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Dýchaj vo mne
Ak Duch Svätý viedol celé dejiny spásy, 
v čom teda spočívajú Turíce? Na rozdiel od 
evanjelistu Lukáša, u ktorého sa zoslanie 
Ducha Svätého uskutočňuje až 50 dní po 
zmŕtvychvstaní, v Jánovom evanjeliu udeľuje
Ježiš učeníkom Svätého Ducha už v deň 
svojho vzkriesenia. Vydýchnutie na kríži Ján 
spája s dýchnutím vo večeradle, do kľúčovej 
Ježišovej „hodiny“, času spásy, ktorej naj-
väčším ovocím je prijatie Ducha Svätého na 
odpustenie hriechov. Akou slobodou dýcha 
liturgia slova, keď spokojne kladie obe 
čítania vedľa seba!

Dýchnutie symbolizuje Ducha s aktivitou nového stvorenia. Zvláštne slovo dych sa 
v Biblii spomína len pri stvorení človeka, jeho oživení vdýchnutím dychu života 
a v obraze oživení suchých kostí u proroka Ezechiela Pánovým dychom a slovom.
Porovnajme si: Koľko sa napracuje poctivý psychológ s emocionálnymi ranami 
svojich klientov?! Naopak, s akou ľahkosťou vydýchne kňaz slová: „Odpúšťajú sa ti 
hriechy,“ a to s neomylným účinkom. To je Duch Svätý so svojou silou a mocou! 
Devastujúce účinky hriechu lieči s lahodnosťou dychu. Aby znovustvoril vesmír              
jedinečného ľudského srdca. A nie jednorazovo. Našťastie.
Práve preto, aby nenásilný a pokorný Svätý Duch mohol pôsobiť v plnosti, je nevyhnutné
dôsledne a radikálne prebudovať svoj vzťah k nemu: nechcieť ani v najhlbšej hĺbke 
srdca, aby svojimi účinkami slúžil našim plánom, túžbam a predstavám – čo nie je 
jednoduché dosiahnuť – ale dať sa do služby jeho plánom, túžbam, predstavám. Úplne.
Potom sa budú môcť zavŕšiť Turíce aj v tvojom srdci. Duch Svätý bude nielen pri tebe 
– ako v Starom zákone –, ale priamo v tebe. Urobí z teba to, čo si naozaj.
Príde, aby bol svetlom tvojho rozumu, útechou tvojho srdca, silou tvojich skutkov. 
Nielen to. Ako vnútorný učiteľ – Duša tvojej duše – ťa bude zdokonaľovať. Zharmo-
nizuje tvoje myslenie a emócie do bytostnej jednoty. Tvoju ľudskosť urobí ľudskejšou 
a duchovnosť duchovnejšou práve ich integráciou. V tebe konkrétne dá zrod príťaž-
livej sile kresťanstva i radosti Božieho dieťaťa. Dokonca zapracuje dôsledky aj tvojich 
najzávažnejších hriechov do nádherného Božieho plánu s tebou, s nami.

Zdroj: www.zasvatenyzivot.sk
Modlitba sv. Augustína
Dýchaj vo mne Duchu Svätý, aby moje myšlienky boli sväté!
Povzbudzuj ma Duchu Svätý, aby moje skutky boli sväté!
Pomáhaj mi Duchu Svätý, aby som miloval, čo je sväté!
Opatruj ma Duchu Svätý, aby som si chránil, čo je sväté!
Posilňuj ma Duchu Svätý, aby som nikdy nestratil, čo je tvoje sväté!



Voľby kurátorov 
Ubehlo to rýchlo, myslím tých 5 rokov, kedy sme si v našej farnosti volili kurátorov, do našich 
kostolných rád. V Humennom sľub kurátorov bol 12. mája 2013 a v Lackovciach 21. júla 2013.
V Synodálnych dokumentoch sa píše: „Pri každom kostole (farskom, filiálnom) je totiž kostolná 
rada, ktorú tvoria aspoň traja členovia (tzv. kurátori). Tí dozerajú na zbierky pri bohoslužbách 
i mimo nich, starajú sa o ochranu a zveľadenie kostola a tiež o zabezpečenie bohoslužobných 
potrieb. Farár požiada veriacich pri jednotlivých kostoloch, aby navrhli kandidátov, z ktorých 
farár vyberie do miestnej kostolnej rady. Pri ich výbere zohľadní počet získaných hlasov.  Farár 
sa opýta tých, ktorých vybral, či súhlasia so svojím menovaním za člena kostolnej rady.“
Preto predstupujem v tejto chvíli pred vás s prosbou, aby ste navrhli vhodných kandidátov. 
Členom kostolnej rady môže byť veriaci po dovŕšení 21. rokov. Má to byť čestný a svedomitý 
kresťan katolík odhodlaný hájiť záujmy Cirkvi. V Lackovciach by sme ostali pri počte 5 kurá-
torov v Humennom 7.
Svoje návrhy prosím, aby ste odovzdali do 3. júna 2018 do pripravenej urny. Po sčítaní hlasov 
najprv oslovím vami navrhnutých kandidátov vo farskom kostole. Tí by mali skladať sľub na 
slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov 29. júna 2018. Dátum sľubu kurátorov v Lackovciach by 
sme stanovili pravdepodobne na 1. júla 2018. 
Zároveň na volebnom lístku budete mať možnosť napísať aj svoje pripomienky a návrhy. 
Interiér kostola
Touto cestou by sme vás chceli informovať o najbližších investíciách v našom farskom kosto-
le. V tomto týždni firma MAHAGON Humenné zrealizovala inštaláciu dvoch dverí v našom 
kostole. Jedny vytvárajú hlukovú zábranu pri spovednici, druhé boli inštalované vzadu za oltá-
rom. Najbližšie, do 17.júna, ak Boh dá, by sme mali dokončiť priestor presbytéria. Pán Rastislav 
Varga realizuje výrobu sedesu ( sedadlo pre kňaza) a sedenia pre miništrantov. Predpokladaný 
rozpočet je na 4.500 €. Pán Miroslav Pastorák pre nás vyrába „manžetu“ pri svätostánku, abak- 
( malý stolík, na ktorom bývajú pripravené obetné dary- chlieb a víno), stojan na paškál (veľká 
veľkonočná svieca, ktorá nám pripomína vzkrieseného Krista) Predpokladaná cena 2.500 €. 
Všetky tieto investície sme sa rozhodli zrealizovať do birmovky ( 17.6.2018) nakoľko, ak sa nič 
nezmení, v tento deň by do našej farnosti mal prísť otec arcibiskup Bernard Bober. Preto vás 
chceme poprosiť, ak môžete a chcete, o milodary na tieto práce. Po dokončení týchto prác, by 
sme zrealizovali výrobu sedesu a lavíc pre našu filiálnu obec Lackovce.
Podporiť finančne našu farnosť môžete aj na čísle účtu:

IBAN Farský účet: SK6009000000000462465726
IBAN filiálka Lackovce: SK8309000000000460339945

Oznamy 

V prvopiatkovom týždni bude kancelária farského úradu zatvorená. 

 

 

Vysluhovanie 

sviatosti zmierenia 

od 28.5.-1.6.2018 

 

Farský kostol 
košických mučeníkov 

Pondelok  9.00- 11.00 17.00- 18.00 

Utorok 7.30- 8.30 

Streda ------------------------------ 

Štvrtok ------------------------------ 

Piatok 6.30-7.00 

Lackovce Piatok 16.30 -18.00 

Kaplnka Pondelok 16.30 – 17.00 

 

Spovedanie chorých – vo štvrtok 31.mája od 9.00 hod.   

Adorácia v kostole: pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom kostole v piatok 
1.júna od rannej sv. omše až do večernej sv. omše (Lackovciach od 16.30 hod. do 18.00 
hod.). Zároveň vám pripomíname možnosť na prvý piatok zapojiť  sa k spoločnej modlitbe 
Korunky Božieho milosrdenstva o 15.00 hod . 

Odpustky: Vo štvrtok 31. mája máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. 
Veriaci, ktorý sa zúčastni na recitovaní (speve) hymnu Tantum ergo- Ctíme túto Sviatosť 
slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. 

Poďakovanie- V mene rodičov malej Emmy vám chceme poďakovať, za vašu vytrvalosť 
v prinášaní vrchnákov z PET fliaš. Stále pri spovednici je pripravená nádoba na tento náš malý 
skutok lásky.  

VYSLUHOVANIE

SVIATOSTI

ZMIERENIA

OD 

28.5. - 1. 6. 2018



V dňoch 7.-8. mája 2018 sme sa pod vedením pána farára 
Jozefa vybrali na púť do Krakova. Svoju púť sme začali 
svätou omšou, kde sme si tak nanovo uvedomili, že my 
všetci sme pútnikmi na ceste k Bohu. Po príjemnej ceste 
sme už pred 16.00 hod. dorazili k prvému cieľu Centru 
Jána Pavla II. V Krakove, ktoré  bolo postavené na mieste, 
kde kedysi  Ján Pavol II. pracoval v továrni na výrobu 
sódy.  Centrum Jána Pavla II. „Nebojte sa“ v Krakove nie 
je iba spomienkou na poľského pápeža, ale aj pokračova-
ním jeho duchovného dedičstva, ktoré zanechal svojim 
krajanom a ktoré je stále zdrojom inšpirácie pre Cirkev 
a milióny kresťanov po celom svete. Nadchýnala nás 
veľkoleposť a krása, zvlášť mozaikovej výzdoby  jezuitu 
Marko Ivana Rupnika. Vzácnou relikviou v kostole je 
reverenda, ktorú mal Ján Pavol II. oblečenú pri atentáte 
Mehmeta Aliho Ağcu 13. mája 1981.

Milosrdný Krakov

Po prezretí centra sme sa presunuli do Svätyne Božieho milosrdenstva, kde sme po ubytovaní 
absolvovali prednášku rehoľnej sestry Faustyny o Dare a tajomstve milosrdenstva.

Na druhý deň ráno sme slávili svätú omšu, ktorá bola obetovaná za našu farnosť,  pri milosti-
vom obraze a relikviách svätej Faustíny. Následne sa presunuli do centra Krakova, kde na nás 
čakala sprievodkyňa Eliška, ktorá nás sprevádzala historickým Krakovom. Prezreli sme si tak 
Wavel, wavelskú katedrálu, Rynek Glovny, ale aj miesta, kde sa modlil a pôsobil svätý Ján Pavol 
II. Vďaka našej sprievodkyni sme spoznali históriu Krakova ako aj zaujímavé miesta zo života 
svätého pápeža. O 15.00 hod. sme sa vrátili do Lagiewnikov k Svätyni Božieho milosrdenstva, 
kde sme sa v Hodine milosrdenstva zapojili do modlitby Korunky Božieho milosrdenstva. Ďa-
kujeme všetkým 39 pútnikom za spoločný čas a tešíme sa na nové spoločné chvíle v našej 
farnosti.

O Z N A M Y
V prvopiatkovom týždni bude kancelária farského úradu zatvorená.

Spovedanie chorých – vo štvrtok 31.mája od 9.00 hod.  

Adorácia v kostole: pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom kostole v piatok 
1.júna od rannej sv. omše až do večernej sv. omše (Lackovciach od 16.30 hod. do 18.00 hod.). 
Zároveň vám pripomíname možnosť na prvý piatok zapojiť  sa k spoločnej modlitbe Korunky 

Božieho milosrdenstva o 15.00 hod .

Odpustky: Vo štvrtok 31. mája máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. 
Veriaci, ktorý sa zúčastni na recitovaní (speve) hymnu Tantum ergo - Ctíme túto Sviatosť slávnu, 

môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Poďakovanie: V mene rodičov malej Emmy vám chceme poďakovať, za vašu vytrvalosť 
v prinášaní vrchnákov z PET fliaš. Stále pri spovednici je pripravená nádoba 

na tento náš malý skutok lásky. 



Poriadok bohoslužieb
21. 5. 2018 - 3. 6. 2018
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