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11.VIII.2019
ročník I.
Informačný týždenník rímskokatolíckej farnosti
Vyšná Šebastová

Uvedenie
Po mesiaci a pol sa v tomto týždni, t.j. 15.8.2019 uskutoční otcom arcibiskupom moje
uvedenie do úradu farára. Samozrejme, že som už vašim farárom od prvého júla, ale tento
oficiálny akt prebehne pred vami - všetkými mojimi farníkmi.
Častokrát oficiálne obrady a úlohy sú pre nás veriacich vymenované v jednej veľkej
knihe – Kódex kánonického práva. Áno, môže to znieť, že je to kniha príkazov a zákonov
v Cirkvi. Aj to je. Ale nájdu sa tam aj veľmi pekné usmernenia, ktoré vôbec neznejú ako
zákon. Napríklad ako nasledujúci text o službe farára. Veď uznajte sami:
Farár, aby horlivo vykonával úrad pastiera, sa má usilovať poznať veriacich,
zverených do jeho starostlivosti; preto má navštevovať rodiny, mať účasť na starostiach,
súženiach a najmä na žiaľoch veriacich a v Pánovi ich posilňovať, ako aj múdro naprávať,
keď v niečom pochybili; chorým, predovšetkým umierajúcim má pomáhať súcitnou láskou,
starostlivo ich posilňovať sviatosťami a odporúčať ich duše Bohu; s osobitnou pozornosťou
sa má ujímať chudobných, utrápených, osamelých, vyhnaných z vlasti a tých, na ktorých
doliehajú osobitné trápenia; má sa aj vynasnažovať, aby manželia a rodičia mali podporu
pri plnení svojich povinností, a v rodine má podporovať vzrast kresťanského života.
duchovný otec Marián Gurský

FARSKÉ OZNAMY
• OHLÁŠKY:
FRANTIŠEK PAŽIN, syn Františka a Moniky rod. Radvanskej, býv. v Severnej III. krát
a KLAUDIA HÉTHARŠIOVÁ, dcéra Daniela a Aleny rod. Matrijovej, býv. v Pečovskej
Novej Vsi.
• Pozývame vás vo štvrtok 15.8.2019 na sv. omšu do farského kostola vo Vyšnej Šebastovej
o 18.00 hod. s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom, pri ktorej uvedie do úradu
nového farára.
• Farský list(OK) bude zatiaľ zverejňovaný v online verzii na stránkach obecného úradu.
• Farská kancelária bude v piatok od 17.00 – 18.00 hod. vo Vyšnej Šebastovej č.d. 52.
• Tel. kontakt na farský úrad: 0919 165 976.

LITURGICKÝ PREHĽAD NA 19. TÝŽDEŇ v CEZROČNOM OBDOBÍ
Pondelok
12.8.

Utorok
13.8.

Streda
14.8.

Štvrtok
15.8.
prikázaný
sviatok

Piatok
16.8.

Sobota
17.8.

Vyšná Šebastová

19.00 hod.

✢ Július, Anna, Blažej Baranoví

sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, sp.
Severná

19.00 hod.

s
✣ z rod. Kažíkovej
platnosťou

Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
Podhradík

17.00 hod.

✢ Veronika Staneková

Vyšná Šebastová

18.00 hod.

o.
ZBP rod. Petra Sedláka
arcibisk up

Vyšná Šebastová

19.00 hod.

ZBP rod. Stajančovej,
Štefančíkovej, Červenickej

Vyšná Šebastová

8.00 hod.

✣ Štefan Dobák

20. cezročná nedeľa
Nedeľa
18.8.

Podhradík

8.00 hod.

ZBP František a Anna, 40. výr.
sobáša

Severná

9.15 hod.

za farnosť

Vyšná Šebastová

10.30 hod.

✢ Margita Mižišinová
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