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Slovko farára
Ako zaiste už mnohí viete, od 1. júla 2020 dochádza k zmene príslušnosti filiálnej 
obce Kochanovce, ktorá sa daným dátumom stáva našou novou filiálnou obcou. 
Čaká nás teda nová práca, noví ľudia, nové výzvy. Aj preto budeme v najbližších 
dňoch hľadať najvhodnejší model života v našej rozšírenej farnosti. Verím, že sa 
nám podarí nájsť takú formu, ktorá by naplnila doterajšiu starostlivosť, ako aj 
slová dekrétu o vzraste Božieho kráľovstva a spáse nesmrteľných duší. 
Sme si na fare vedomí, že zaiste dôjde aj k istým úpravám, no veríme, že aj tie 
nájdu pochopenie a prijatie z vašej strany. Aj preto vás touto cestou chceme po-
prosiť o modlitbu za múdre vedenie farnosti. Aby sme predišli nepochopeniu, 
chceme vás už dnes informovať, že pravidlo v nedele sláviť sv. omšu iba za živých 
ostáva. Avšak nakoľko úmysly sv. omší v Kochanovciach vyberali ešte iní kňazi, 
budeme do 29.11.2020 slúžiť sv. omše, ktoré boli nahlásené, podľa ich rozpisu. 
Okrem novej filiálky mnohí čakáte na informácie ohľadne života vo farnosti 
v letných mesiacoch a našich pravidelných aktivitách. 
Farský tábor - ten sme mali plánovaný už rok dopredu od 1.-5.júla 2020. Objed-
návku v zariadení v Juskovej Voli sme však museli zrušiť. Z toho dôvodu farský 
tábor v roku 2020 organizovať nebudeme.  
Trojka v Tatrách- túto našu spoločnú aktivitu by sme chceli zorganizovať opäť. 
Veríme, že to bude možné a že sa nám podarí  stráviť spoločný čas. ( koniec júla- 
začiatok augusta).
Bodka za prázdninami – nakoľko sa jedná o najväčšiu našu otvorenú akciu,
chceme ešte počkať na ďalší vývoj situácie a následne sa rozhodneme. Včas vás 
budeme prostredníctvom oznamov a našej Trojky informovať.
Čomu by sme isto chceli ostať verní je kontakt s animátormi. Tento letný čas by 
sme preto radi využili na ich formáciu a utužovanie vzťahov a duchovnosti. 
Toto leto nám prináša aj jedno krásne jubileum - 6. augusta budeme sláviť 25. 
výročie konsekrácie nášho farského kostola. Verím, že aj vás pri tomto vedomí 
napĺňa radosť a vďačnosť za všetkých, ktorí náš kostol stavali a celý ten čas sa oň 
aj krásne a s láskou starali. Už dnes sa tešíme na svätú omšu, pri ktorej chceme 
ďakovať Boha za jeho požehnania pre našu farnosť.

Farár Jozef



Ponuka na leto
Seminár Otcovo srdce
Seminár Otcovo srdce je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; 
zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Program tvoria vyučo-
vania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov.
Seminár je vhodný skutočne pre každého, ľudia s ťažkým rodinným pozadím však často prežijú naozaj 
veľký posun a uzdravenie.

 Termín:   28.06.2020 - 03.07.2020 Miesto:  Centrum pre rodinu Sigord
 Termín:   05.07.2020 - 10.07.2020 Miesto:  Rodinkovo, Belušské Slatiny
 Termín:   11.07.2020 - 16.07.2020 Miesto:  Rodinkovo, Belušské Slatiny
 Viac info na www. seminarotcovosrdce.sk

PASTORAČNÉ CENTRUM BL. ANNY KOLESÁROVEJ
Letné podujatia v rodisku bl. Anny vo Vysokej nad Uhom:

13. – 17. august 2020 Festival radosti – pre mladých nad 15 rokov 
30. august 2020 – 2. výročie blahorečenia Anny Kolesárovej

Bližšie informácie na stránkach annakolesarova.sk, domcek.org.

Odvolanie dišpenzu
Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej 
účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo 
a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, sa-
mozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach. Bezpo-
chyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe 
alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým 
ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). Ohľadom uvoľňovania ďalších opatrení KBS vedie komuni-
káciu s členmi vedeckých konzílií. Aktuálne informácie v tomto ohľade bude prinášať Tlačová kance-
lária KBS.

V  stredu 17. júna sme si s  našimi 
animátorkami detí urobili po dlh-
šom čase  teambuilding. Začali sme 
svätou omšou a následne sme sa po 
skončení liturgie presunuli veľmi 
rýchlo a  ľahko v  tomto upršanom 
čase vďaka pánovi Jánovi Bobaľovi 
– Taxi Johny Ján Bobaľa a  Jankovi 
„Kovovi“ Kovalčinovi do Bowlingu 
Magie na Mierovej ulici. Tam sme 
sa najprv poďakovali animátorkám 
za ich pomoc a  angažovanosť vo 
farnosti a nato si zorganizovali malý 
turnaj v bowlingu s výsledkom 472: 
507 ( víťazom sa stal Kovov team) . 

Teší nás, že sme mohli byť znova spolu. Opäť sa smiať a prehlbovať naše vzájomné vzťahy. Už dnes 
sa nevieme dočkať formačného pobytu pre animátorov na Domaši. 

Večer 
s animátormi



OZNAMY
V utorok 23. júna svätú omšu o 12:00 hod. bude v našom kostole sláviť novokňaz Matej Futej, 
rodák z Udavského. Srdečne vás pozývame na túto sv. omšu a povzbudzujeme k prijatiu no-

vokňazského požehnania. 

Slávnosť prvého sv. prijímania: V nedeľu 28. júna 2020, ak Boh dá, pri sv. omšiach o 9:00 
a 11:00 hod. prijmú naše deti sviatosť Eucharistie. Preto vás chceme veľmi 

poprosiť, aby ste v tento deň pri týchto omšiach rešpektovali rezervované miesta pre deti a ich 
rodiny. 

Spovedanie detí aj ich rodičov: v sobotu 27. júna o 10:00- 11:30 hod. 
Práce: koncom júna a začiatkom júla, ak Boh dá,  prebehnú na našej fare opravy 
balkónov ako aj servis zvonov na kostole. Aj preto chceme touto cestou poprosiť 

o trpezlivosť  v prípade, že naše práce narušia ticho a pokoj v blízkosti fary a kostola.  
Podporiť milodarom našu farnosť ako aj zamýšľané práce môžete vkladom na farský účet:  

SK60 0900 0000 0004 6246 5726

Vitráže Lackovce: Obecné zastupiteľstvo v Lackovciach na svojom 9. zasadnutí dňa 28. mája 
2020 schválilo poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lackovce, na realizáciu vitráží 

okien vo filiálnom kostole v Lackovciach vo výške 3.000 €. Ďakujeme za podporu a veríme, že 
koncom septembra sa budeme môcť tešiť a ďakovať Bohu za nové umelecké dielo v našom fili-

álnom kostole. V prípade možnosti a záujmu môžete plánovanú investíciu podporiť milodarom 
na čísle účte filiálneho kostola Lackovce: SK83 0900 0000 0004 6033 9945

Svätá spoveď: nakoľko sa v dňoch 1.-2.7.2020 farár Jozef zúčastní aktualizačného 
vzdelávania vysluhovať sv. zmierenia budeme v utorok 30. júna od 10:30-12:00 

a v piatok 3. júla od 10:30-12:00. Prosíme vás, aby ste preto využili vysluhovanie 
sv. zmierenia týždeň pred prvým piatkom ( okrem stredy 24.6.)  a to vždy 30 minút pred sv. 

omšou. Ďakujeme za pochopenie. 

Upratovanie kostola: prosíme zvlášť ženy z našej farnosti o pomoc pri upratovaní kostola. Do-
teraz sa o náš kostol starali 4 upratovacie skupiny žien. No niektoré zo žien vďaka veku a zdra-
votnému stavu sú pomaly nútené upustiť od takejto služby pre našu farnosť. Vnímame preto 

potrebu osloviť nové a mladšie ženy o rozhodnutie vstúpiť do tejto služby. Rozpis upratovania 
a menný zoznam nájdete vonku na druhej strane farskej nástenky. 

Odpust Levoča: Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku 
Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore 

v Levoči v roku 2020, nebude. 
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