
  
Každý deň je vzácny klenot 

Stará povesť  hovorí o mužovi, ktorý sa prechádzal po morskom pobreží,  kde 

našiel vrecúško plné kamienkov.  Nebadane si ich sype pomedzi prsty a  pritom sa 

pozerá na more. Pozoruje čajky, ktoré sa hojdajú na vlnách a hádže po nich 

kamienky. Hravo hádže malé kamienky do mora a jedna po druhej sa strácajú vo 

vlnách. Jeden jediný kamienok si podržal v ruke a doniesol domov. Aký 

prekvapený ostal, keď vo svetle izby v tom malom kamienku spoznal prekrásne 

žiariaci diamant. Ako premrhal ten poklad! Vráti sa na pobrežie, hľadá stratené 

diamanty. No márne. Ležia na dne mora. Uvedomuje si,  že už mu nikto nevráti 

ten nepozorne odhodený poklad.  

 

CHCEM VÁM POPRIAŤ DO NOVÉHO ROKA 2023,  

MÚDROSŤ  A  SILU PRI ROZLIŠOVANÍ TOHO,   

ČO JE PODSTATNÉ A  DÔLEŽITÉ.  

ABY SME  NEPREMRHALI VZÁCNE DIAMANTY,  

    TRISTOŠESŤDESIATPÄŤ DNÍ,    

KTORÉ MÁME AKO VZÁCNY POKLAD.   

V modlitbách vyprosuje Božie požehnanie 

  duchovný otec František 
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Výstavba farskej budovy a pastoračného centra 

... prežívame prvé hodiny Nového roka.  Za tým starým  nám ostali už len spomienky. 

Je to čas, keď sa my sami obzrieme,  čo všetko sme prežili v minulom roku. Zhodnotíme 

možno aj úsmevne, že sme zase o rok starší. Rekapitulujeme, a to nás  núti zastaviť  sa, 

a pozrieť sa na  opravdivý obraz v našom nepokrivenom zrkadle.  Rád by som  vás  

v krátkosti informoval o priebehu udalostí výstavby farskej budovy a pastoračného 

centra.   

V októbri  2021 sa začali rokovania ohľadom pozemku a nehnuteľnosti pri kostole vo 

výmere 1999 m2.  Po niekoľkých stretnutiach s vlastníkom pozemku Andrejom Šimčiskom 

a členmi Farskej  rady,  sme došli k rozhodnutiu kúpiť tento pozemok pre farnosť Ľubotice.  

Znaleckým  posudkom z decembra 2021 bola cena pozemku s domom stanovená na 

300 000 €. Následne v januári 2022 bola podaná žiadosť o kúpu pozemku. Diecézna 

ekonomická rada v marci odsúhlasila kúpu nehnuteľnosti. Kúpna zmluva bola podpísaná 

29.4.2022. V máji sa naša farnosť stala vlastníkom pozemku zapísanom v katastri 

nehnuteľnosti. Predošlý majiteľ ostal v dome bývať po vzájomnej dohode, do konca 

januára 2023. Keďže farnosť nedisponovala finančnou čiastkou potrebnou na vyplatenie 

pozemku, hľadal sa spôsob ako zabezpečiť potrebné financie. Začali sa rokovania s obcou 

o odpredaji pozemku  za Obecným úradom. Odpredaj bol schválený  obecným 

zastupiteľstvom v júni 2022. Z predaja sme získali finančné zdroje, z ktorých pokryjeme 

vyplatenie pozemku na faru. Bol schválený splátkový kalendár. K 31.12.2022 máme 

vyplatených 250 000 €. Zostávajúca čiastka 50 000 € bude následne vyplatená po 

vzájomnej dohode k 31.1.2023 (tieto finančné zdroje máme). Od februára 2023 všetky 

energie prechádzajú na farnosť (voda, plyn, elektrina).  

Čo nás čaká najbližšie? Prípravné práce: do konca februára výrub stromov (čakáme 

na povolenie), február až marec výstavba oplotenia v zadnej časti pozemku, marec až 

apríl – búracie práce. Momentálne je vypracovaná architektonická štúdia a sprievodná 

správa fary a pastoračného centra, ktorá podlieha schváleniu na Arcibiskupskom úrade. 

Potom môžeme pokračovať v projekte. Všetko závisí od finančného krytia. Hľadáme 

spôsob ako získať finančné zdroje, aby sme mohli začať stavbu. Ďalším krokom 

bude  výber zhotoviteľa a samostatná výstavba farskej budovy a pastoračného centra. 

Chcem touto cestou poďakovať všetkým, ktorí podporujú toto dielo finančne. Vďaka aj 

za mesačné zbierky a za všetky príspevky a pomoc. Druhú nedeľu v mesiaci budem slúžiť 

sv. omšu za všetkých dobrodincov, ktorí toto dielo podporujú. Verím a  dúfam, že toto 

dielo spoločne zvládneme.  
duchovný otec František 

 



 

OZNAMY:  

• Koledníci Dobrej noviny navštívili v našej farnosti 50 rodín. Zapojilo sa 25  detí, ktoré 

vytvorili 4 skupiny.  Vyzbieralo sa 1650 €. Finančný príspevok je tohto roku určený pre 

región Samburu na severe Kene. Úprimná vďaka všetkým koledníkom, animátorom 

a dospelým, ktorí sprevádzali deti, ale aj vám, všetkým štedrým darcom. 

• V piatok 6.1.2023 máme slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov). Pri všetkých sv. 

omšiach bude požehnanie trojkráľovej vody.  

• Na slávnosť Zjavenia Pána  6.1.2023, býva zvykom požehnávať príbytky. Ak máte 

záujem o požehnanie príbytku, zapíšte sa v sakristii. Požehnávať domy pôjdem v piatok 

6.1. 2023 od 13:00 hod.  

• Na slávnosť Zjavenia Pána v závere sv. omše o 10:30 hod. sa uskutoční Trojkráľová 

koleda. Táto koleda je spojená so zbierkou Misijných diel v Afrike, tento rok je to 

zbierka pre Etiópiu. 

• Nedeľou Krstu Pána končí Vianočné obdobie. 

• Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli svojim podielom k hlbšiemu 

prežívaniu Vianočných sviatkov. Ďakujem farskej rade  a všetkým, ktorí boli ochotní 

pomôcť pri  príprave vianočnej výzdoby (jasličiek a stromčekov), kvetinárke za 

kvetinovú výzdobu. Ďalej tým, ktorí sa starajú o čistotu kostola, aj liturgických 

predmetov (alby, rúcha, oltárne plachty). Kantorovi a speváckemu zboru za 

doprevádzanie sv. omší spevom a hudbou, miništrantom za službu pri oltári 

a lektorom. Úprimné Pán Boh zaplať.  

• V sakristii si môžete zakúpiť časopis košických bohoslovcov Boromeo. Cena je 1,50 €. 

• Snúbenci, ktorí  chcú prijať sviatosť manželstva  v tomto roku, ohláste sa telefonicky 

alebo mailom, aby sme si dohodli termíny sobášov a predmanželské náuky. 
 

Rád by som vás  touto  cestou  poprosil 

o finančnú podporu, ktorá bude potrebná pri 

výstavbe farskej budovy. Druhá nedeľa 

v mesiaci by bola vyčlenená na túto zbierku. 

Ďakujem za vašu podporu a milodary. 
Prispievať  môžete na účet určený na výstavbu  

farskej budovy: 

IBAN: SK 54 0200 0000 0030 5236 1995 
 



 
Liturgický program  2.1.2023 – 8.1. 2023 

03.01.2023 Utorok - 18:00 
Utorok vo Vianočnom období 

† Bartolomej 

04.01.2023 Streda - 07:00 
Streda vo Vianočnom období 

ZBP Mária, 60 r. 

05.01.2023 Štvrtok - 18:00 
Zo slávnosti Zjavenia Pána 

Za seniorov 

06.01.2023 Piatok - 

 ZJAVENIE PÁNA , SLÁVNOSŤ 

07:30 Za veriacich farnosti 

10:30 ZBP Daniel a Lucia 

07.01.2023 Sobota - 07:00 
Prvá sobota v mesiaci 

Za členov RB 

08.01.2023 Nedeľa - 

 2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA,  KRST PÁNA 

07:30 Za veriacich farnosti 

10:30 ZBP Nataša Hanudeľová, 60 r. 
 

 

Liturgický program  9.1.2023 – 15.1. 2023 

10.01.2023 Utorok - 18:00 
Féria 

† Jozef, Kveta 

11.01.2023 Streda - 07:00 
Féria 

† Štefan, Mária 

12.01.2023 Štvrtok 
Detská 

sv. omša 
18:00 

Féria 

† Ján, Ján, Magdaléna 

13.01.2023 Piatok - 18:00 
Féria 

† Marta Bosáková, 1.výr. 

14.01.2023 Sobota - 07:00 
Féria 

Za účastníkov deviatníka 

15.01.2023 Nedeľa - 

 2.NEDEĽA CEZ ROK 

07:30 Za veriacich farnosti 

10:30 ZBP  Ján, 90 r. 
 


