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Človek, ktorý náhle zomrel, vraj videl, ako sa k nemu približuje Boh s kufríkom 
v ruke. „Syn môj, prišiel čas, musíme ísť!“ Človek sa pýtal: „Prečo tak skoro, 
Pane? Chcel som ešte toľko urobiť!“

„Je mi ľúto, syn môj, prišiel tvoj čas“, povedal Boh.

„A čo máš v tom kufri, Bože?“
„Všetko, čo ti patrilo, všetko, čo bolo tvoje.“

„Všetko, čo mne patrilo? Chceš povedať, že tam máš moje veci, šaty, peniaze, doklady?“
„Je mi ľúto“, povedal Pán Boh, „ale to, čo spomínaš, ti nikdy nepatrilo. To patrí zemi.“

„To znamená, že v kufri máš moje spomienky?“
„Je mi ľúto, syn môj, ale ani tie nepôjdu s tebou, lebo ti nikdy nepatrili. 
Patria času.“

„Tak teda v kufri sú moje schopnosti a talenty?“
„Ani tie ti nepatria. To patrí okolnostiam, v ktorých si sa nachádzal.“

„To znamená, že sú tam moji priatelia a príbuzní?“
„Je mi ľúto, syn môj, ale ani ľudia ti nepatria. Oni patrili tvojej životnej ceste.“

„Tak teda je tam moja manželka a deti?“
„Je mi ľúto, syn môj, ale oni ti nepatria, lebo oni patria tvojmu srdcu.“

„To znamená, že je v kufri moje telo?“
„Ani to ti nepatrí, lebo patrí prachu.“

„Tak je tam moja duša?“
„Nie syn môj, tvoja duša ti nepatrila, lebo ona patrí mne.“

Zúfalý človek vytrhol Bohu kufrík z ruky a otvoril ho. Bol prázdny. So slzami 
v očiach sa pýtal Boha: „To znamená, že mi nikdy nič nepatrilo, nikdy som nič 
nevlastnil?“
„Ale áno, syn môj, každý okamih, ktorý si prežil, patril tebe!“

zdroj: web 

Žit prítomný okamih
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Farnosť v číslach 

Odoslané zbierky v roku 2017 
Názov zbierky Odoslané 

 2014 
Odoslané 

2015 
Odoslané 

2016 
Odoslaná suma 2017 

Pastoračné centrum 
UPC 

250,60 € 401,25 € 290,43 € ------------------ 

Charita – jar 283,30 € 407,70 € 486,40 € 634,74 € 
Boží hrob 566,52 € 715,79 € 550 € 846,11 € 

Kňazský seminár 262,55 € 464,87 € 385,20 € 351,60 € 
Masmédia 229 € 306,80 € 323 € 316 € 

„Halier sv. Petra“ 246 € 322,53 € 375,24 € 288,23 € 
Rádio Lumen 409 € 398 € 417,97 € 394,34 € 

Misie 673,20 € 700 € 689,32 € 743,80 € 
Zachráňme 

katedrálu- zbierka 
sv. Alžbety 

302,62 € 363,89 € 413,50 € 407,02 € 

Charita- jeseň 368,58 € 486,40 € 545,28 € 349,61 € 
Jasličky  186 € 352,21 € 311,66 € 274,43 

Mimoriadna zbierka 
– Ukrajina  

------------- ------------- 649,50 € ---------------- 

Mimoriadna zbierka 
Kresťania v núdzi 

------------- ------------- 490,75 € ------------------ 

Mimoriadna zbierka 
Taliansko 

zemetrasenie 

    1.074,50 € 

 

 

Štatistika 2017 k 11.12.2017 
 Rok  2014 Rok 2015 Rok 2016        Rok  2017 HE Lackovce Iné  

krsty 68 61 47 68 48 4 16 
sobáše 23 28 32 25 19 1 5 

pohreby 15 34 31 37 34 3 ---- 
 

Krátky komentár 
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Krsty: tak ako minulý rok, aj tento by som rád chcel pripomenúť podmienky krstného rodi-
čovstva. Krstným rodičom sa môže stať ten, kto: je na to schopný a má úmysel túto úlohu plniť, 
zavŕšil 16 rok života, je katolík, prijal sviatosť birmovania, eucharistiu a vedie život primeraný 
viere a úlohe, ktorú má prijať, nie je postihnutý nijakým kánonickým trestom (napr. rozvedený, 
žijúci vo voľnom zväzku), nie je otcom alebo matkou dieťaťa. Vyberjate prosím takých, ktorí 
vedú príkladný život a je predpoklad, že budú mať živý záujem o osobné stretávanie sa so svojím 
krstným dieťaťom.

Sobáše: Na rok 2018 máme rezervovaných k dnešnému dňu 18 sobášov. Teší nás záujem 
o predmanželský kurz v našej farnosti aj z okolitých farností. Stále platí, že predmanželskú náu-
ku si naši snúbenci môžu vykonať kdekoľvek. 

Pohreby: Teší nás, že ste mnohí prijali možnosť zverejniť parte o úmrtí svojho blízkeho na našej 
farskej nástenke. Mnohí sa tak dostali do modlitby nášho farského spoločenstva. Stále však pri-
pomíname úlohu postarať sa aj o dušu chorého, zomierajúceho. 
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Stav účtu k 28.12.2017 
 K 30.12.2014 K 30.12.2015 K 28.12.2016 K 28.12.2017 

Účet filiálky 
Lackovce  

 9.200,90 € 4.133,51 € 8.897,80 € 14.451,05 € 

Farský účet  15.771,94 € 15.430,78 € 32. 028,22 € 40.607, 09 € 
Naše záväzky: 

Sberbank úver/ 
Prima banka  

50.454,57 € 43.699,58 € 36.330,50 € 28.961,42 € 
20.12.2017 

 

Príspevky získané cez projekty a dotácie 

Názov  2014 2015 2016 2017 
Dotácie cirkvám na základe uznesenia MsZ 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 
Mimoriadna dotácia  5.000 € --------- --------- --------- 
Trojka v Tatrách – z komisie športu a mládeže 200 € 200 € 250 € 250 € 
Vianočný koncert – z komisie kultúry 500 € 400 € 200 € 400 € 
Formácia dobrovoľníkov – z komisie školstva ----------- 250 € 150 € 100 € 
Žakovce – zo sociálnej komisie ----------- 200 € 300 € 200 € 
Nové: Bodka za prázdninami - z komisie športu 
a mládeže 

----------- ----------- ----------- 250 € 

 

 

Plány na rok 2018 

Radi by sme zopakovali všetky naše doterajšie aktivity. Ukázali sa ako dobré, stmeľujúce farnosť 
a prinášajúce duchovné obohatenie. Okrem nich nás v roku čaká: Ak Boh dá, tak 24. júna 2018 by naša 
farnosť mala žiť primičnou svätou omšou nášho rodáka Mareka Pančuru – saleziána. Marek študuje 
v Turíne a 23. júna by mal byť vysvätený za kňaza. Preto vás aj touto cestou prosím o modlitbu za neho 
a už dnes o vašu pomoc s prípravou jeho prvej svätej omši v Humennom. 

Ešte predtým, v mesiaci máj, končí našim kurátorom päťročné volebné obdobie. Uvedomujem si, že 
žiadna farnosť nemôže dobre fungovať, bez ochotných laikov. Ani v pastorácii, a ani v spravovaní 
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o modlitbu za neho a už dnes o vašu pomoc s prípravou jeho prvej svätej omši v Humennom.

Ešte predtým, v mesiaci máj, končí našim kurátorom päťročné volebné obdobie. Uvedomujem 
si, že žiadna farnosť nemôže dobre fungovať, bez ochotných laikov. Ani v pastorácii, a ani v spra-
vovaní ekonomiky a materiálnych dobier. Preto aj tu vás prosím o modlitbu, nielen modlitby 
vďaky za farníkov, ktorí sa angažujú  v našej farnosti, ale aj za tých, ktorí postupne preberajú a 
budú preberať úlohy v našej farnosti. Nech Duch Svätý nás vedie, aby sme vedeli osloviť a prijať 
tých, ktorých Boh pripravil do tejto služby pre našu farnosť.
 
Už keď sme pri voľbách, tie budú v roku 2018 silno rezonovať aj v spoločenskom prostredí vďaka 
komunálnym voľbám. Už teraz vás prosím a nabádam. Nenechajme sa znechutiť, či nebodaj 
polarizovať. Je našou úlohou nielen modliť sa za tých, ktorí nás zákonite spravujú, ale aj za tých, 
ktorí vstúpia do politiky, aby svoju službu vykonávali vždy a všade podľa Božieho zákona- De-
satora. Tí, ktorí premýšľate, žeby ste chceli vkročiť aktívne do komunálnej politiky, prosím vás, 
veďte svoju kampaň tak, aby nevnášala strach, polarizáciu, či nebodaj hnev medzi potencionál-
nych voličov. Prezentujte svoju odbornosť, ľudské kvality a hodnoty nielen v dobrých sloganoch, 
ale  už dnes svojim kvalitným životom. 

Zmena v roku 2018
Počnúc 1.1.2018 dochádza k zmene v rozpise sv. omší v našej farnosti a to nasledujúco:
Lackovce: v „normálnom“ týždni budú sv. omše v stredu a piatok, namiesto doterajšieho 
rozpisu- pondelok a piatok
Kaplnka: z doterajšieho rozpisu – streda a sobota sa sv. omše v kaplnke budú slúžiť v pondelok a štvrtok. 
Dôvod zmeny: často sa stávalo, že z dôvodu sobášov, resp. farských aktivít a našich pastoračných 
úloh ostával vo farnosti iba jeden kňaz. Kňaz tri sv. omše môže slúžiť iba v nedele a sviatok- nie 
v iný deň. Nakoľko sme boli neraz vystavení situácii, ktorá nás vovádzala do porušenia tohto 
predpisu, rozhodol som sa, sobotňajšiu sv. omšu z kaplnky presunúť na iný deň. Ďakujem za 
pochopenie. 
Pripravujeme:
6. a 7. januára 2018: požehnávanie bytov a domov. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola do 1.1.2018
27. januára 2018: 10. farský ples - prosíme vás, ak môžete a chcete prispieť do tomboly
3. február 2018- Farský karneval



Poriadok bohoslužieb
1. 1. 2018 - 14. 1. 2018

Vydáva Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Humenné
so sídlom: Dargovských hrdinov 6177/22, 066 01 Humenné       Bez jazykovej a pravopisnej úpravy.

e-mail: fara.humenne3@gmail.com         www.humenne3.rimkat.sk          tel.: 057 / 77 23 701    


