
NECH VÁS SV. JOZEF POŽEH-
NÁVA A SPREVÁDZA!

 -z príhovoru Svätého Otca Františka počas audiencie- 
Preklad: sr. Agnes Jenčíková CJ

Utorok:   Nižný Hrušov    10:00 – 11:00 hod.
                                           17:00 – 17:50 hod.
Štvrtok:  Rakovec             16:00 – 17:00 hod.
Piatok:    Nižný Hrušov    17:00 – 18:00 hod.

SVIATOSŤ ZMIERENIA:

     Poslanie sv. Jozefa je istotne jedinečné a ne -
opakovateľné, pretože Ježiš je absolútne jedi-
nečný. Predsa však v tom, ako Ježiša chránil, ako 
ho vychovával a umožňoval mu rásť vo veku, 
múdrosti a milosti, je vzorom pre každého vy-
chovávateľa a osobitne pre každého otca. Svätý 
Jozef je príkladom vychovávateľa a otca. Zveru-
jem teda do jeho ochrany všetkých rodičov, aj 
kňazov, - sú otcami - a tých, ktorí plnia vychová-
vateľskú úlohu v Cirkvi a v spoločnosti.
     Zvlášť chcem dnes, na deň otcov, pozdraviť všetkých rodičov, všetkých otcov. 
Pozdravujem vás zo srdca! Blahoželám vám v tento váš deň! Vyprosujem vám mi-
losť, aby ste boli vždy nablízku svojim deťom, nechali ich rásť, ale boli im nablízku, 
nablízku! Oni vás potrebujú, vašu prítomnosť, vašu blízkosť, vašu lásku. Buďte pre 
nich, tak ako sv. Jozef, ochrancami v ich raste vo veku, múdrosti a milosti. Ochran-
cami na ich ceste, ich vychovávateľmi. A kráčajte spolu s nimi. Cez túto blízkosť 
budete pravými vychovávateľmi. Ďakujem za všetko, čo robíte pre svoje deti, vďa-
ka vám. Blahoprajem vám, radostný sviatok otcov všetkým otcom. Nech vás sv. 
Jozef požehnáva a sprevádza. Niektorí z nás stratili otca, odišiel, Pán si ho povolal. 
Mnohí nemajú otca. Môžeme sa modliť za všetkých otcov sveta, za otcov živých i 
za tých zosnulých, za našich otcov. Môžeme to urobiť spoločne, pamätajúc každý 
na svojho otca, či už živého, alebo zosnulého. Modlime sa k veľkému Otcovi nás 
všetkých, k nebeskému Otcovi. Jeden Otče náš za našich otcov: Otče náš...
Blahoželám všetkým otcom!

Spovedanie chorých v piatok 
od 8:00 hod. Začínam od Poše.

Nám dobre známy duchovný otec Vladimír Štefanič, rozšíril 
svoju spisovateľskú poličku o ďalšiu knižnú novinku. Ten-
tokrát je to román „Pustovník, muž s leopardom“. Zaujíma-
vosťou je to, že duchovný otec sa prechádzal a diktoval ju 
do poznámok v mobile a tieto dobrodružné riadky následne 
upravoval v počítači. Je to príbeh o priateľstve, ktoré lieči a 
zachraňuje životy. Pustovník je príbehom o večnom zápase 
medzi dobrom a zlom. Ak sa chcete dozvedieť viac alebo 
niekoho potešiť milým darčekom, máte možnosť si zakúpiť 
knihu priamo v sakristii nášho kostola.



NOVOKŇAZI V ROKU SVÄTÉHO JOZEFA
V sobotu, 19. júna 2021 o 10:00 hod. bola v košickej katedrále sv. Alžbety 
slávnosť, pri ktorej dvaja diakoni prijali z rúk o. arcibiskupa Mons. Bernarda 
Bobera kňazskú vysviacku. V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame pohľad 
novovysvätených kňazov na kňazstvo. Dozviete sa, kto je pre nich vzorom a ako 
prebiehala ich diakonská prax.

František Bujňák 
Primície: 20. júna 2021 o 10:00 hod. 
v Kostole sv. Vavrinca v Lorinčíku

1.) Diakonský rok som prežil vo Farnosti sv. Alžbety v Košiciach. V čom bolo pôso-
benie v tejto farnosti pre mňa najväčším obohatením? Farnosť sv. Alžbety je veľmi 
dobrým miestom pre diakonskú prax. Mal som možnosť vykonávať všetky služby, 
čo môže robiť diakon. Najväčším obohatením bola pre mňa skúsenosť prípravy kat-
echumenov na prijatie iniciačných sviatostí. Mohol som tam prakticky využiť naštu-
dované veci z fakulty, ale zároveň som duchovne povzbudený z ich zápalu pre vieru.
2.) Mám v obľube blahoslaveného Titusa Zemana, dokonca jeho podobizeň je aj na 
jednom z primičných obrázkov. Prečo práve Titus? Čím ma oslovil? Na bl. Titusovi 
Zemanovi ma najviac oslovuje jeho zápal, odhodlanie, starosť o duchovné povolania 
spolubratov. O koľko viac si musel vážiť svoje povolanie a vernosť s tým spojenú, keď 
neváhal riskovať život pre povolania iných. Som presvedčený, že vernosťou v povol-
aní môže byť príkladom nielen nám zasväteným, ale aj ľuďom žijúcim v manželstve.
3.) Najväčšou výzvou v kňazstve je pre mňa vysluhovanie sviatosti zmierenia. Uve-
domujem si, že tu mám byť špecifickým nástrojom v Božích rukách.

1.) Ako ste prežili uplynulý diakonský rok? Aké pastoračné skúsenosťami ste získali 
vo farnosti, kde ste pôsobili ako diakon?
2.) Ktorý zo svätcov je Vám najbližší a čím Vás inšpiroval?
3.) Čo je pre Vás osobne najväčšou výzvou v kňazskom povolaní?

Tadeáš Jacko
Primície: 27. júna 2021 o 10:00 hod. 
v Kostole sv. Martina z Tours v Lipanoch

1.) Uplynulý rok som prežil ako diakon vo Farnosti sv. Mikuláša v Prešove. Môžem 
povedať, že takto som si svoju diakonskú prax nepredstavoval, keďže som v Prešove 
strávil dva mesiace v lete a jeden mesiac teraz v máji. No napriek mnohým obmedze-
niam bol pre mňa prínosom. Som rád, že som tento čas mohol prežiť naplno. Som 
vďačný za prijatie, pomoc, za každú skúsenosť a za všetkých, ktorých som za ten 
čas spoznal. Verím, že mi tento čas v Prešove pomohol dobre sa pripraviť na život v 
kňazskej službe.
2.) Medzi mojimi primičnými obrázkami je obrázok Panny Márie z farského kostola 
v Lipanoch a aj primičná slávnosť sa bude niesť v mariánskom duchu. Prečo som sa 
rozhodol začať svoju kňazskú službu s Pannou Máriou? Pannu Máriu vnímam ako 
našu milú matku ktorá sa neustále stará o svoje deti. Sám Pán Ježiš nám ju dal za 
matku, keď umieral za nás na kríži. Preto sa k nej chcem utiekať aj ja počas celého 
kňazského života.
3.) Najväčšou výzvou je pre mňa vytrvať v prvotnom zápale až dokonca. Aby moja 
kňazská služba bola konaná vždy z celého srdca.

1.) Ako ste prežili uplynulý diakonský rok? Aké pastoračné skúsenosťami ste získali 
vo farnosti, kde ste pôsobili ako diakon?
2.) Ktorý zo svätcov je Vám najbližší a čím Vás inšpiroval?
3.) Čo je pre Vás osobne najväčšou výzvou v kňazskom povolaní?

„Ja som medzi Vami ako ten čo obsluhuje“ Lk 22,27
V piatok 18. júna 2021 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach prijali diakonské svätenie z 
rúk Mons. Mareka Forgáča, košického pomocného biskupa, štyria bohoslovci: Mi-
loš Jaklovský, Sabinov, Jakub Mura, Košice – KVP, Ján Pčolinský, Košická Polianka, 
Maroš Varga, Kuzmice.

Sprevádzajme modlitbami našich seminaristov a novokňazov.


