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Informačný týždenník rímskokatolíckej farnosti
Vyšná Šebastová

VŠETKO

LETÍ

„Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden
deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.“ 2 Pt 3, 8
Máme pred sebou posledný týždeň prázdnin. Len pred nedávnom sa prázdniny začali
a už je tu ich koniec. Všetko letí – môžeme to konštatovať aj o tohtoročných prázdninách.
Hoci aj toto konštatovanie nie je univerzálne. Pre človeka, ktorý v bolestiach celú noc čaká
na ráno, je každá minúta večnosťou. A zas pre človeka, ktorý po celodennej práci unavený
padá do postele, aby skoro ráno vstal opäť do práce, ubehne noc v spánku príliš rýchlo.
Nezáleží na tom, ako dlho niečo trvá. Skôr záleží na tom, ako to prežívame. Ak sme
rozhodnutí, prežiť danú chvíľu naplno s tými ľuďmi, ktorí sú vedľa mňa teraz prítomní, tak
Boh môže aj jeden deň predĺžiť na tisíc rokov. Pretože, ak sme pripravení s Bohom prežiť
každú chvíľu života, je to práve On , ktorý tu chvíľu napĺňa. A takto ju môže premeniť aj na
večnosť.
Nenariekajme, že niečo končí a niečo začína. S Bohom je dôležitá prítomnosť. Prežime
aj nastávajúce dni ako prítomnosť, ktorá je najdôležitejšia.
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.
• Upozorňujem na zmenu časov večerných sv. omší cez týždeň z 19:00 na 18:00 hod.
• Budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. Pán Boh zaplať.
OHLÁŠKY:
Sviatosť manželstva chcú prijať
TOMÁŠ HARČÁR, syn Jaroslava a Aleny r. Kmecovej, býv. vo Vyšnej Šebastovej a
DANIELA NEVÍNOVÁ, dcéra Mariána a Daniely r. Bucovej, býv. v Pliešovciach
Ohlasujú sap o I. krát.
Odporúčame ich do vašich modlitieb.
Ak by ste vedeli o zákonitej prekážke k tomuto sobášu, ohláste to na farskom úrade.

LITURGICKÝ PREHĽAD NA 21. TÝŽDEŇ v CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok
26.8.

Utorok
27.8.

Streda
28.8.

Štvrtok
29.8.

Piatok
30.8.

Sobota
31.8.

sv. Monika, sp.
Vyšná Šebastová

8.00 hod.

Viktor Onofrej

Výročie posviacky chrámu
Podhradík

18.00 hod.

Výročie
posviack
y chrámu

Antónia Lešková, výročná

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, sp.
Severná

18.00 hod.

Vyšná Šebastová

18.00 hod.

Vyšná Šebastová

8.00 hod.

Jozef Tomčo

Jolana, Štefan, Anna, Štefan,
Mária

Daniel

22. cezročná nedeľa
Nedeľa
1.9.

Vyšná Šebastová

8.00 hod.

Pavol, Mária Dolinskí

Podhradík

9.15 hod.

Helena

10.30 hod.

Za farnosť

Severná
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