
Som rád milí farníci, že sa Vám mô-
žem aj takouto formou predstaviť. 
Volám sa Jozef Fuňak a pochádzam 
z  obce Sedliská, ktorá je neďaleko 
odtiaľto. Vyrastal som ako posledné 
siedme dieťa v  kresťanskej rodine, 
kde som prežil krásne detstvo. Som 
vďačný rodičom, že nám bol odo-
vzdaný dar viery. Ako každý malý 
chlapec na dedine som začal mi-
ništrovať v  miestnom kostole, rád 

som si aj zašportoval s  kamarátmi, 
aktívne som hrával futbal aj za obec. 
Počas dospievania som pocítil vo-
lanie ku kňazstvu, tak po skončení 
strednej školy vo Vranove nad Topľou 
som sa prihlásil do kňazského semi-
nára v Košiciach. Počas šiestich rokov 
štúdia je po druhom roku tzv. Pasto-
račný ročník. Ten som strávil vo far-
nosti Sv. Václava v malom mestečku 
Dobruška, patriacim do diecézy Hra-
dec Králové. Bola to veľmi dobrá skú-
senosť, za ktorú som vďačný. Neskôr 
po ďalších rokoch štúdia, som bol vy-
svätený na Diakona a  otec arcibis-
kup ma poslal na diakonskú prax do 
farnosti Michalovce. Tam som mohol 
okúsiť už pastoráciu, keďže pán de-
kan mi dával úlohy a povinnosti kto-
ré som mohol vykonávať. Aj touto 
cestou mu ďakujem. Po roku praxe 
prišla vytúžená kňazská vysviacka 
a s ňou samozrejme otázky kde nás 
otec arcibiskup ako novokňazov po-
šle. Keď som sa dozvedel že to bude 
farnosť Trhovište, potešil som sa. Ne-
bolo mi to cudzie, keďže som poznal 
aj pána farára a trošku aj prostredie 
farnosti. Som rád že môžem pôsobiť 
práve tu a ešte viac že si ma Pán po-
volal do svojej vinice.
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23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
DOPLŇ SLOVÁ:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat _______________ pro-

ti ______________, choď a ____________________ ho medzi štyrmi 

_________________. Ak ťa počúvne, _______________ si svojho brata. Ak ťa 

__________________, priber si ešte jedného alebo __________________, aby 

bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch __________________. 

Keby ani ich nepočúvol, povedz to ______________. A keby ani cirkev nechcel 

poslúchnuť, nech ti je ako _______________ a ______________.

Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude ______________ v nebi, a čo roz-

viažete na _________________, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: 

Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne __________ o čokoľvek, dostanú to 

od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v 

mojom ___________________, tam som ja medzi nimi.“

tebe
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ZAČIATOK PRÍPRAVY NA SV. BIRMOVANIA 
V tento rok 2017 ešte nezačne príprava na sv. birmovania nakoľko je málo 
birmovancov. Ale chcem ubezpečiť birmovancov a rodičov, že príprava na 
sv. birmovania vo farnosti v ďalšom čase sa uskutoční. Samozrejme nateraz 
chcem povzbudiť už ku príprave,  pravidelnému sviatostnému životu a mla-
dým dávam do pozornosti bezplatnú mobilnú aplikáciu www.tweetujsbo-
hom.sk.
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11. september – 17. september 2017

NAHLASOVANIE SA NA 1. SV. PRIJÍMANIE 

Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
11. 9.
Po 1800 Bracovce Prosba o pomoc v chorobe 

Mária a Iveta
12. 9.

Ut
1800 Ložín + Sabina Semešová
1800 Bánovce n/Ond. + rod. Ihnátová a Orosová

13. 9.
St

Sv. Jána 
Zlatoústeho, biskupa 

a učiteľa Cirkvi
spomienka

700 Moravany + Helena Kinčovská

800 Trhovište + Ľudmila Kačanovská

14. 9.
Št

Povýšenie 
svätého kríža

sviatok
800 Lučkovce + Milan Pasnišin

15. 9.
Pi

Sedembolestnej 
Panny Márie, pa-
trónky Slovenska

slávnosť

800 Bracovce Zdr., BP Mária Michalková
900 Ložín + Andrej Bodnár
1015 Bánovce n/Ond. Zdr., BP Lukáš Fedor

800 Lučkovce Za farnosť
900 Moravany Zdr., BP rod. Anna Hlavatá

1015 Trhovište Poďakovanie Bohu za 75. rokov 
života Anna Hurčíková

16. 9.
So

Sv. Kornélia, 
pápeža, a Cypriána, 
biskupa, mučeníkov

spomienka

800 Trhovište + Jozef Šupinský
+ Marián Hurčík

17. 9.
Ne

 DVADSIATA ŠTVRTÁ 
CEZROČNÁ NEDEĽA

ZBIERKA RÁDIO 
LUMEN

800 Bracovce Zdr., BP, dary DS novomanželia 
Kročkoví

900 Ložín Za farnosť
1015 Bánovce n/Ond. + Miroslav Dobák

800 Lučkovce Zdr., BP rod. Švitká
900 Moravany + Július a Mária Kračinovskí
1015 Trhovište Zdr., BP pre Márie

Od septembra začíname prípravu na slávnosť 1. sv. prijímania. Prosíme rodičov, aby 
svoje deti prišli nahlásiť osobne do 17.9.2015 (nedeľa) v sakristii kostolov na prí-
pravu. Chcem pripomenúť, že príprava mimo farnosti (napríklad Michalovce, Nižný 
Hrušov, atď.) je iba so súhlasom farára farnosti Trhovište. Deň pravidelných stretnutí 
detí a rodičov ešte spresníme.  


