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Informačný týždenník rímskokatolíckej farnosti  
svätej Kataríny Alexandrijskej 

                                Vyšná Šebastová                                  
                         

RRR (R³)- RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE 

Tvít pápeža Františka: Darovanie napĺňa srdce radosťou 
  
 Almužna, ktorú dávame ďaleko od svetiel reflektorov, dáva 
srdcu pokoj a nádej. Odhaľuje nám krásu darovania, ktoré sa 
stane prijatím. Takto nám umožňuje objaviť vzácne tajomstvo: 
darovanie spôsobuje väčšiu radosť v srdci ako prijatie daru 
(Skutky apoštolov 20,35). 



Zbierky a milodary vo farnosti za február 2023 

  

 

VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ
Zbierka na charitu 253 €

Krížová cesta 60 €

Zbierka na kostolné potreby 262 €

Na kostol
rodina Makarová 100 €

rodina Fečová 100 €

Na kostol na účet
Danka Vahovská 10 €

bohuznámy 5 €

Igor Šofranko 50 €

Anna Millá 10 €

Na faru
rodina Makarová 100 €

rodina Fečová 300 €

bohuznámy 50 €

bohuznámy M.V. (Podhradík) 100 €

z pohrebu Magdalény 
Karahutovej

100 €

Na Ružencovú záhradu

rodina Makarová 100 €

rodina Fečová 50 €

bohuznámy M.V. (Podhradík) 100 €

PODHRADÍK
Zbierka na charitu 271 €

Zbierka na kostolné potreby 92,4 €

Na kostol
Pavol Dubecký 50 €

Michal Varga 100 €

z pohrebu Magdalény 
Karahutovej

150 €

z pohrebu Michala Vargu 360 €

Na kostol na účet
rod. Talianová 10 €

bohuznáma 10 €

Na faru
Pavol Dubecký 50 €

Pavol Timko 100 €

Ján Ivanecký ml. 100 €

SEVERNÁ
Zbierka na charitu 65 €

Zbierka na kostolné potreby 114 €

Na kostol
rod. Mikolajová a rod. Krivá 100 €

Anton Jankanič 100 €

bohuznámy 100 €

Na faru
Anton Jankanič 100 €

Na novú faru  
sa za február 2023  

vyzbieralo 1000,- eur. 
Zatiaľ sa na novú faru  

k 28.02.2023  
vyzbieralo 52 237,- eur.  

Boh nech odmení Vašu štedrosť.



FARSKÉ OZNAMY  
❖Dnes je zbierka na kostolné potreby. Myslite na zvýšené náklady za kúrenie. PBZ.  
❖Detská sv. omša bude vo štvrtok 16.3.2023 o 18:00 hod. Nácvik spevu pre deti bude 

o 17:30 hod. Po sv. omši v kostole bude katechéza pre tretiakov. 
❖V piatok 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).  

❖Hoci v civilnom kalendári je meno Jozef 19.3., kvôli pôstnej nedeli sa liturgická 
slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie prekladá na nasledujúci deň - t.j.          
na pondelok 20.3.2023.  

❖V piatok 17.3. bude výročie biskupskej vysviacky Mons. Alojza Tkáča, nášho 
emeritného arcibiskupa metropolitu (1990). Podporujme ho svojimi modlitbami. 

❖Pri vstupe do kostola si môžete zakúpiť sviečku na obnovu krstných sľubov počas 
veľkonočnej vigílie (1 euro) a tiež zábranu proti odkvapkávaniu vosku (50 centov). 

❖Farská kancelária v tomto týždni bude v piatok 17.3.2023 od 15:30 hod. do 16:30 
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… 
❀❀❀ 

- Pán doktor, niečo mám s očami! 
- A ako ste na to prišli? 
- No, odkedy som sa oženil, nevidím peniaze. 

❀❀❀ 
- Ocko? Keď vyrastiem, budem taká pekná ako ty? 
- No, myslím, že budeš pekná ako mamička. 
- Nie ocko, jej to dlho trvá. Najprv si dá krém, mejkap, potom farbu na obočie a 

nakoniec rúž. A ty ráno vstaneš, umyješ sa a si pekný! 
❀❀❀ 

Kňaz ženíchovi: - Budeš s ňou žiť v bohatstve aj v chudobe, v zdraví aj chorobe, kým 
vás smrť nerozdelí? 
- Ženích: Áno, nie, áno, nie, nie! 

mailto:kancelaria@farnostvysnasebastova.sk


LITURGICKÝ PREHĽAD na 3. 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  
13.3.

Vyšná Šebastová 8:00 hod. ✢ Magdaléna, Ondrej, 
Stanislav

Utorok  
14.3.

Severná 17:00 hod. ZBP Mária

Streda  
15.3.

Podhradík 17:00 hod. ✢ Jozef, Jozef,        
Ján, Anna

Štvrtok  
16.3.

Vyšná Šebastová 18:00 hod. detská ✢ z rodiny 
Kamenských

Piatok  
17.3.

Vyšná Šebastová 18:00 hod. krížová 
cesta

✢ Peter Masaryk       
(1. výročie úmrtia) 

Sobota  
18.3.

Vyšná Šebastová 8:00 hod. ✢ Anna Krištofová

Nedeľa  
19.3. 

4. PÔSTNA NEDEĽA - LÆTARE (NEDEĽA RADOSTI)

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

Podhradík 9:15 hod. ZBP Jozef  
(70 rokov života)

Severná 10:30 hod. ZBP Anna Mikolajová 
(60 rokov života)

http://www.farnostvysnasebastova.sk
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