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

(PO)ĎAKOVANIE
„Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo
nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu,
nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia
chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.“ Mt 6, 1-2
Už rodičia nás naučili, že ak niečo dostaneme, tak máme poďakovať. Je nie len slušné, ale
aj dôležité prejaviť vďačnosť. Preto v živote často ďakujeme. No niekedy sa ďakovanie stáva
ako keby povinnosťou. Je to vtedy, keď ďakujeme, lebo vieme, že človek, ktorý nám
pomohol, si to vyžaduje.
No Ježiš, nám priniesol úplne iný rozmer konania dobra. Nechce, aby pri almužne vedela
ľavá ruka čo robí pravá. Dokonca ide ešte ďalej. Učí nás, že ak chceme mať odmenu za
dobro u Jeho Otca, tak sa máme vzdať chvály a vďaky tu na zemi. Je to niekedy ťažké urobiť
niečo dobré a pritom ani ten človek, ktorému sme pomohli, o tom nemá vedieť. Ale len takto
si môžeme zachovať odmenu u Jeho Otca.
Vo štvrtok prebehlo uvedenie do úradu farára. Prebral som do vlastnenia túto novú
farnosť. Aj otec arcibiskup Bernard spomenul, že je dobré ak farár už býva s farníkmi. Ja sa
chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k tomu, že môžem bývať
s vami. Nechcem oberať o večnú odmenu vás všetkých, ktorí ste pomohli a prispeli
k rekonštrukcii môjho bývania. Pravdupovediac ani neviem, kto menovite má na tom
zásluhu. Chcem len poďakovať rodine Sučkovej, že poskytla priestor, kde môžem dočasne
bývať. Kým sa dokončovalo bývanie, tak mi rodina Šofranková poskytla bývanie v Nižnej
Šebastovej. Aj im chcem poďakovať. No nechcem ani ich vylúčiť z večnej odmeny. Nech im
a vám všetkým Pán Boh odmení vašu štedrosť.
duchovný otec Marián Gurský

FARSKÉ OZNAMY
• Pozývam všetkých na Farský deň troch farností, ktorý bude v sobotu 31.8.2019 na farskej
záhrade pri kostole v Nižnej Šebastovej. Program je na plagáte na výveske. Pre lepšiu
organizáciu vás prosím, aby ste sa zapísali v sakristii vášho kostola.

LITURGICKÝ PREHĽAD NA 20. TÝŽDEŇ v CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok
19.8.

Utorok
20.8.

Streda
21.8.

Štvrtok
22.8.

Piatok
23.8.

Sobota
24.8.

sv. Bernarda, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.
Severná

19.00 hod.

Jozef, Helena, Anton, Mária

sv. Pia X., pápeža, sp.
Vyšná
Šebastová

8.00 hod.

Zuzana Kutašová

Panny Márie Kráľovnej, sp.
Vyšná
Šebastová

19.00 hod.

Juraj Mikolaj, Ján Balint,
Ján Labanský

Podhradík

19.00 hod.

ZBP rod. Kolárovej a Jašovej

sv. Bartolomeja, apoštola, sv.
Vyšná
Šebastová

8.00 hod.

Ján Mižanin

21. cezročná nedeľa
Nedeľa
25.8.

Podhradík

8.00 hod.

Severná

9.15 hod.

Vyšná
Šebastová

10.30 hod.

ZBP Miloslav a Anna Vysokí,
(40.rokov spol. života)
Ján, Anna, Michal, Anna,
Helena Muchoví
Za farnosť

Farský list – Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej vo Vyšnej Šebastovej.
Vychádza v nedeľu. Dobrovoľný príspevok 0,10 €. Neprešlo jazykovou úpravou. Za vydanie je zodpovedný vdp.
Marián Gurský, farár. Adresa: Rím. kat. farský úrad, V. Šebastová 96. Tel. kontakt: 0919 165 976. Úradné hodiny :
PIATOK 17.00 – 18.00 hod. (okrem prvopiatkového týždňa).

