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PÁPEŽ FRANTIŠEK: VOJNA NIČÍ VŠETKÝCH 

 Prinášame slová súcitu a modlitby, ktoré spontánne povedal pápež František      
v deň výročia vojny na Ukrajine v piatok 24. februára 2023, po vzhliadnutí 
dokumentárneho filmu „Sloboda v ohni: boj Ukrajiny za slobodu“ (Freedom on Fire: 
Ukraine's Fight for Freedom!). 

 „Keď Boh stvoril človeka, povedal, aby vzal zem, aby rástla, aby bola krásna. 
Duch vojny je opačný: ničiť, ničiť, nenechať ju rásť, zničiť všetkých, mužov, ženy, 
deti, starcov, všetkých. Dnes je rok tejto vojny. Pozrime sa na Ukrajinu, modlime sa  
za Ukrajinu a otvorme svoje srdcia smútku. Nehanbime sa trpieť a plakať, lebo vojna 
je ničenie, vojna nás vždy umenšuje. Nech nám to Boh dá pochopiť. 



 Modlime sa. 
 Svätý Otče, ktorý si na nebesiach, pozri sa na naše utrpenie, pozri na naše rany, 
pozri na našu bolesť, pozri aj na náš egoizmus, naše nízke záujmy a schopnosť ničiť 
seba samých. Uzdrav, uzdrav naše srdcia, uzdrav naše mysle, uzdrav naše oči,         
aby videli krásu, ktorú si stvoril, a neničili ju v sebectve. Zasej do nás semienko 
pokoja. Amen.“ 

MILOSŤ PÔSTU 
 Drahí bratia a sestry, skloňme hlavy, prijmime popol, odľahčime srdce. 
Vykročme v láske: dostali sme štyridsať príhodných dní, aby sme si pripomenuli,       
že svet by sa nemal vtesnávať do úzkych hraníc našich osobných potrieb a aby sme 
znovu objavili radosť nie z hromadenia vecí, ale zo starostlivosti o tých, ktorí sa 
nachádzajú v núdzi a v súžení. 
 Vykročme v modlitbe: dostali sme štyridsať príhodných dní na to, aby sme 
vrátili Bohu prvé miesto v živote, aby sme obnovili dialóg s Ním z celého srdca, nie    
v úlomkoch času. Vykročme v pôste: dostali sme štyridsať príhodných dní na to,       
aby sme našli seba, aby sme ohraničili diktatúru čoraz povrchnejšieho                          
a ťažkopádnejšieho ega a vybrali si to, na čom záleží. 
 Bratia a sestry, nepremárnime milosť tohto svätého času: dívajme sa                 
na Ukrižovaného a kráčajme, odpovedajme veľkodušne na silné výzvy pôstneho 
obdobia. Na konci cesty stretneme s väčšou radosťou Pána života, stretneme Jeho, 
ktorý je jediný, čo nám dá povstať z nášho popola. (pápež František) 



 

FARSKÉ OZNAMY  
❖Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. PBZ.  
❖Detská sv. omša v tomto týždni nebude, keďže sú jarné prázdniny. 
❖V piatok (o dva týždne) 17.3.2023 o 19:00 hod. bude v hornej zasadačke Obecného 

úradu vo Vyšnej Šebastovej katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich detí. Nech 
prídu obaja rodičia. Deti nech ostanú doma. 

❖Pozývam na pobožnosť krížovej cesty v piatok (SEV 17:00 hod., POD 17:00 hod., 
VŠ 18:00 hod.) a v nedeľu popoludní (14:00 hod. v každom kostole).  

❖Na Ďeň rodiny 28. mája o 15.00 hod. si v košickej katedrále môžu manželské páry 
pripomenúť svoje strieborné jubileum - 25. výročie manželstva. Jubilujúci manželia, 
ktorí chcú ísť svoje jubileum osláviť do Košíc, nech sa mi osobne nahlásia             
do Veľkej noci. 

❖Farská kancelária v tomto týždni bude v piatok 10.3.2023 od 16:00 hod. do 17:00 
hod. V prípade potreby ma kontaktujte kedykoľvek telefonicky, sms alebo emailom. 
El. pošta: kancelaria@farnostvysnasebastova.sk Tel. a sms kontakt: 0919 165 976 

S ÚSMEVOM… 
❀❀❀ 

Otec vraví synovi: - Nečum na ten sneh, ber lopatu a odhadzuj, na to žiadna aplikácia 
nie je. 

❀❀❀ 
Dedko s vnukom idú po ulici a uvidia triednu učiteľku. 
Dedko: - Schovaj sa, dnes si nebol v škole. 
Vnuk: - Ty sa schovaj, bol som na tvojom pohrebe. 

❀❀❀ 
Jožinko príde neskoro do školy. Pani učiteľka sa ho pýta: 
- Tak akú výhovorku si vymyslíme dnes? 
- Ale, snívalo sa mi o futbale. A predstavte si, rozhodca zapískal predĺženie! 

mailto:kancelaria@farnostvysnasebastova.sk


LITURGICKÝ PREHĽAD na 2. PÔSTNY TÝŽDEŇ  

Farský list – Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Kataríny 
Alexandrijskej vo Vyšnej Šebastovej. Vychádza v nedeľu. Uzávierka čísla je              
vo štvrtok. Dobrovoľný príspevok  0,10 €. Neprešlo jazykovou úpravou. Za vydanie je 
zodpovedný vdp. Marián Gurský, farár. Korešpondenčná adresa: Rím. kat. farský úrad, 
Vyšná Šebastová 96. Oznamy sú aj na www.farnostvysnasebastova.sk El. pošta:  
kancelaria@farnostvysnasebastova.sk Tel. kontakt: 0919 165 976.

Pondelok  
6.3.

Vyšná Šebastová 8:00 hod. ZBP Pavol a Mária       
s rod.

Utorok  
7.3.

Streda  
8.3.

Severná 17:00 hod. ✢ Viktor, Vilma, 
Gabriel, Rudolf, Jozef

Štvrtok  
9.3.

Podhradík 17:00 hod. ✢ z rod. Leškovej        
a Klobušovskej

Piatok  
10.3.

Vyšná Šebastová 18:00 hod. krížová 
cesta

ZBP Marcel  
(50 rokov života)

Sobota  
11.3.

Vyšná Šebastová 8:00 hod. ZBP Helena s rodinou 
(70 rokov života)

Nedeľa  
12.3. 

3. PÔSTNA NEDEĽA

Vyšná Šebastová 8:00 hod. ZBP Pavel  
(60 rokov života)

Podhradík 9:15 hod. za farnosť

Severná 10:30 hod. ✢ Apolónia 
Krajňaková

http://www.farnostvysnasebastova.sk
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