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ARCIDIECÉZNY FUTBALOVÝ TURNAJ 
 

5. novembra sa uskutočnil arcidiecézny futbalový turnaj v hale Cassosport 

v Košiciach. Z našej farnosti sa na tomto turnaji zúčastnili dva tímy. Hralo sa 

v dvoch kategóriách, mladší a starší. Dohromady sa prihlásilo 43 mužstiev 

z rôznych kútov arcidiecézy.  

 Začalo sa sv. omšou v kostole Božieho milosrdenstva na 

sídlisku KVP. Po krátkom presune do haly prebehla registrácia 

a začali sa prvé zápasy. Atmosféra bola prijateľná, jediná 

nevýhoda bola zima v celej hale. Hráči boli posilnení aj výdatným 

obedom. Turnaj prebiehal od deviatej rána do siedmej večera.  

 Tím mladších sa umiestnil na úctyhodnom 5. mieste, za čo 

im srdečne blahoželáme. Tím starších sa stal víťazom 

arcidiecézneho kola, keď vo finále zdolal tím z farnosti Humenné 

– Sídlisko III, a postúpil na celoslovenské kolo do Bratislavy. 
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FUTBALOVÝ TURNAJ – CELOSLOVENSKÉ KOLO 
12. novembra, týždeň po arcidiecéznom kole, sa uskutočnil celoslovenský 

turnaj medzi diecézami, ktorý sa konal v Bratislave. Zúčastnených bolo 8 tímov. 

Východ reprezentovali okrem našej farnosti aj tímy zo Starej Ľubovne (Spiš) 

a z Vyšných Remetov (Ke eparchia). 

Tento čas nebol iba o futbale, ale aj o malom spoznávaní 

Bratislavy. Chlapci, ktorí hrali v mladšej kategórii, prišli 

povzbudiť starších hráčov ako diváci. Večer pred turnajom mali 

možnosť prenocovať v starom seminári v Bratislave, kde 

študoval a býval aj náš pán farár.  

Tím z našej farnosti ani v tejto súťaži nesklamal a chalani 

vybojovali tretie miesto. 

Pán Boh dáva každému nejaký dar. Títo chalani sú 

talentovaní vo futbale. Aj oni dostali tento dar od Boha 

a pomocou lásky k futbalu môžu rozvíjať lásku k Bohu. On 

pôsobí v každom z nás svojim a svojským spôsobom. Verím, že 

tento turnaj nezanechal v chlapcoch len pekné spomienky na 

hru (a výhru  ), ale že v nich zanechal viac, skúsenosť 

spoločenstva, ktoré sceľuje viera v nášho Spasiteľa. 

Zúčastnenie sa na turnaji nebolo len pre chalanov. Táto účasť je pre celú našu 

farnosť, pretože je znamením života a potenciálu, ktorý sa ukrýva v našej farskej 

rodine.  

Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným futbalistom a ľuďom, 

ktorí boli ochotní pomôcť, či už so zapožičaním dresov, odvozom, alebo 

sprevádzaním po Bratislave. 

Tešíme sa na ďalší rok! 
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ADVENT   2016 
 

Adventná súťaž pre deti – Spoznaj Sv. písmo 

Milé deti, vstupujeme do adventného obdobia, ktoré je prípravou na narodenie 

Pána Ježiša. Ak nejaký kamarát oslavuje narodeniny, je dobré vedieť, čo má rád, 

aby sme ho mohli potešiť pekným darčekom. Pána Ježiša spoznávame zo Sv. 

písma a tam sa aj dozvedáme, čo ho najviac teší. Adventný mini-kvíz bude spočívať 

v otázkach, ktoré budú zamerané na nedeľné Božie slovo, kde sa dozvedáme 

mnoho vecí o Pánu Ježišovi. Tu sú pravidlá tejto súťaže: 

1. V nedeľu sa zúčastníme na sv. omši a počúvame Božie slovo. 

2. V utorok na detskej sv. omši dostaneme kartičku so štyrmi otázkami.  

3. Na kartičku napíšeme svoje meno a označíme odpovede. 

4. Tieto kartičky vložíme do krabice, ktorá bude v kostole, do nasledujúcej nedele. 

5. Prvé tri otázky sa budú týkať čítaní a Evanjelia, štvrtá sa bude týkať žalmu. 

6. Každú nedeľu sa bude krabica vymieňať.  

7. Hodnotia sa iba aktuálne a správne odpovede. 

8. Na to, aby bola kartička s odpoveďami zaradená do žrebovania, musia byť 

všetky odpovede správne. 

9. Veľké žrebovanie troch výhercov bude v utorok, 20. decembra, na večernej sv. 

omši. 

10. Súťaž bude prebiehať od 1. adventnej nedele po 3. adventnej nedeľu. 

* deťom môžu pomáhať aj rodičia  

 
 

 
Je možné dať bez milovania, ale je nemožné milovať bez dávania. 

 

Vianoce sú obdobím, ktoré nám dávajú príležitosť vykonať niečo šľachetné 

a prejaviť lásku svojim blízkym. Boží zámer s nami je použiť nás na rozdávanie 

lásky. On nám dal ten najvzácnejší dar z lásky: svojho Syna. Daroval nám ho preto, 

aby sme aj my obdarovali iných z lásky. 

Ak dovolíme Pánu Ježišovi, aby konal skrz náš život, budeme iní. Budeme lepší 

a dokážeme pre druhých urobiť to najlepšie. Pán Ježiš bude konať dielo lásky práve 

cez nás. 

Dnes sa nám ponúka byť takýmito štedrými darcami. Môžeme pomôcť iným, aby 

mali krajšie Vianoce, aby prežili radosť v tomto požehnanom čase, ktorý nás čaká.  

Pán Ježiš sa zriekol svojho božstva a stal sa človekom z veľkej lásky k nám. Aj my 

máme príležitosť zrieknuť sa niečoho a obdarovať tých, ktorí to naozaj potrebujú. 

Urobme vo svojom srdci nádherný príbytok pre Ježiška aj takýmito drobnými 

skutkami lásky. On nás potom obdaruje veľkým darom svojej lásky, pokoja 

a požehnania. 

„Veselého darcu Boh miluje.“ (2Kor 9,7) 
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 SV. OMŠE   DECEMBER  2016  
 DEŇ HOD. ÚMYSEL 

2. 
PIA 

7.00 + JÁN KOVAĽ 

18.00 + LADISLAV PANCURÁK 

3. 
SO 

8.00 + MARGITA, IMRICH, MIKULÁŠ KOVER 

8.00 + MICHAL BODNÁR 

4. 
NE 

8.30 + ANDREJ, MÁRIA, ANDREJ HAJDU  / NOVA/ 

10.30 ZA VERIACICH 

5. 
PO 

7.00 + JÁN, VERONIKA HRABOVSKÝ,  SR. ANNA 

18.00 ZA DETI A RODINY 

6. 
UT 

7.00 + MARGITA PALFIOVÁ, + ALŽBETA JANOČKOVÁ 

18.00 + FRANTIŠEK NAGY 

7.ST 7.00 + ANNA, JÁN ANGYAL, + MÁRIA HEGEDUŠOVÁ 

8. 
ŠT 

7.00 ZA VERIACICH 

18.00 + RUDOLF TAKÁČ 

9. 
PIA 

18.00 + ALŽBETA VARGOVÁ  

18.00 + ALŽBETA,STANISLAV, FRANTIŠEK MIKLOŠ, + ALŽBETA, ŠTEFAN TAKÁČ  

10. 
SO 

8.00 + VERONIKA BOJKUNOVÁ  RB 

8.00 + ALŽBETA VARGOVÁ RB 

11. 
NE 

8.30 ZBP MÁRIA 60 RŽ 

10.30 ZA VERIACICH 

12.PO 7.00 + JOZEF NAGY 

13. 
UT 

7.00 + MÁRIA BIALKOVÁ 

18.00 + BARTOLOMEJ TAKÁČ 

14.ST 7.00 + FRANTIŠEK, JOLANA, MÁRIA, MIKULÁŠ 

15.ŠT   

16. 
PIA 

18.00 ZBP MARGITA S RODINOU /80RŽ/  

18.00 XXXXXXXXXXXX  

17. 
SO 

8.00 + PETER DŽUBÍK 

8.00 + ANNA, PETER BUŠEK 

18. 
NE 

8.30 + FRANTIŠEK, JÁN, ALŽBETA 

10.30 ZA VERIACICH 

19.PO 7.00 + MÁRIA, ONDREJ, MÁRIA KOVER 

20. 
UT 

7.00 + ING. JURAJ SABÓ 

18.00 + JOZEF MIČKO 

21.ST 7.00 + JÁN ESTOČIN 1.VÝR. 

22.ŠT   

23. 
PIA 

18.00 + JOZEF PACKO  

18.00 + ALŽBETA, ANNA, ŠTEFAN, JÁN BUGOŠ  

24. 
SO 

24.00 VLASTNÝ ÚMYSEL 

24.00 VLASTNÝ ÚMYSEL 

25. 
NE 

8.30 VLASTNÝ ÚMYSEL 

10.30 ZA VERIACICH 

26. 
PO 

8.30 + VINCENT, MÁRIA MURA 

10.30 + ONDREJ BEHÚN 5. VÝR. 

27. 
UT 

7.00 + ŠTEFAN, MÁRIA BUZOVÁ 

18.00 + ONDREJ, MÁRIA  

28.ST 7.00 + MÁRIA, JÁN BELI + ANNA, MICHAL RUSINKOVIČ, + ROMAN FIGURA 

29.ŠT   

30. 
PIA 

18.00 + ŠTEFAN, ANNA BODNÁR  

18.00 + ROMAN FIGURA  

31.SO 17.00 VLASTNÝ ÚMYSEL 

 


