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Dnes by som sa s vami chcel podeliť o dve témy. Tou prvou je Eucharistia - pri-
jímanie. Svätá Matka Tereza povedala: „Ak chcete rásť v láske, vráťte sa k Eu-
charistii, vráťte sa k adorácii.“ S radosťou a vďačnosťou už niekoľko rokov vní-
mame vaše zanietenie a pravidelnosť v prijímaní sviatosti zmierenia. Teší nás, že 
pristupujete v takom hojnom počte k svätej spovedi a naozaj mnohí sa snažíte 
žiť príkladne svoj sviatostný život. Čo však následne túto našu radosť zatieňuje 
pristupujete v takom hojnom počte k svätej spovedi a naozaj mnohí sa snažíte 
žiť príkladne svoj sviatostný život. Čo však následne túto našu radosť zatieňuje 
pristupujete v takom hojnom počte k svätej spovedi a naozaj mnohí sa snažíte 

je občasný minimalizmus v horlivosti prijímania Eucharistie. A pritom netreba 
nám ísť ďaleko, aby sme našli povzbudenie. Stačí čítať Denníček sestry Faustí-
ny, kde na viacerých miestach Ježiš povzbudzuje a chváli jej ochotu pravidelne 
pristupovať k prijímaniu. Náš minimalizmus, nie je cnosť, skôr naopak. Je to isté 
cúvanie, zanedbávanie duchovného života. Akoby nám Eucharistia zovšednela, 
akoby sme prestali vnímať jej dar a silu. Poznáme aj iný prístup. A to je skôr akási 
prísnosť voči sebe samému, ktorá vychádza z postoja: „Nebol som dobrý, nemô-
žem ísť na prijímanie!“. To je však omyl. Sväté prijímanie prijímame ako posilu, 
nie ako odmenu, či uistenie o našej bezchybnosti. Povzbudzujem vás, pristupuj-
me čo najčastejšie k Eucharistii, aby v nás dobro rástlo. Ak sa dá, denne. Nie je 
lepšia a istejšia cesta do neba, ako s Ježišom v srdci.

Druhou témou sú vaše otázky ohľadne zamýšľaných prác a úprav v našich kosto-
loch. Lackovce: o pár dní máme 1. výročie konsekrácie kostola. Po roku „oddychu 
a šetrenia“ by sme sa chceli vrátiť k veciam, ktoré sme si sľúbili, že dotiahneme 
neskôr. Na prvom mieste dokončenie -Bohostánku. V našom farskom kostole 
už niekoľko rokov sledujeme potrebu maľovania kostola, ako aj nutnosť zvlášť 
v letných mesiacoch ešte viac vyriešiť ventiláciu. Všetky tieto otázky začneme 
riešiť už, ak Boh dá, 11. októbra 2016 – poobede, pri plánovanej návšteve Litur-
gickej komisie v našej farnosti. Všetky vaše pripomienky a návrhy, ale aj osobné 
zanietenie sú vítane. Zvlášť oslovujem tých, ktorí by nám chceli pomôcť pri prí-
prave podkladov svojou odbornou stránkou, aby sa ozvali kurátorom alebo mne 
osobne. Pripomínam to stále, neštudoval som architektúru a ani stavebníctvo, 
potrebujem pomoc a radu vás, ktorí ste od Boha dostali tieto schopnosti. 

Ďakujem už vopred za vaše modlitby ako aj osobné zanietenie. Farár Jozef

PS: Teší ma, že sa nám podarila úprava kancelárie a ak Boh dá, že sa možno 
už tento rok dotiahne aj niekoľko rokov pripravovaný, ale ešte nezrealizovaný 
projekt asfaltového ihriska - parkoviska na dvore FaPC, ktoré by malo slúžiť pri 
našich farských aktivitách.

Slovko farára



Rok milosrdenstva - Druhá šanca
Keď sme v roku milosrdenstva začali hovoriť o milosrdenstve, o tom ako Boh odpúšťa, určite 
v mysliach mnohých skrsla otázka: „A nie je to s tým milosrdenstvom trochu prehnané? Kde 
je potom spravodlivosť?“ Predstavme si ľudí, ktorí ťažko zhrešili, ktorí spáchali zločiny, ublížili 
nevinným, vyhubili celé národy? Majú nárok na milosrdenstvo? Nezaslúžia si skôr spravodlivý 
trest? A aby sme nešli ďaleko, pozrime sa na naše rodiny a vzťahy. Má nárok na milosrdenstvo 
otec, ktorý vymenil svoju rodinu za alkohol? Možno odpustiť matke, ktorá nechala svoje deti 
aj s manželom a odišla za cudzím mužom? Nezaslúži si spravodlivosť náš brat, ktorému sme 10 
krát požičali peniaze a on nám ich znova nevrátil? Nie sú tieto prípady stratené? Všetci chceme 
ako kresťania odpúšťať, komu sa dá odpustiť, ale prečo by sme mali odpúšťať tým, u ktorých to 
nemá význam? Veľmi silný príbeh o druhej šanci pre hriešnika nachádzame v debutovom ro-
máne afgansko-amerického spisovateľa KhaledaHosseiniho s názvom Majster Šarkanov. Román
opisuje životný príbeh afganského chlapca Amira. V roku 1975 v pokojnom Kábule žijú
v jednom dome bohatý Amir s chodobnýmHassanom. Hassan je sluha a nevie čítať, ale aj napriek 
tomu sú s Amirom nerozlučnými priateľmi a spoločne sa venujú najobľúbenejšej hre afganských 
detí – loveniu šarkanov. Keď raz Amir v hre zvíťazí a svojím šarkanom odreže špagáty všetkých 
ostatných šarkanov, tak jeho priateľ Hassan sa rozbehne, aby padajúceho šarkana chytil. Vietor 
ho zanesie ďaleko a Hassana v odľahlej časti mesta chytí pochybná skupinka starších chlapcov. 
Znásilnia ho. Amir, ktorý bežal za Hassanom všetko vidí, ale nezastane sa priateľa, ani neprivolá 
pomoc, dokonca sa potom tvári, že o ničom nevie. Hassanovi ublížili práve kvôli Amirovmu 
šarkanovi a Amir sa zachoval ako zbabelec. Nevie sa s tým vysporiadať a preto sa chce zbaviť 
Hassanovej prítomnosti v dome. Podstrčí Hassanovi svoje hodinky a očierni ho pred otcom ako 
zlodeja. V moslimskom svete je krádež najväčším hriechom, preto Hassan odchádza z domu 
Amirovej rodiny. Čas plynie, do Afganistanu prichádzajú v roku 1981 Rusi. Amir s otcom v stra-
chu o budúcnosť utekajú do Spojených štátov. Tu začínajú od nuly. Amirovi sa usilovnou prácou 
a vďaka nadaniu podarí vyštudovať, stane sa z neho spisovateľ, nachádza životnú lásku, ožení sa 
a úspech prichádza aj v profesionálnom živote – o jeho knihy je záujem.Roky plynú a Amirovi sa 
v duši ozýva umlčaná temnota. Vždy silnejšie sa ozývajú výčitky zo zrady priateľa Hassana pred 
25 rokmi. Vtedy dostáva telefonát od známeho z Pakistanu. Posledná veta ho dostane: „Jestvuje 
spôsob, ako sa stať zasa dobrým.“Amir sa rozhodne, že ponuku prijme. Podniká nebezpečnú 
cestu do Talibanom ovládaného Afganistanu a hľadá Hassana, svojho priateľa z detstva. Dozvedá 
sa dve ohromujúce správy. Prvou je, že Hassan je mŕtvy. Druhou, že Hassan bol jeho nevlastný 
brat. A tu Amir pochopí ako sa stať opäť dobrým. Hassan má totiž syna, sirotu bez budúcnosti. 
Chlapec je otrokom v dome tyrana a Amir ho nájde, zachráni a zoberie do Ameriky. Tu si svojho 
synovca adoptuje za syna a na kalifornských kopcoch ho začne učiť umeniu lovenia šarkanov.
Jestvuje spôsob ako sa znova stať dobrým.  Amir – hriešnik – dostal druhú šancu, aby niekto 
iný, jeho synovec dostal krajšiu budúcnosť. Aj ľudia nášho sveta potrebujú dostať druhú šancu. 
Od nás. Pretože Boh má pre ich život plán, Boh chce cez ich zmenu dať novú budúcnosť tým, 
ktorým bolo ublížené. Nevinným deťom, obetiam zločinov, týraným a poníženým. Naša ľudská 
spravodlivosť pozerá len na vinníka. Boh ide ďalej, vidí širší obraz, on vidí všetky tie deti, všetky 
tie tragédie, všetkých nevinných. Pozrime na svet Jeho pohľadom a pochopíme, že Jeho Najvyš-
šia spravodlivosť je vlastne milosrdenstvom.Spomeňme si dnes na všetkých, ktorým sme ne-
odpustili, pri ktorých sme povedali: „Dosť! Choď mi z očí!“ Naozaj sú nepolepšiteľní, alebo pre 
nich existuje spôsob ako byť znova dobrými? Dajme túto šancu svojim vinníkom. Milosrdenstvo 
je viac ako spravodlivosť. Povedzme to dnes nahlas, zavolajme, napíšme sms-ku, pošlime list. 
Veľmi stručné štyri slová, tak ako Otec: Vráť sa! Čakám ťa! 
je viac ako spravodlivosť. Povedzme to dnes nahlas, zavolajme, napíšme sms-ku, pošlime list. 

Vráť sa! Čakám ťa! 
je viac ako spravodlivosť. Povedzme to dnes nahlas, zavolajme, napíšme sms-ku, pošlime list. 

).                         
(Prebraté a krátené z farnosti Košice )



VYSLUHOVANIE
SVIATOSTI 
ZMIERENIA

OD 3. - 9. 10. 2016

Spovedanie chorých – vzhľadom k tomu, že pán kaplán v piatok učí náboženstvo spovedať 
chorých pôjde už vo štvrtok 6.októbra 2016 od 9.00 - do 12.00 hod. Ďakujeme za pochopenie. 

Adorácia v kostole: pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom kostole v piatok      
7. októbra od rannej sv. omši až do večernej sv. omši a v Lackovciach od 15.00 hod. do 17.00 

hod. Zároveň vám pripomíname možnosť na prvý piatok zapojiť  sa v oboch kostoloch 
k spoločnej modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva o 15.00 hod.

Pozývame našich miništrantov  a tých, ktorí by chceli miništrovať na NOCOVAČKU na fare. 
Začíname v piatok 30.9.2016 sv. omšou o 18.00, končíme v sobotu 1.10. o 11.00 hod.. 

Prihlášky s podrobnejšími informáciami sú v sakristii.

STRETKÁ DETÍ PRED 1. SV. PRIJÍMANÍM 
ZAČÍNAJÚ SA O 16.45 HOD.VO FARSKOM PASTORAČNOM CENTRE

ZŠ Darg.hrdinov
ZŠ Laborecká
ZŠ Hrnčiarska
ZŠ Švermova

Cirkevná škola

23.9.2016
7.10.2016

21.10.2016
11.11.2016
25.11.2016
9.12.2016

30.9.2016
14.10.2016
4.11.2016

18.11.2016
2.12.2016

16.12.2016

Plánujeme na október: nocovačka miništranti 30.9.-1.10.2016, tvorivé dielne – 1.10.2016, 
duchovná obnova pre birmovancov 7. – 9. októbra 2016, predmanželská náuka pre snúbencov

21.-22.10.2016, celohumenská duchovná obnova po Misiách 2015.-31.10.2016, 
výlet hokej HC Košice- miništranti, kurátori a otcovia

v v v
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Poriadok bohoslužieb
26. 9. 2016 - 9. 10. 2016


