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 V dnešnú nedeľu slávime sviatok Najsvätejšej Trojice. Je to tajomstvo, 
ktoré sa nezmestí do inteligenčnej kapacity nášho rozumu, lebo ho neko-
nečne presahuje. Na druhej strane je to však základný pilier našej viery, 
pretože mnohé činnosti ako kresťania začíname v mene Otca i Syna i Du-
cha Svätého. Tak je to v prvom rade na začiatku svätej omše, keď sa pre-
žehnávame, a po záverečnom požehnaní nás kňaz takisto posiela, aby sme 
išli v mene Božom. Druhé prikázanie Desatora nás vystríha pred tým, aby 
sme nebrali meno Božie nadarmo. Varuje nás pred preklínaním
a ľahkovážnym používaním Božieho mena, no zvlášť pred tým, aby sme
v mene Boha konali to, čo sa jemu nepáči; aby sme v mene ideológie, hoc 
náboženskej, presadzovali svoje presvedčenie neláskou, pohŕdaním a od-
sudzovaním tých, ktorí zmýšľajú inak a neboli trebárs pokrstení v mene 
Najsvätejšej Trojice.

 Dnes sa mnohé veci v našej spoločnosti dejú a presadzujú v mene 
akýchsi vyšších ideálov. V mene lásky sa šíri perverzná, zvrátená a škodlivá
karikatúra vzťahov; v mene slobody sa pretláča bezuzdná svojvoľnosť;
v mene spravodlivosti sa koná často netaktne, necitlivo a neprimerane;
v mene práva sa obhajuje nárok na všetko; v mene zákona daného ľuďmi sa 
pošliapavajú hodnoty dané Bohom. Preto by do kamenných tabúľ našich 
sŕdc mali byť vytesané aj hlbšie princípy: Nevezmeš meno lásky nadarmo!
Nevezmeš meno slobody nadarmo! Nevezmeš meno spravodlivosti 
nadarmo!

 Dnešná slávnosť Najsvätejšej Trojice nech nás teda vedie nielen k úcte 
voči Božiemu menu, ale aj k úcte voči láske, slobode a spravodlivosti! Tak 
bude meno Pánovo oslávené!

kaplán Braňo

V mene koho?



Ďakovná púť prvoprijímajúcich detí a rodičovĎakovná púť prvoprijímajúcich detí a rodičov

Srdečne vás pozývame na odpustovú slávnosť ku cti Najsvä-
tejšieho Srdca Ježišovho do Lackoviec. V piatok 3. júna 2016 
o 18.00 hod. bude sláviť sv. omšu v našom filiálnom kostole 
náš bývalý pán kaplán Dalibor Ondrej a v nedeľu 5. júna 2016 
o 10.30 hod. odpustovú slávnosť farár farnosti Sťatia Jána
Krstiteľa v Humennom Oliver Szekely.

Ďakovná púť prvoprijímajúcich detí a rodičov

Odpustová slávnosť v Lackovciach

V utorok 17. mája 2016 sme sa v dvoch autobusoch vybrali s našimi prvoprijímajúcimiV utorok 17. mája 2016 sme sa v dvoch autobusoch vybrali s našimi prvoprijímajúcimi deťmi, deťmi, 
rodičmi, animátormi a pánom farárom na ďakovnú púť na Mariánsku Horu do Levoče. Cestou 
sme sa zastavili v Prešove – vo výrobní hostií, pri kópii turínskeho plátna a spoločne prešli Bránou 
Milosrdenstva v konkatedrále sv. Mikuláša. V piatok 20. mája 2016 zástupcovia rodičov a detí 
navštívili najprv dopoludnia Detské oddelenie nemocnice A. Leňa v Humennom a popoludní SČK 
UZS Humenné kde odovzdali časť z darov, ktoré priniesli detí v deň svojho prijímania. Detskému 
oddeleniu o.i. knihy, a hračky a Červenému krížu deku a stany. Aj touto cestou chceme tlmočiť 
vďačnosť tých, ktorí tieto dary od nás prijali. 

VYSLUHOVANIE
SVIATOSTI 
ZMIERENIA 

OD 30.5 - 3. 6. 2016



Žakovce
Odchod na výlet do Žakoviec a Levoče – v sobotu 28. mája 2016 bude o 7.30 hod. 

z parkoviska od Kvety Leny. Dary pre Inštitút Krista Veľkňaza, kde pôsobí kňaz Marián 
Kuffa,  – drogistický tovar a trvanlivé potraviny môžete priniesť na faru vo štvrtok 

a v piatok po večernej sv. omši. 

Pozývame vás na formačné stretnutie Združenia Faustínum – Božie milosrdenstvo 
29. mája 2016 o 15.00 hod. S programom: o 15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva 

v našom kostole  a následne formačné stretnutie v našom FaPC.

V prvopiatkovom týždni bude kancelária farského úradu zatvorená.

Adorácia v kostole:
Pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom kostole 

v piatok 3. júna od rannej sv. omši až do večernej sv. omši a v Lackovciach od 15.00 hod. 
do 18.00 hod. Zároveň vám pripomíname možnosť na prvý piatok zapojiť  sa v oboch 

kostoloch k spoločnej modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva o 15.00 hod.

Sobášne náuky
Najbližšiu sobášnu náuku v našej farnosti plánujeme, ak Boh dá,  až v mesiaci október 

2016. V prípade, že niektorému páru by bolo potrebné absolvovať predmanželskú náuku 
skôr, dávame do pozornosti kurzy, ktoré pripravujú v Snine aj naši spolupracovníci 

v dňoch 22.- 24.7.2016 a 23.- 25.9.2016. Viac informácii nájdete na našej farskej stránke. 

Lackovce: 
Farár farnosti zvolal kurátorov filiálneho kostola v Lackovciach na štvrtok 26.mája 2016 

po sv. omši na pracovné stretnutie z dôvodu žiadosti p. Hajdanku 
o odpredaj časti pozemku parcela 164 list vlastníctva č. 1679. 

Poznámka k téme:Všetky zmluvy týkajúce sa cirkevného majetku (kúpa, predaj, 
prenájom budov a polí, a iné) podliehajú schváleniu arcibiskupského úradu. Farár predloží 
žiadosť na ABÚ spolu s návrhom predmetnej zmluvy, jej zdôvodnenie a všetky potrebné 

prenájom budov a polí, a iné) podliehajú schváleniu arcibiskupského úradu. Farár predloží 
žiadosť na ABÚ spolu s návrhom predmetnej zmluvy, jej zdôvodnenie a všetky potrebné 

prenájom budov a polí, a iné) podliehajú schváleniu arcibiskupského úradu. Farár predloží 

doklady. Majetková komisia ABÚ prerokuje podanú žiadosť a vydá svoje stanovisko
žiadosť na ABÚ spolu s návrhom predmetnej zmluvy, jej zdôvodnenie a všetky potrebné 

doklady. Majetková komisia ABÚ prerokuje podanú žiadosť a vydá svoje stanovisko
žiadosť na ABÚ spolu s návrhom predmetnej zmluvy, jej zdôvodnenie a všetky potrebné 

Kto je kto v našej farnosti?
Naše deti a mládež sú okrem kňazov formovaní aj  vďaka dospelým animátorom. 

Už niekoľko rokov našej ( a nielen našej ) farnosti pomáha pani katechétka Gabika Piatková.
Je to obdivuhodné a darom zároveň, ako táto žena dokáže deliť svoj čas a talenty aj pre 

našu farnosť, aj keď v nej nežije a ani z nej nepochádza. Okrem nej nám s deťmi v tomto 
roku pomáhali dve učiteľky pani Jana Sotáková a Eva Kuľhová. Našich birmovancov 

sme naopak zverili dvom mladým, ženatým mužom. Ktorí okrem svojej práci a rodine 
dokázali pravidelne každú stredu prísť a odovzdávať svoje vedomosti a vieru našim 
birmovancom- vďaka patrí Jankovi Vaceľovi a Martinovi Kuľhovi. Týmto dospelým 

animátor pomáhajú naši mladí animátori...ale ich si predstavíme neskôr 

Pripravujeme: 
V piatok 17.6.2016 – organizuje v našom kostole Spevácky zbor mesta Humenné 

koncert Hudba – kľúč k porozumeniu a láske

OZNAMYŽakovceOZNAMYŽakovce
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