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EKONOMICKÉ OKIENKO
Myslím, že je žiadúce a normálne, aby som vás po posledných zmenách 

v našom farskom kostole informoval o našom aktuálnom ekonomickom stave. 

Teším sa, že sme dokázali skôr, ako sme plánovali zrealizovať výmenu nábytku 
v sakristii a taktiež, že skôr, ako sme očakávali nám dodali svätostánok. K sväto-
stánku ešte dodám, že v nasledujúcich týždňoch sa pripraví návrh a zrealizuje sa 
výroba „manžety“ za ktorú sa osadí večné svetlo. Čakáme ešte na dodanie dvoch 
dverí, ktoré by mali byť montované v prvej polovici mesiaca máj. Čo sa týka sedesu 
pre kňaza a miništrantov do konca apríla by nám mal dôjsť návrh od pána Ing. Ma-
riána Sitarčíka, ktorý vám predstavíme a následne vyzveme firmy na predloženie 
cenových ponúk. Niektorí ste sa taktiež pýtali na tie „vetráky“ v presbytériu. Ako 
ste si zaiste všimli, zatiaľ sme ich dočasne zakonzervovali. Prvú informačnú ponuku
na realizáciu rekoperácie máme už na stole. Ale jej cena aktuálne prevyšuje naše 
finančné možnosti. Uvedomujeme si, že najmä v letných mesiacoch ventilácia 
kostola nestíha udržať prijateľnú teplotu a vlhkosť . Preto zamýšľame postupne 
si sporiť na túto položku. Zároveň vás chceme poprosiť, ak niekto pracuje, resp. 
sa vyzná v tejto oblasti, a chcel by nám poradiť a pomôcť, aby kontaktoval pánov 
kurátorov.
Ešte raz mi dovoľte vysloviť úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí nás podporili 
modlitbou, finančne, ale osobitne by som chcel ešte dodať, že si veľmi vážim a 
som vďačný tým, ktorí sa so mnou počas týchto prác stretávali a odovzdávali mi 
svoje rady, pripomienky a návrhy.                                                                    

Farár Jozef

Podporiť našu farnosť môžete aj priamym vkladom na účet:

IBAN FARSKÝ ÚČET: SK6009000000000462465726
IBAN FILIÁLKA LACKOVCE: SK8309000000000460339945



Kto som a kam patrím?
Žijeme veľkonočné obdobie, ktoré je oslavou Zmŕtvychvstalého. „Ak nebol Kristus vzkrie-
sený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.“ (1 Kor 15, 14) Život dnes je 
pomerne rýchly a výdobytky techniky a vedy nám umožňujú viac ako kedykoľvek predtým 
spoznávať svet, cestovať a vytvárať tiež nové zväzky a vzťahy. Dokonca nemusíme chodiť 
ďaleko. Vďaka tomu, že sa na našom území spája západ s východom tak aj tu u nás vznika-
jú rôzne špecifiká spojené so spolunažívaním príslušníkov katolíckej cirkvi, avšak svojpráv-
neho obradu. Áno, hovoríme o spolunažívaní rímskokatolíkov s gréckokatolíkmi. Napriek 
tomu, že Pán je ten istý, každá z nich má svoju históriu, svoju prax a aj svoje právo, ktoré zvä-
zuje tých, ktorí do nich patria. Kódex kánonického práva (CIC) pre rímskokatolíkov a Kódex 
kánonov východných cirkví (CCEO) aj pre gréckokatolíkov. Má to teda dopad aj na náš život 
a preto by bolo vhodné pripomenúť aspoň niektoré základy, aby napríklad nedochádzalo 
k zbytočným nedorozumeniam.
Začneme krstom. Starobylý zvyk, ktorý prešiel až do zákona vraví, že viera sa dedí po otcovi. 
Preto aj príslušnosť k cirkvi je podľa otca dieťaťa. Život však prináša rôzne okolnosti. Aj 
v nich má právo jasno. Ak je dieťa z tzv. nelegitímneho zväzku, teda ide o slobodnú mamičku, 
alebo pred cirkvou neplatné spolužitie, dieťa patrí do obradu matky. V prípade legitímneho 
zväzku: Prijatím krstu sa do rímskokatolíckej cirkvi zaraďuje dieťa rodičov, ktorí do nej patria, 
alebo ak otec do nej nepatrí, obaja zhodne prejavia vôľu, aby dieťa patrilo do rímskokato-
líckej cirkvi, čo má kňaz zaznačiť do krstnej matriky. Ak zhodná vôľa chýba, dieťa sa začlení 
do obradu otca. Je dôležité povedať, že o príslušnosti k obradu nerozhoduje samotný krst. 
O príslušnosti rozhoduje legitimita spolužitia rodičov a príslušnosť otca k danému obradu. 
Môže gréckokatolícky kňaz pokrstiť dieťa z legitímneho zväzku dvoch rímskokatolíkov 
a naopak? Áno, môže. Bolo by však vhodné poučiť rodičov dieťaťa, že sa nemení príslušnosť 
dieťaťa k svojmu obradu. Teda gréckokatolícky kňaz by pokrstil dieťa dvoch rímskokatolíkov 
a aj zapísal do krstnej matriky, ale „de jure“ bude dané dieťa patriť do latinského obradu, 
teda do rímskokatolíckej cirkvi. To isté platí aj ak rímskokatolícky kňaz krstí dieťa, ktorého 
otec je gréckokatolík a mama rímskokatolíčka. Ak nezapíšu do knihy pokrstených, že obaja 
rodičia súhlasia, aby bolo dieťa členom rímskokatolíckej cirkvi, tak dieťa je gréckokatolík. 
Treba tiež doplniť, že nie len samotný krst nerozhoduje o príslušnosti k obradu, ale ani prak-
tizovanie iného obradu nemení príslušnosť k vlastnému obradu. Napríklad teda to, že som 
„de jure“ rímskokatolík, ale „de facto“ sa zúčastňujem na živote gréckokatolíckej cirkvi, zo 
mňa gréckokatolíka nerobí. Platí to aj naopak. Nepokrstený človek, ktorý dovŕšil 14 rok živo-
ta si môže vybrať slobodne do ktorého obradu chce patriť.
Birmovanie: Tých, ktorých zaväzuje CIC, teda kánony latinskej (rímskokatolíckej) cirkvi via-
že aj to, kto je riadnym vysluhovateľom sviatosti birmovania. Na západe je to biskup. Kňaz 
môže birmovať iba po predchádzajúcom dovolení biskupa. Preto aj gréckokatolícky kňazi, 
ktorí birmujú, či už pri krste, alebo aj v neskoršom veku člena rímskokatolíckej cirkvi by toto 
mali zvážiť a zohľadniť.
Manželstvo: Cirkevné právo umožňuje zmeniť príslušnosť k obradom pri uzatváraní man-
želstva, alebo počas jeho trvania. Zmena príslušnosti z rímskokatolíka na gréckokatolíka sa 
vykonáva súhlasom oboch biskupov. Zmena z gréckokatolíckej cirkvi na rímskokatolícku je 
tiež možná, ale v praxi sa v podstate nevykonáva. Dá sa totiž iba za závažných okolností a len 
so súhlasom Apoštolského stolca. Odporúča sa však ponechať si svoju príslušnosť k obra-
dom s tým, že to vôbec nebráni pri prijímaní sviatostí v inom obrade. Uzatvárať manželstvo 
medzi gréckokatolíckou a rímskokatolíckou stránkou je možné v oboch obradoch.

Spracoval podľa CIC a CCEA Dalibor Ondrej, doktorand 



Oznamy
Púť Krakov: program: pondelok 7.mája 2018 o 9.30 hod. sv. omša pútnikov, o 10.15 hod. 

odchod z autobusovej zastávky pri OC Billa. Návšteva centra Jána Pavla II. v Krakove, 
prednáška rehoľnej sestry. Utorok 8. mája: ranná sv. omša pri milostivom obraze, 

od 9.00-12.00 prehliadka starobylého Krakova so sprievodcom, 
Krakov -  Lagiewniki - Korunka Božieho milosrdenstva, návrat v neskorých nočných hodinách. 

V cene 35 € je zahrnuté ubytovanie a doprava.

 V prvopiatkovom týždni bude kancelária farského úradu zatvorená. Nakoľko pán farár 
bude od 2.- 4. mája odcestovaný a budeme spovedať aktuálne aj pred 1. sv. prijímaním 

v tomto týždni upravujeme časy  spovedania nasledujúco.

Spovedanie chorých – vo štvrtok 3.mája od 9.00 hod.
  

Adorácia v kostole: 
pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom kostole v piatok 4. mája od rannej 

sv. omše až do večernej sv. omše (Lackovciach od 15.30 hod. do 17.00 hod.). 
Zároveň vám pripomíname možnosť na prvý piatok zapojiť  sa k spoločnej modlitbe 

Korunky Božieho milosrdenstva o 15.00 hod .

Tvorivé dielne:
Pozývame deti aj ich rodičov v sobotu 5. mája od 14.00 do nášho FaPC 

na tvorivé dielne.

Ohlášky: 
Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú 5.5.2018 prijať:

Ján Olexa, syn rodičov Ján a Slávka rod. Petrovčiková, bývajúci: Laborecká, Humenné 
a Daniela Cholpová, dcéra rodičov Ján a Danka rod. Butalová, bývajúca: Laborecká, Humenné

Pavol Petko, syn rodičov Jozef a Agáta rod. Raganová, bývajúci: Dobrianskeho, Humenné 
a  Patrícia Cariková – Mišľanová, dcéra rodičov František a Anna rod. Čornaničová, 

bývajúca: Laborecká, Humenné
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