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Pár slov na začiatok...

Volám sa Marcel Stanko. Ale to už asi

väčšina z vás vie. Tak skúsim ponúknuť
niečo, čo asi neviete, aby som sa krátko
predstavil. Keď už máme žiť takto pospolu.
Volám sa Marcel Stanko. Asi sa opakujem...
Tak ďalej: 
Narodil som sa a jedenásť detských rokov
prežil v Snine. V revolučnom roku sme sa
preťahovali do Zemplínskych Hámrov, ktoré
sa krátko nato ako filiálna obec stali
súčasťou novozriadenej farnosti Belá nad
Cirochou. Pubertu a mládenecké
časy som okrem školy a kostola
prežíval v lese a na dedinských
zábavách. Bolo veselo...
Po ukončení gymnázia v Snine a
odporúčaní otca arcibiskupa
som absolvoval základnú
vojenskú službu a po nej som
nastúpil do kňazského seminára
v Košiciach. Počas mojej
formácie v ňom som absolvoval
pastoračný ročník vo farnosti v
Jablonci nad Nisou a ešte jeden v
Ružomberku v univerzitnom
pastoračnom centre.
Po kňazskej vysviacke v roku 2005 som
nastúpil do Kokošoviec, kde som strávil

jeden rok. Potom dva roky v Trebišove, tri
roky v Košiciach na Sídlisku Nad jazerom,
jeden rok na Sídlisku Sekčov v Prešove a päť
rokov v službe nemocničného kaplána v
prešovskej fakultnej nemocnici. Po tejto
špeciálnej misii ma otec arcibiskup poveril
správou vašej-našej farnosti, čoho sa aj
snažím ujať. 
To by bolo tak všetko. Nateraz. Ďalšia
história sa začína tvoriť. Spolu s vami. A s
našou patrónkou, Fatimskou Pannou
Máriou. Tak uvidíme... 

(Marcel Stanko)
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 16.7.-22.7. vedie modlitby pred sv. omšami
p. mária feníková.      
rozpis lektorov:
15. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Čechova, 10.00 hod. – p. majerčin, p.
kavuličová.  
zbierka na dostavbu nášho nového kostola: Budúca nedeľa je 3. nedeľa v mesiaci. Bude
zbierka na dostavbu nášho nového kostola a pastoračného centra. Boh vám odplať vaše
milodary.
predmanželské ohlášky:
Matúš NOCIAR, vierovyznanie: rímskokatolík; syn rodičov: Jozef Nociar a  Mária rod.
Jašíková; nar.: Rimavská Sobota, bývajúci: Rimavská Sobota, Česká 407/20 a anna
banÍkovÁ, vierovyznanie:  rímskokatolíčka; dcéra rodičov: František Baník a Helena rod.
Kaňuchová; nar.: Vranov nad Topľou, bývajúca: Vranov nad Topľou, Herlianska 512/44;
ohlasujú sa  09.07., 16.07. a 23.07.2017

ppondelokondelok 10.07.201710.07.2017 sv. omša: 1830

Poklona  Sv. Oltárnej:  1915

uu toroktorok 11.07.201711.07.2017
Sv. Benedikta, opáta, patróna
Európy (sviatok) 

sv. omša: 630 kostol JaA  

ss tredatreda 12.07.201712.07.2017 sv. omša: 1830

ŠŠ tvrtoktvrtok 13.07.201713.07.2017
Pútnický program k Panne Márii

Fatimskej 

Večeradlo s P. Máriou:  1800

Sviečkový sprievod:  1845

sv. omša: 1830 (mons. p. dráb)

pp iatokiatok 14.07.201714.07.2017 sv. omša: 1830

ss obotaobota 15.07.201715.07.2017 sv. omša: 1830 kostol JaA

nn edeľaedeľa 16.07.201716.07.2017

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

sv. omša: 800

sv. omša: 1000

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

liturgickýliturgický programprogram aa farskéfarské oznamyoznamy odod 10.07.2017 10.07.2017 dodo 16.07.201716.07.2017
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kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.

ppondelokondelok 17.07.201717.07.2017
Sv. Andreja Svorada a Benedikta,

pustovníkov (spomienka)

sv. omša: 1830

Poklona  Sv. Oltárnej:  1915

uu toroktorok 18.07.201718.07.2017 sv. omša: 630 kostol JaA  

ss tredatreda 19.07.201719.07.2017 sv. omša: 1830

ŠŠ tvrtoktvrtok 20.07.201720.07.2017 Poklona  Sv. Oltárnej:  1730

sv. omša: 1830

pp iatokiatok 21.07.201721.07.2017 sv. omša: 1830

ss obotaobota 22.07.201722.07.2017 Večeradlo s P. Máriou:  1730 kostol JaA

sv. omša: 1830 kostol JaA

nn edeľaedeľa 23.07.201723.07.2017

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

sv. omša: 800

odpustovÁ slÁvnosŤ: 1030 kostol JaA

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

liturgickýliturgický programprogram aa farskéfarské oznamyoznamy odod 17.07.2017 17.07.2017 dodo 23.07.201723.07.2017

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 23.7.-29.7. vedie modlitby pred sv. omšami
p. mária vasilová (Železničná).      
rozpis lektorov:
16. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. ľ. gazdu, 10.00 hod. – p. kavuličová.  
odpustová slávnosť: Na budúcu nedeľu budeme sláviť odpustovú slávnosť v kostole sv.
Joachima a Anny. Pripravíme sa v sobotu podvečerným modlitbovým programom.
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ppondelokondelok 24.07.201724.07.2017 sv. omša: 1830

Poklona  Sv. Oltárnej:  1915

uu toroktorok 25.07.201725.07.2017
Sv. Jakuba, apoštola (sviatok) 

sv. omša: 630

ss tredatreda 26.07.201726.07.2017
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny
Márie 

slÁvnosŤ v kostole Jaa : 1830

(novokňaz Dominik Plavnický)

ŠŠ tvrtoktvrtok 27.07.201727.07.2017
S. Gorazda a spoločníkov

(spomienka) 

Poklona  Sv. Oltárnej:  1730

sv. omša: 1830

pp iatokiatok 28.07.201728.07.2017 sv. omša: 1830

ss obotaobota 29.07.201729.07.2017 sv. omša: 1830 kostol JaA

nn edeľaedeľa 30.07.201730.07.2017

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

sv. omša: 800

sv. omša: 1000

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

liturgickýliturgický programprogram odod 24.07.2017 24.07.2017 dodo 30.07.201730.07.2017

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 30.7.-8.8. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena sabolová.   
rozpis lektorov:
17. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - J. demčák, d. slivková; 10.00 hod. - rod.
baníkova, rod. Hrubovska.    

novokňaz: V deň slávnosti patrónov starého kostola bude v ňom sv. omšu o 1830 slúžiť
novokňaz dp. dominik plavnický. Srdečne pozývame. 


