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Nechajme plynúť radosť vzkrieseného Pána 
z obnovenej lásky s človekom

Prežime 
 túto 

radosť s Ním
 

Požehnanú Veľkú noc, 
nádej, pokoj 

v našich srdciach 
a rodinách 
vyprosujú 
a ďakujú 
za všetko  

Farár Jozef a kaplán Marek



Slovko farára
Bratia a sestry

Píšem tieto riadky na Zelený štvrtok dopoludnia. Pred malou chvíľou skončil prenos 
z košickej katedrály. Pri svätej omši boli požehnané oleje, ktoré budeme neskôr používať 
pri vysluhovaní sviatosti a po kázni sme my kňazi boli pozvaní obnoviť si svoje kňazské 
sľuby. Teraz sám pred monitorom som vyslovoval to Chcem, ktoré v ten deň znie v ka-
tedrále úplne inak. Ako odhodlanie a u mňa ešte viac ako modlitba- prosba. Aj preto, 
lebo okolo vás stoja aj starší kňazi a pri pohľade na nich prichádzajú rôzne myšlienky. 
Oni prešli roky kňazstva a stoja pevne a mňa tie výzvy a skúšky ešte len čakajú. A dobre 
viem, že opierať sa o seba je nemúdre, že vždy ide o Božiu milosť.
Hneď potom som si spomenul na vás. Keď  sa teraz viac ako inokedy prechádzam po na-
šom sídlisku, zvyknem sa občas zahľadieť na tie naše bytovky a nielen rozsvietené okná. 
V duchu sa pýtam, čo všetko sa za nimi odohráva? O niektorých viem, ako sa tešíte z ma-
lého dieťaťa, ako usilovne pracujete pred skúškou, či robíte do neskorej noci, lebo máte 
toho v práci veľa. No sú medzi nami aj takí, ktorí trpia fyzicky, psychicky, na nedostatok 
lásky a odpustenia. Modlím sa a žehnám. Veď toto je moje povolanie.
Dnes chcem využiť tento priestor a dať vám odpovede na otázky, ktoré nejakým spôso-
bom došli až k nám.

Kedy bude prvé sv. prijímanie a birmovka?
Všetko závisí od opatrení. O dátume birmovky rozhodne otec arcibiskup - pred rokom 
sme ho dostali cca dva týždne vopred. Rozumiem, že príprava je neštandardná, ale tu sa 
ešte viac ako inokedy potvrdzujú slová, že práve vy rodičia ste zodpovední za kresťan-
skú výchovu svojich detí a my sme vám daní ako pomocníci pri vašej formácii. Prvými 
ste vy, my máme sprevádzať a doplniť to vaše snaženie a príklad. Povzbudzujem preto 
k sledovaniu videí, ktoré sú na našej farskej stránke, resp. ktoré zasielame rodičom prvo-
prijímajucich detí. Dátum prijímania: prijímanie by sme chceli stihnúť do 30.6.2021- po 
uvoľnení opatrení bude na túto tému minimálne jedno pracovné stretnutie s rodičmi. 
Pripomíname birmovancom, že do stredy 20.4.2021 majú odovzdať svojim  animátorom 
birmovné mená a krstné listy svojich birmovných rodičov. 

Bude v našej farnosti predmanželská náuka? 
Ak Boh dá, rozhodli sme sa spolu s našimi školiteľmi ponúknuť našim snúbencom ( spolu 
s farnosťou Sťatia sv. Jána Krstiteľa ) mimoriadnu náuku v sobotu 17.4.2021. Náuku budú 
môcť absolvovať páry, ktoré boli prihlásené na novembrový termín kurzu v roku 2020. 
Ďalšie termíny zverejníme veríme po uvoľnení opatrení. Či to bude online náuka alebo 
v kostole o tom rozhodneme na poslednú chvíľu rešpektujúc nariadenia. 

Kedy môžeme priniesť úmysly na sv. omše? 
Všetko záleží, či budú obnovené verejné sv. omše. Ak sa niečo zmení. Tak isto po 11.4. 
by sme zverejnili dátum a čas preberania úmyslov. 



Kedy sa budeme môcť vyspovedať? 
Vysluhovať sviatosť zmierenia budeme od stredy 7. apríla od 16:30-17:00 hod vo farskom 
kostole. K dispozícii bude vždy jeden kňaz. Spovedať budeme v detskej miestnosti. 

Prečo každý týždeň zverejňujete výzvu k finančnej podpore? 

Nakoľko farský život sa zastavil a my nemáme „klasický“ príjem, ale každomesačné vý-
davky nám ostali, potrebujeme aj túto oblasť ustrážiť. Chceme preto veľmi pekne po-
ďakovať všetkým vám, ktorí nás podporujete po finančnej stránke a  zvlášť tým, ktorí 
ste sa rozhodli svoj „zvonček“ pravidelné posielať trvalým príkazom na jednotlivé účty 
kostolov. Aj vďaka vám sme nemuseli prestať kúriť v kostoloch aj vďaka vám sme mohli 
pokračovať v splácaní úveru za naše farské a pastoračné centrum a ak Boh dá, úver bude 
splatený už v tomto roku. 
Naša prosba vám- prosíme vás, aby ste pracovné veci vybavovali striktne iba cez pracovné 
maily zverejnené na internete. Pri komunikácii cez facebook alebo SMS môžeme vašu 
žiadosť prehliadnuť nakoľko sa jedná o naše súkromné profily a mobilné čísla. 
Kaplán: marcin.marek@abuke.sk, farár: he.sidl3@abuke.sk Kancelária farského úradu 
bude od 7.4. 2021 otvorená: Pondelok, streda, piatok od 15:30-16:30 hod. 

ĎALŠIE OZNAMY:
Farský kostol bude otvorený k súkromnej adorácii denne od 14:00- 17:00 hod.  

Prosíme vás, aby ste však striktne dodržiavali všetky platné nariadenia.

Ďakujeme vám, že ostávate s nami aj v podobe finančnej podpory

 Farský účet: SK60 0900 0000 0004 6246 5726 
 Lackovce: SK83 0900 0000 0004 6033 9945 
 Kochanovce: SK67 0900 0000 0050 3351 2224 

Pokračovanie príbehu o mužovi s leopardom
si môžete zakúpiť v našom kostole

Sv. Košických mučeníkov na sídlisku III.

Služba. Byť na strane utláčaných,
ponižovaných, chudobných a bezbranných.
To je zmysel jeho každodennosti. Služba.
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Poriadok bohoslužieb – Veľkonočná oktáva
5. 4. 2021 - 11. 4. 2021


