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Čo povedal pápež?
„Pán si neudržuje odstup, ale je nablízku a je konkrétny, je uprostred nás a stará sa 
o nás, a to bez toho, aby za nás rozhodoval a bez toho, aby sa zaoberal otázkami 
moci. Preferuje skôr vtesnať sa do toho, čo je maličké, na rozdiel od človeka, kto-
rý má tendenciu chcieť vlastniť čosi čoraz väčšie a väčšie. Byť priťahovaní mocou, 
veľkosťou a viditeľnosťou je tragicky ľudské a je to jedno veľké pokušenie, ktoré 
sa snaží preniknúť kamkoľvek; darovať sa druhým, anulujúc odstupy, prebývajúc 
v maličkosti a žijúc konkrétne v každodennosti, toto je výsostne Božie.
Boh nás teda zachraňuje robiac sa maličkým, blízkym a konkrétnym – maličkým, 
blízkym a konkrétnym...Uprednostňuje ich, lebo sú v protiklade k «pýche živo-
ta», ktorá prichádza zo sveta (porov. 1 Jn 2,16). Maličkí hovoria jeho vlastným ja-
zykom: pokornou láskou, ktorá oslobodzuje. Preto volá osoby jednoduché a po-
hotové, aby boli jeho hovorcami a im zveruje zjavovanie jeho mena a tajomstiev 
jeho Srdca.
Okrem toho, Boh je nablízku, jeho kráľovstvo je blízko (porov. Mk 1,15): Pán 
netúži po tom, aby sme sa ho báli ako nejakého mocného a vzdialeného vládcu, 
nechce zotrvávať na tróne v nebi či v knihách o histórii, ale miluje zostúpiť do 
našich každodenných záležitostí, aby s nami kráčal. 
Nakoniec, Boh je konkrétny. Z dnešných čítaní vyplýva, že v konaní Boha je všetko
konkrétne: Božia múdrosť «koná ako tvorca» a «hrá sa» (porov. Prís 8,30), Slovo 
sa stáva telom, rodí sa z matky, rodí sa pod zákonom (porov. Gal 4,4), má pria-
teľov a zúčastňuje sa na oslave: večný sa komunikuje tráviac čas spolu
s jednotlivými osobami a v konkrétnych situáciách. Aj vaše dejiny, stvárnené 
evanjeliom, krížom a vernosťou Cirkvi, poznali pozitívnu nákazlivosť pravej viery,
odovzdávanej z rodiny na rodinu, z otca na syna, a predovšetkým z mám a zo
starých mám, ktorým je treba veľmi poďakovať. Predovšetkým ste sa mohli rukou 
dotknúť konkrétnej a prozreteľnej nehy Matky všetkých, ktorú som si sem prišiel 
uctiť ako pútnik, a ktorú sme pozdravili v žalme ako «česť nášho ľudu» (Jdt 15,9).

Z príhovoru pápeža Františka dňa 28. júla 2016 v poľskej národnej mariánskej 
svätyni na Jasnej Hore v Čenstochovej



INICIATÍVA ZO SRDCA EURÓPY
Prečo sa modlíme prosby za jednotlivé štáty, ? 

Ako kresťania veríme v silu modlitieb a pôstov. Európska únia bola tvorená kresťanmi
a kresťanskými hodnotami. Piliere EÚ - solidarita a subsidiarita môžeme práve my kres-
ťania na Slovensku vyjadriť modlitebným zápasom a žehnaním jednotlivým krajinám. 
Modlitbou chceme zvolávať milosť a milosrdenstvo a to aby EÚ bola opäť miestom, 
kde budú vyznávané kresťanské hodnoty, dôležitosť života a vplyv kresťanov v rôznych 
sférach spoločnosti. EÚ má byť pre nás darom a požehnaním, nie prekliatím. Ako bude 
vyzerať budúcnosť EÚ môžeme ovplyvniť aj najbližších 6 mesiacov. Slovensko bude 
predsedať EÚ a my kresťania môžeme predsedať duchovne. Vstúpiť do duchovnej au-
tority, ktorú bude Slovensko mať počas 6 mesiacov a žehnať jednotlivým národom. Ak 
môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od 
svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím. 
(2Kr 7:14)Na týždennej báze budeme pridávať jednotlivé úmysly za konkrétne krajiny 
- na webe ako aj vo farnostiach na Slovensku.Chceme posielať tlačové správy na jed-
notlivé biskupské konferencie v EÚ o tom, že kresťania na Slovensku sa modlia za ich 
národ a povzbudzovať ich k podobnej iniciatíve.Chceme vidieť milosť, ktorá je nad EÚ. 
Chceme ju strhávať na zem! To neznamená, že budeme ignorovať realitu, ktorá sa odo-
hráva okolo nás, ale znamená to, že ako kresťania veríme vo vyššiu realitu. Naša realita 
je zakotvená v Bohu, nie v tom, čo hovorí tento svet. A Bohu nič nie je nemožné.

POMOCNÝ BISKUP MONS. MAREK FORGÁČ
Už o mesiac ( 1. septembra 2016 ) budeme svedkami biskup-
skej vysviacky Mons Marka Forgáča.  V rámci prípravy na túto 
slávnosť si dnes predstavíme jeho biskupský erb a heslo: 
Osobný erb Mons. Marka Forgáča má podľa zvyklostí na pozadí
latinský procesiový kríž a zelený biskupský klobúk so šiestimi 
strapcami na každej strane. V hornej časti modrého štítu sú 
umiestnené tri žlté ľalie, ktoré sú symbolom Košíc. Ich prstence 
však majú červenú farbu – znak mučeníctva a preto symbolizu-
jú troch svätých Košických mučeníkov, ku ktorým má nositeľ 

erbu osobitného úctu. Hlavnú časť erbu tvorí lev, nesúci knihu evanjelia. Symbol leva 
pochádza od proroka Ezechiela a zo Zjavenia apoštola Jána. Lev reprezentuje sväté-
ho Marka- evanjelistu, krstného patróna nositeľa erbu. Lev zároveň naznačuje začiatok 
Evanjelia sv. Marka, kde je Ján Krstiteľ označený ako „Hlas volajúci na púšti,“ ktorý 
volá: „Pripravte cestu Pánovi!“ je to ako mocný hlas leva na púšti, ktorý pripomína, že 
Pán je blízko (DOMINUS PROPE) – čo je biskupským heslom nositeľa erbu, ktorý chce 
byť ohlasovateľom blízkosti.



Aj v tomto roku sme sa zi-
šli 26. júla v našom FaPC 
na „Raňajkách sv. Anny“. 
Okrem spoločného stolo-
vania sme mali možnosť 
viesť neformálny rozhovor 
o živote a úlohách v našej 
farnosti. Ďakujeme vám 
všetkým za prijatie nášho 
pozvania aj za vaše návrhy 
a pripomienky k životu v 
našej farnosti. Ďakujeme aj 
za dar 200 €, ktorý nám bol 
v tento deň odovzdaný od 
Bohu známej. Pár minút po 

skončení našich raňajok už sme v tej istej miestnosti sedeli s Liturgickou komisiou pri 
Arcibiskupskom úrade v Košiciach. Po krátkom rozhovore sme prešli oba naše kostoly 
– farský a, filiálny a hľadali vhodné riešenia pri ďalšom aplikovaní poznámok liturgie 
k sakrálnemu priestoru. Lackovce: debata sa viedla okolo Bohostánku a možnej vitráži 
okien. Humenné- maľovanie kostola, ventilácia chóru, osvetlenie kostola s potrebnými 
úpravami pri dodŕžaní noriem. Akonáhle dostaneme oficiálne vyjadrenia Liturgickej 
komisie, budeme vás o tom hneď informovať. 

VYSLUHOVANIE
SVIATOSTI
ZMIERENIA

OD 1.8 - 5. 8. 2016

OZNAMY
Adorácia v kostole: pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom 

kostole v piatok  5. augusta 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.

Utorok 26. júla v našej farnosti
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