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Čo je za nami a čo pred nami...
Pred pár dňami sa mi stala taká vec. Jeden dobrý pán mi pomáhal s prevozom 
vecí.  Preto, že sme to potrebovali zložiť v mojej garáži, nacúval svoje BMW X3 
na miesto, kde parkuje zväčša moje auto. Kým sme  tovar vykladali, pred farským 
plotom zastavilo iné auto a ktosi za volantom si mobilom fotil to krásne veľké 
BMW v moje garáži. Zarazilo ma to a v duchu som sa pýtal: „Vari ten človek
nikdy nevidel také auto? Alebo chce niekde ukázať, aké autá majú farári?“ Neviem 
o čo mu išlo, ale prinajmenšom, jeho správanie bolo pre mňa nepochopiteľné.
Aby sa takéto niečo „nepochopiteľné“ nestalo aj  v našej farnosti, rozhodol som 
sa vám v tejto Trojke ponúknuť viac, ako inokedy. Farnosť v číslach. Tie ukazujú 
niečo, ale nie všetko. Niektorí majú čísla radi    tak nech sa páči... K  číslam, je 
však potrebné aj niečo dodať. V roku 2015 sme toho „absolvovali“ neúrekom: 
január - farský ples, február – karneval, marec- farská púť do Izraela a pôstne 
kázne, máj- prvé sv. prijímanie, jún – birmovka, júl- detský tábor, august - 20. 
výročie konsekrácie kostola spolu s Mons. Alojzom Tkáčom, Bodka za prázdni-
nami, september-celohumennské misie, odpustová slávnosť a požehnanie vitráži 
otcom kardinálom Jozefom Tomkom,  október- konsekrácia filiálneho kostola 
v Lackovciach Mons. Bernardom Boberom, november - duchovná obnova ruž. 
bratstva, december- koncert PUĽSu v spolupráci s TV Lux. Toto všetko a mnohé 
ďalšie aktivity sú už za nami, ostáva však otázka: A čo je pred nami? Ideálne by 
bolo, aby sme  dobré veci zopakovali a ak sa dá, ešte viac ich zdokonalili, ale po 
čom túžim viac, aby sme zdokonalili svoju vieru, lásku a ducha služby. Nedá sa 
a nebude sa dať nič urobiť bez dobrovoľníkov. Bez vašej ochoty a angažovanosti. 
Nemôže a nesmie to ostať iba na „jednom“ človeku. Nechcel by som, aby v našej 
farnosti platili slová, ktoré som si prečítal pred istým časom, že ľudia sa viac 
zjednotia nato, aby mali spoločnú nenávisť, ako nato, aby mali spoločnú lásku. 
Prosím Boha v modlitbe a dnes touto cestou aj vás, potrebujeme ľudí so srdcom 
a s chuťou angažovať sa v láske k Boha a k ľuďom, jednoducho v službe farnosti. 
Nečakajte prosím, kým vás nájde a osloví kňaz. Poďte aj vy oproti a ponúknite 
seba. Prežívame Svätý rok milosrdenstva a tu nejde len o to milosrdenstvo Boha 
k človeku, ale aj o to, aby sme to jeho milosrdenstvo žili aj my medzi sebou...ako 
povedal kardinál Jozef Tomko- Milosrdenstvo je od milé srdce...a o to teraz pro-
sím...aby sme dali to svoje milé srdce do pohybu...tu a teraz...

Jozef Kozák, farár



Farnosť v číslach
Odoslané zbierky v roku 2015

Štatistika

Krátky komentár
Krsty: počet krstov nám už niekoľko rokov klesá, čísla nám zachraňuje zvyk krstiť v rodisku rodičov. Rea-
lita je taká, že mladí manželia žijú mimo Slovenska resp. Humenného a do našej farnosti prídu iba pokrstiť 
dieťa. S trvalým pobytom v našej farnosti bolo v roku 2015 v skutočnosti 40 krstov.
Sobáše: platí to, čo pri sviatosti krstu, mladí prídu sa zosobášiť do nášho kostola, reálne žijú už aj niekoľko 
rokov mimo Humenného.
Pohreby: Nárast pohrebov priniesla okrem iného  zlepšená komunikácia s pohrebnou službou, ako aj
s farnosťou Všetkých svätých. Snažíme sa, aby veriacich zo svojej farnosti pochovávali kňazi danej farnosti, 
ak nebola vôľa mŕtveho resp. pozostalých iná.

Komentár 
Účet Lackovce: Aj keď číslo na účte je výrazne nižšie, v skutočnosti nás jeho výška vôbec nezarmucuje, skôr 
naopak. Po všetkých tých úpravách a prácach, ktoré sa na filiálnom kostole v roku 2015 udiali mnohí čakali 
dlh, no vďaka sponzorom a vašej štedrosti môžeme  za daný stav prejaviť Bohu i vám iba vďaku.
Účet Humenné: Aj stav účtu v Humennom je nižší. Našou jedinou a veľkou investíciou v tomto roku bola 
vitráž a výmena okien, ktorá nás stála : 15 925,20 €. Treba ale k tomu ešte dodať, že v roku 2015 úver
v Sberbank sme platili iba zo zbierok v Humennom. Filiálke Lackovce boli zbierky na FaPC odpustené. Aj 
tu preto môžeme byť spokojní s aktuálnym stavom. 
Úver v Banke Sberbank: Ďalej pokračujeme v splácaní úveru za našu faru, mesačne je nastavená výška 
splátky na 614,09 € spolu s ostatnými poplatkami je to cca. 700 €. Nás len môže tešiť, že každým mesiacom 
sa náš dlh znižuje. 

Stav účtu



Komentár:
Snažíme sa zapojiť do každej možnej výzvy Mesta Humenné, kde sa dá finančne pomôcť našim farským
aktivitám. Touto cestou chceme poďakovať jednotlivým sekciám a poslancom za podporu našich projektov.

Iné dotácie
Na získavanie ďalších prostriedkov pre aktivity v našej farnosti používame taktiež financovanie cez ZKSM  
a O.Z Podaj ruku. Zvlášť naše O.Z Podaj ruku a Vaše 2 % nám pomáhajú pri financovaní aktivít s deťmi
a mládežou, za čo Vám patrí veľká vďaka. 
Tu by bolo dobré dodať, že našou veľkou túžbou je zapojiť sa do výziev rôznych nadácii a komunít a vy-
užiť možné výzvy na dofinancovanie, či financovanie projektov v našej farnosti. Je toho stále dosť, čo by 
bolo dobré urobiť pre ľudí alebo pre kostol, či farskú budovu. Čo by prinieslo krásu, pastoračné aktivity, 
užiť možné výzvy na dofinancovanie, či financovanie projektov v našej farnosti. Je toho stále dosť, čo by 
bolo dobré urobiť pre ľudí alebo pre kostol, či farskú budovu. Čo by prinieslo krásu, pastoračné aktivity, 
užiť možné výzvy na dofinancovanie, či financovanie projektov v našej farnosti. Je toho stále dosť, čo by 

či ušetrenie výdavkov. Prosím, ak by niekto mal záujem pomôcť v tejto oblasti, aby sa nebál a kontaktoval 
kurátorov alebo kňaza vo farnosti. Nech Božie dielo rastie.

Plány na rok 2016
Duchovné: pôstne kázne, duchovná obnova pre manželov – Bardejovské kúpele( máj), púť do Krakowa

Plány na rok 2016
 pôstne kázne, duchovná obnova pre manželov – Bardejovské kúpele( máj), púť do Krakowa

Plány na rok 2016
a farská púť do Ríma (september)

Materiálne:
Lackovce: po náročnom roku by som chcel, aby sme si trochu oddýchli a nasporili si isté prostriedky. Až 
keď na účte bude primeraná suma, vrátili by sme sa k plánom, ktoré sme pri prácach pred konsekráciou 
nosili v srdci. 

Humenné:
tiež platí, že prvou túžbou je zlepšenie finančnej kondície, k tomu verím prispeje aj návrat zbierok na FaPC 
aj na filiálke v Lackovciach. Za malé investícii môžeme pokladať nasledujúce: do marca 2016- vyriešenie 
dataprojekcie, do apríla: vybavenie kancelárie farského úradu ( výmena počítačov a výmena dočasného 
nábytku za kancelársky nábytok. ( tu vás vyzývame, ak poznáte niekoho, kto pracuje s drevom a ponúka 
kvalitnú prácu za rozumnú cenu a chcel by vyrobiť nábytok do farskej kancelárie, aby kontaktoval kurá-
torov, resp. farára) . Ak  Boh dá a do mája 2016 sa nazberá dostatočná finančná čiastka zvažujeme taktiež 
maľovanie kostola ( pozornému oko verím neušlo, že už si to kostol žiada )
V tomto roku budeme hľadať aj možné výzvy na dotácie z ktorých – ak také budú a podarí sa nám do nich 
zapojiť a získať prostriedky by sme radi upravili farský dvor a možno aj vymenili ďalšie okno v kostole. 
Samozrejme budeme pozorne sledovať aj možné investície, ktoré by nám pomohli  znížiť výdavky alebo 
urobiť ekologickejšími spotrebu energie v kostole, alebo vo farskej budove. 

Pastoračné: 
tie po duchovných vidím ako najväčšiu výzvu zvlášť pri mládeži a animátoroch. V tomto školskom roku 
nám viacerí animátori maturujú. Musíme prezieravo rátať s tým, že odchodom na vysoké školy ich služba 
v našej farnosti sa obmedzí, ale naša túžba pracovať s ľuďmi a pre ľudí verím nie. Už dnes je zjavné, že by 
sme radi prijali ďalších, ktorí by chceli pracovať s deťmi a mládežou. Už dnes je viditeľné, že nič nejde bez 
angažovanosti laikov. Potrebná je teda formácia nových a pokračovanie, resp. zlepšenie formácie tých, ktorí 
už pre farnosť pracujú. 

Prosím o modlitbu. Ani nie tak za tie naše vízie, skôr zato, aby sme plnili Božiu vôľu. Ona nemusí byť 
zhodná s našimi predstavami, ale ak budeme my kráčať v tej Božej predstave,  isto urobíme všetko to, 

čo je potrebné, krásne a dobré...
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