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O čom to všetko bolo?
Zvykne sa občas tak kriticky a s úškrnom hovoriť o tých, ktorí slávia prvé sväté 
prijímanie, či birmovku, že majú slávnostnú rozlúčku s Cirkvou. Že celá tá sláv-
nosť je skutočne posledným kontaktom daného človeka s Bohom a sviatosťami. 
Tie otázky prichádzajú skoro každoročne: „Pán farár, o čom to všetko bolo?“ 
Načo bolo toľko aktivít, detských a mládežníckych omší, keď už tie deti a mládež 
tu v kostole a na fare nevidieť? Keď  si už  „konečne“ žijú, akoby Boha nebolo?  
Priznám sa, tiež som neraz ostal sklamaný a mal tie pesimistické myšlienky. Až 
kým som si neuvedomil, že my všetci sme pútnici. A že to všetko snaženie bolo 
naozaj dobré a malo zmysel. V tom roku sme im totiž pripomenuli, či potvrdili, 
že je tu niekto – Boh, kto ich vždy bude čakať a bude mať o nich záujem. Že môžu 
ísť „svojou“ cestou, padnúť, ale On ich neprestane hľadať a ponúkať im seba...A 
aby som neostal v tých „farárskych rečiach“ ,pre povzbudenie, teraz sa s vami po-
delím s príbehom ktorý potvrdzuje, že Božia moc a láska účinkuje vždy a všade..
aj tam, kde by sme už s ňou nerátali...

K anglickému fyzikovi Izákovi Newtonovi prišiel 
pochybovač a opýtal sa ho“ „Ako to Boh urobí, aby 
zase zložil telo, ktoré sa rozpadlo na prach?“ New-
ton sa usmial, prijal výzvu, vzal prach, zamiešal 
doň jemné železné piliny a opýtal sa: „Ako možno 
oddeliť železné piliny od prachu? Newtonvzal mag-
net a v momente ich oddelil. Pritom povedal: „Boh 
stvoril človeka aj magnet. O sile magnetu nepochy-
bujeme, ale o Božej moci chcete pochybovať...“

Bohu naozaj nie je nič nemožné. Viete, neraz keď slúžim svätú omšu vidím, ako 
deti hrajú v parku futbal. Vtedy si spomeniem na svoje detstvo. Aj ja som v ich 
veku namiesto kostola trávil čas pri bytovke a hral futbal...Nikto by si vtedy ani 
nepomyslel, že ja, „učiteľské dieťa“, budem raz stáť pri oltári. Neraz sa za tie deti „učiteľské dieťa“, budem raz stáť pri oltári. Neraz sa za tie deti „učiteľské dieťa“
vonku modlím a v duchu sa smejem. Isto majú tak ako som mal ja svoju predsta-
vu o živote, ale dnes ešte nevedia, aká je silná a krásna Božia moc.

Jozef Kozák, farár



STRETNUTIE MINIŠTRANTOV

V sobotu 23.5.2015 sa v Prešove vo Farnosti Kráľovnej Pokoja na Sídlisku III. uskutoční stret-
nutie miništrantov Košickej arcidiecézy s arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom. 
Pozývame všetkých našich miništrantov na toto stretnutie. Prosíme rodičov o podpísanie infor-
movaného súhlasu k účasti dieťaťa na tejto akcii. Dopravu na stretnutie bude platiť farský úrad 
ako prejav vďaky za ich miništrantskú službu. 

Program stretnutia

 09.00  -  10.00  registrácia pred kostolom Kráľovnej Pokoja v Prešove
 10.30   sv. omša s otcom arcibiskupom
   po sv. omši interview s o. arcibiskupom a obed- guľáš
 13.30   “prekvapenie”
 14.00  súťažné popoludnie
 15.30    záver

 Praktické info: Miništranti na stretnutie  nech prídu športovo oblečení. 
 Nahlásiť sa na stretnutie môžu do  17. mája – k prihláseniu je potrebný 
 odovzdať aj podpísaný informovaný súhlas. 

MEDŽUGORIE 2015

Ponúkame vám farský zájazd do Medžugoria v termíne od:   9. 8. – 15. 8. 2015 

Program:
 1. deň:   odchod zo Slovenska. 
 2. deň:  príchod na Makarskú, kúpanie v mori, sv. omša na Veprici, 
       ubytovanie v Medžugorií
 3. -  5.  deň: program v Medžugorií,  výstup na Podbrdo a Križevac,   
  návšteva komunity narkomanov Cenacolo, stretnutie 
  s vizionármi, prednáška Terezky Gažiovej.
 6. deň:  pobyt na Makarskej, po sv. omši na Veprici návrat na Slovensko
 7. deň:  príchod na Slovensko

Cena: 212 € Cena zahŕňa dopravu klimatizovaným autobusom, 5 x ubytovanie v 2 – 3 posteľo-
vých izbách v penzióne Rosanda i Mile Čilič v  blízkosti kostola sv. Jakuba, 4 x polpenziu (bohaté 
Cena: 212 € Cena zahŕňa dopravu klimatizovaným autobusom, 5 x ubytovanie v 2 – 3 posteľo-
vých izbách v penzióne Rosanda i Mile Čilič v  blízkosti kostola sv. Jakuba, 4 x polpenziu (bohaté 
Cena: 212 € Cena zahŕňa dopravu klimatizovaným autobusom, 5 x ubytovanie v 2 – 3 posteľo-

raňajky a večere s polievkou a múčnikom), sprievodca  a poistenie.
Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola.

DUCHOVNO – FORMAČNÝ POBYT V RÍME

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na 
polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Ríme počas roka 2015/
2016 (termín pobytu po vzájomnej dohode máj alebo september), aby sa rozhodli, či cesta zasvä-
tenia života je pre nich tá správna. Kongregácia rogacionistovsa venuje mladým mužom, ktorí
v sebe cítia vnútorný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia 
rogacionisti. Za pomoci kňazov (aj slovenských), sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom 
duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie: Centrum pre 
duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov, konkatedralapo@gmail.
duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie: Centrum pre 
duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov, konkatedralapo@gmail.
duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie: Centrum pre 

com, 0911/487341.



PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE V MESIACI MÁJ

V mesiaci apríl zavítala do našej farnosti liturgická komisia pri Arcibiskupskom úrade v Ko-
šiciach. Po zhliadnutí kostolov, vypracovaní projektov a zapracovania pripomienok liturgickej 
komisie v mesiaci máj nás čakajú tieto investície:
Lackovce: v druhej polovici mesiaca máj by sa mala zrealizovať modernizácia a výmena osvetle-
nia a ozvučenia kostola. Okrem toho  sa už v týchto dňoch vyrába pre náš filiálny kostol pevná 
– kamenná ambóna, ktorá by mala byť inštalovaná v mesiaci jún. Verím, ak Boh dá, že už na od-
pustovej slávnosti 14.6.2015 budeme mať možnosť  tieto investície aj v plnom rozsahu užívať. 
Humenné – z rozhodnutia komisie a po vzájomných konzultáciách realizáciou vitráže v našom 
farskom kostole bola poverená firma Promont Humenné. Momentálne prebiehajú posledné 
úpravy návrhu, ktorý verím už v najbližšom období vám budeme môcť predstaviť. 
Okrem pravidelných zbierok na účet v banke bolo v mesiaci apríl vložené Lackovce: na organ 
100 € a 60 €. Na práce pred konsekráciou: 500 € a 200 €. Na farský účet na vitráž bolo vložených: 
100 €, 50 €, 200 € a 16,60 €. Pán Boh zaplať všetkým darcom za ich štedrosť. Popri týmto darom 
Bohuznámy darca venoval na Vianočný koncert 2015 a TV prenos 100 €. 

       Číslo farského účtu: 0462465726/0900             Číslo účtu Lackovce: 0460339945/0900 

Najbližšia zbierka na FaPC, vitráže a v Lackovciach na práce pred konsekráciou bude 24. mája 
2015. V modlitbe vďačím Bohu za vašu štedrosť a verím, že budeme schopní aj vďaka vašej pod-
pore urobiť omnoho viac, ako sme plánovali urobiť. 

Na budúcu nedeľu 17. mája je vyhlásená zbierka KBS na masmédia. 

Pozývame deti a ich rodičov na tvorivé dielne do nášho FaPC v sobotu 23. mája od 14.00 hod.

Najbližšie stretnutie Združenia Faustínum bude 25. mája o 17.00 hod v našom FaPC.

Chceme vám touto cestou poďakovať za vašu štedrosť a podporu otca Mariána Kuffu a jeho 
diela v Žakovciach. Vaše dary sme im odovzdali 8. mája pri návšteve Inštitútu Krista Veľkňa-diela v Žakovciach. Vaše dary sme im odovzdali 8. mája pri návšteve Inštitútu Krista Veľkňa-

za v Žakovciach. 

Farnosť Všetkých svätých v Humennom Vás pozýva  v roku zasväteného života na Duchovnú
obnovu Oswiecim – Czestochova – Kalwaria Zebrzydowska – Wadovice – Zakopane v termíne

od 6.-10.6. 2015. Cena 140 € bližšie informácie na tel. čísle: 0907 669 667V ponuke majú 
posledné miesta. 

Saleziáni vás všetkých pozývajú dnes popoludní 10. mája 2015 o 19.00 hod. do Mestského
osvetového strediska ( do Červeného domu ) na divadlo mladých z Banskej Bystrice 

s názvom Kolotoč. Divadlo poukazuje na to, ako často v živote zrádzame svoje detské sny. 
Vstupné je dobrovoľné. Divadelné predstavenie má 45 min. – preto bratia saleziáni garantujú, Vstupné je dobrovoľné. Divadelné predstavenie má 45 min. – preto bratia saleziáni garantujú, 

že hokejový zápas našich hokejistov všetci návštevníci predstavenia isto stihnú .) 
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