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Prázdne dni?
Prázdne dni?

„Nudím sa.
Mne sa nechce.

A bude tam aj wifi?“
Tieto a podobné otázky počuť od detí čoraz častejšie.

Začíname prázdniny. Zatiaľ čo deti sa tešia na voľno, rodičia 
sa trápia so zabezpečením „dozoru“ a vymýšľajú nejaký program. 

A tak plánujú dovolenku, tábor, starých rodičov ...

Jedno je isté. Dva mesiace máme viac času, nemusíme chodiť 
do školy. A však čím vyplníme tento čas? Počítačom, telkou či nudou?

Aby tak prázdniny neboli len prázdnymi dňami ... Ale naplnené
 peknými zážitkami, oddychom a relaxom, no najmä časom 

stráveným s kamarátmi, súrodencami a rodičmi.

Dnešné deti častokrát majú množstvo hračiek, ale ich rodičia 
nemajú na nich čas. Ale ani najnovší počítač či iPhone nenahradí lásku 

mamy a otca. A tak možno doprajme si viac času na seba 
a vynahraďme si, čo sme počas roka „zameškali“.
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Od nasledujúceho týždňa vstupujeme do prázdninového režimu a z dôvodu čerpania dovoleniek 
upravujeme program nasledujúco: 

Humenné: štvrtok sú sv. omše ráno o 7.00 hod., v sobotu ranná sv. omša o 8.00 nebude.,  
Kaplnka Božieho milosrdenstva: sv. omša bude iba v sobotu o 17.00 hod.

Lackovce: sv omše budú iba v piatok o 19.00 a v nedeľu podľa rozpisu

FARSKÁ KANCELÁRIA  (počas letných prázdnin)  ÚRADNÉ HODINY
 PONDELOK 18:30      –  19:00
 UTOROK   7:30 –   8:00
 STREDA 18:30 – 19:00

 V sakristii si do nedele 9.7.2017 môžete vyzdvihnúť fotky z birmovky a objednané prednášky 
z duchovnej obnovy o. Mariakumara. K dispozícii je ešte zopár titulov kníh, ktoré napísal 

prekladateľ Štefan Patrik Kováč.

Chceme touto cestou poďakovať všetkým dobrodincom, ktorí podporili náš tábor finančne, sladko-
sťami a upomienkovými predmetmi. Zvlášť vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za príspevok od 

rodičov prvoprijimajúcich detí 240 € a rodičov birmovancov: 200 €. Prosíme o duchovné spre-
vádzanie detí, animátorov a členov OZ Podaj ruku počas nasledujúcich táborových dní. 

Práce v našej farnosti: 
Ako ste si zaiste všimli pred pár týždňami bol položený asfalt na plochu, ktorá už bolo pripravená 
mojim predchodcom, aby slúžila v zhode s vopred stanoveným plánom. Na fare plánujeme do-

končenie jednej dolnej miestnosti (takisto podľa vopred stanoveného plánu, kde bude pripravený 
priestor na rozhovory) a vymaľovanie spoločenských priestorov. Taktiež z dôvodu opakujúceho sa 
poškodenia vstupu na faru uvažujeme o zastrešení daného priestoru. V kostole 13.6.2017 prebehlo 
dôkladné chemické čistenie lavíc. Prosím o udržiavanie čistoty a bezpečnej manipulácie so sviečka-
mi (vosk). Osvetlenie kostola a jeho maľba: z dôvodu neustáleho vyťaženia kostola (sobáše) sme 

stanovili čas na práce v kostole na pôstne obdobie 2018. 
Lackovce: do 10. júla 2017 by nám mali byť odovzdané návrhy na vitráže okien. Ak nás návrhy 

oslovia, začneme hneď s ich realizáciou.

ODRIEKANIE KORUNKY BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
S platnosťou od 1. júna 2017 Apoštolská Penitenciária, na základe fakulty jej zverenej Svätým Otcom 
Františkom, ochotne udeľuje úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci po riadnom 
splnení obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Naj-
vyššieho Veľkňaza), a ktoré je tiež možné aplikovať pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:
 - nábožne recitujú Korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, verejne  
   vystavenou alebo uchovávanou vo svätostánku v kostole alebo v kaplnke nachádzajúcej sa na 
   území Slovenska;
- sa zhromaždia v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich a všeobecne, keď sa viacerí  
  veriaci zhromaždia za nejakým poctivým cieľom a nábožne sa zjednotia s recitáciou danej modlitby 
šírenou prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, ktorú rovnakým spôsobom 
(pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou) odrieka diecézny biskup alebo ním na to ustanovený kňaz. 
Tí veriaci, ktorí pre chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu opustiť svoj dom, pomodlia sa 
Korunku Božieho milosrdenstva, dôverujúc a túžiac po milosrdenstve pre seba a blížneho, môžu tak-
tiež získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. V ostatných prípadoch odpustky budú čiastočné. 
  
  Pripravujeme :
 17.-19 júl  privítame sochu Panny Márie Fatimskej
 28.-30 júl formačno-relaxačný pobyt pre animátorov
 1. / 3. august Trojka v Tatrách ( podľa počasia )
 1. / 3. august Raňajky sv. Anny
 6. august 22. výročie konsekrácie kostola
 25.8-3.9.2017  Púť Fatima
 29. augusta Bodka za prázdninami ( podľa počasia)
 3. septembra farský odpust ku cti sv. košických mučeníkov
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