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Návšteva otca kardinála Jozefa Tomka v našom far-
skom chráme. Misie otcov kapucínov našej farnosti. 
Národný pochod za život v Bratislave. Návšteva pá-
peža Františka na Kube a v USA – to sú najdôležitej-
šie udalosti uplynulých siedmich dní, ktoré sme za-
registrovali a zobrali na vedomie či už osobne alebo 
prostredníctvom masmédií. Veľa sa toho deje vo sve-
te, no mnoho sa toho deje aj v Cirkvi. Mnohým zlom 
je poznačené dianie vo svete, ale dopadá na nás z vý-
sosti aj veľa Božieho požehnania a milostí. Kresťan by 
nemal byť len pasívnym divákom toho, čo sa okolo 
neho deje, ale mal by byť vtiahnutý do centra diania, 
ba čo viac, mal by byť spolutvorcom a hýbateľom na-
predovania našej spoločnosti. Uvedomujeme si však, 
aká dlhá a ťažká je niekedy cesta od slov k činom.

Od slov k činom

V podstate stačí urobiť len jeden jediný krok – postaviť sa, vykročiť a priložiť ruku
k dielu. V poslednom čase sme sa teda mohli nechať nasýtiť, poučiť, povzbudiť, inšpiro-
vať množstvom myšlienok, slov, viet, posolstiev, prednášok a kázní a všetok tento kapitál 
zhromaždený v našich mysliach a srdciach čaká teraz na aktívne a zaangažované zúroče-
nie v skutkoch. Slová otca kardinála o milosrdenstve, ktoré predniesol v nedeľu, sa majú 
pretaviť do konkrétnych prejavov lásky a súcitu voči našim najbližším blížnym. Kázne 
a príhovory otcov misionárov o obrátení sa k Bohu sú určené na to, aby našli odozvu a 
uplatnenie vo viditeľných prejavoch živej viery nás, kresťanov-katolíkov tejto farnosti. 
Apel Národného pochodu za život vyslaný účasťou 70 000 účastníkov do celého Sloven-
ska, ako aj médiami periférne registrovaná návšteva pápeža Františka na Kube a v USA, si 
kladú za cieľ konkrétne konzekvencie zainteresovaných predstaviteľov vlády i ľudu. 
 Nebuďme ignorantskými a apatickými domasedmi, ktorí už nič nezaujíma, nič nena-
dchne, nič nezdvihne zo stoličky. Máme byť ľuďmi, ktorí vedia čítať znamenia čias, ako 
hovorí II. vatikánsky koncil, máme byť tými, ktorí sú soľou zeme a svetlom sveta, ako 
hovorí Evanjelium. Prejdime od slov k činom!

kaplán Braňo



Konsekrácia v LackovciachKonsekrácia v Lackovciach

Zdá sa mi to ako sen a zároveň to vnímam ako veľký dar. Veď 51 rokov čakali veriaci
z filiálnej obce Lackovce na konsekráciu svojho kostola zasväteného Božskému Srdcu 
Ježišovmu. A už o pár dní sa  má daná túžba naplniť.  Živo si pamätám, ako ku mne 
došiel  jeden z kurátorov a úplne na začiatku môjho pôsobenia v tejto farnosti mi po-
vedal: „Ale nezabudnite na Lackovce, nezabudnite, že ešte nemáme konsekrovaný kos-
tol!“ Priznám sa, vzhľadom na všetky vtedajšie skutočnosti vo farnosti sa mi to zdalo 
nemožné. Aj preto mám dnes v srdci slová vďačnosti. Boh nás požehnával a my dnes 
reálne kráčame v ústrety konsekrácie. Po vďačnosti Bohu vyjadrujem vďačnosť veria-
cim z Lackoviec, ktorí uverili tomu, že túžba sa môže stať skutočnosťou. Úprimne ďa-
kujem za modlitbovú podporu, finančnú, aj tú ľudskú. Teším sa spolu s vami, že kostol 
v Lackovciach nabral krásu, ktorá sama velebí Boha a srdečne vás všetkých  pozývam na 
konsekráciu. Pozývam vás spolu ďakovať za Božie požehnanie. 



Najbližšie stretnutie Združenia Faustínim bude v pondelok 28.9. o 16.45. 
v našom FaPC

V utorok 29.9.2015 vás pozývame na dekanátne večeradlo pod vedením farnosti 
Jankovce.

Pripomíname vám, že sme začali prípravu na birmovku a k 1. sv. prijímaniu. 
Ak sa niekto ešte nestihol  prihlásiť- prihlášky nájde na farskom webe: www.

humenne3.rimkat.sk. Stretnutie birmovancov je v stredu – sv. omša o 18.00 hod. 
Stretnutie detí v piatok o 17.00 hod. v FaPC a o 18.00 sv. omša.

V piatok 2.10.2015 vás pozývame na celodennú adoráciu do nášho 
farského kostola. 

Farnosť Obišovce pozýva všetkých veriacich Košickej arcidiecézy na Celodiecéz-
nu odpustovú slávnosť na tomto pútnickom mieste, ktorá sa uskutoční v dňoch 

3. a 4. októbra 2015. Púť vyvrcholí slávnostnou sv. omšou v nedeľu o 10:30, ktorú 
bude celebrovať o. arcibiskup Bernard Bober. Kto by chcel putovať do Obišoviec 
už v sobotu v čase obeda s p. Pavlíkovou a putovnou sochou Panny Márie, môže 
sa prihlásiť buď u p. Pavlíkovej alebo v našom kostole u p. Gavaľovej v čase deka-

nátneho večeradla v utorok 29.9.2015.

Ekonomické okienko: 

Po dlhšom čase vás chceme opäť aktuálne informovať o stave ekonomiky 
v našej farnosti.

Úver v banke Sberbank. Len na pripomenutie: pri výstavbe farskej budovy 
sa zobral úver, ktorý stále splácame. Stav účtu k 20.8.2015 – dlh 46 155,94 €. 

Každý mesiac nám sťahujú z účtu 614,09 € - splátka úveru, plus ostatné poplatky 
momentálne  spolu vo výške cca : 700 €. Aj preto, každý mesiac ostávame pri 

pravidelných zbierkach na FaPC, aby sme mali financie na splátku úveru a ďalšie 
výdavky spojené s réžiou kostola a fary. Okrem toho sa snažíme odkladať si fi-

nancie na zveľaďovanie nášho farského kostola. Len na pripomenutie, za posled-
né roky sme vymenili ozvučenie kostola, organ, zábradlie na chóre, zrenovovali 
lavice v kostole, zakúpili krstiteľnicu a poslednou investíciou boli vitráže okien. 
Tie pre nás vyrobila firma pána Martina Cárika - PROMONT Humenné. Treba 
dodať, že v skoro mesačnom predstihu. Celá výmena rámov a okien, spolu s ná-
vrhom a montážou nás stála 15 925 €. Verím, že sme a budeme spokojní nielen s 
prevedením, ale aj s tým, že faktúra vďaka vašim darom a  šetreniu našich kurá-
torov bola celá uhradená. V tomto roku sme tak naplnili ďalšiu  veľkú investičnú 

akciu. Pre rok 2015 už nerátame so žiadnymi veľkými prácami aj preto, že si 
chceme pripraviť financie na čas vykurovacieho obdobia. 

Oznamy
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