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ktorú bude celebrovať 
náš bývalý pán kaplán 

Vladimír Štefanič 
v nedeľu 10. júna 2018 
o 10.30 hod. v Kostole  

Božského Srdca Ježišovho 
v Lackovciach

Srdečne vás pozývame 
na odpustovú slávnosť 



Ďakovná púť s exkurziou
V nedeľu 20.mája 2018 sme prežívali v našej farnosti veľkú slávnosť. Naši tretiaci po prvýkrát  
pristúpili k sviatosti zmierenia a Eucharistii. Za tento veľký dar sme sa boli poďakovať 
v utorok 22. mája 2018 na Levočskej hore. Najprv sme sa však zastavili v Prešove vo výrobní 
hostií. Tam sme mali možnosť prejsť celú výrobu. Vďaka ochotným rehoľným sestrám, 
ktoré nás sprevádzali sme sa dozvedeli nielen o celom procese pečenia, ale v krátkosti nám 
predstavili aj životopis svätého pápeža Pia X., ktorý povolil pristupovať malým deťom 
k Eucharistii. Následne sme sa občerstvili fantastickou zmrzlinou a potom sme zavítali do 
gréckokatolíckeho chrámu, kde sme si prezreli turínske plátno. Poobede sme dorazili do 
Levoče, kde sme peši vyšli až na mariánsku horu. Že vyšli. Deti tam doslova vybehli. Keďže 
im pán farár Jozef vyhlásil súťaž medzi kaplánom Mariánom a deťmi, namotivovaným 
deťom nič viac nebolo potrebné. V cieli sme sa spoločne pomodlili sv. ruženec a potom 
v Bazilike Navštívenia Panny Márie sme slávili  ďakovnú sv. omšu. Chceme veľmi pekne 
poďakovať pani katechétke Gabike Piatkovej za zorganizovanie výletu a šoférom za bez-
pečnú jazdu a rodičom za ich dôveru a mnohým aj za osobnú účasť na tejto našej púti.

Ďakujeme rodinám prvoprijimajúcich detí ktorí venovali milodar farnosti
v hodnote 300,- Eur. Pán Boh zaplať.



Oznamy
Zbierka na naše FaPC ( farské a pastoračné centrum- faru) a práce v našom farskom 

kostole bude v nedeľu 17. júna 2018. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

Sviatosť birmovania: 
Nácvik na slávnosť birmovania- v stredu 13.6.2018 po sv. omši 

( účasť všetkých birmovancov) 

Generálka - v sobotu 16.6.2018 o 9.00 hod.  
( účasť všetkých birmovancov)

Spoveď pred slávnosťou: v sobotu 16.6.2018  9.30 – 10.30 hod. 
( birmovanci a ich príbuzní )

Upratovanie a výzdoba kostola: sobota 16.6.2018 od 11.30 hod. 
( birmovanci a rodičia ) 

Zaujatie miesta v deň slávnosti: do 8.45 hod. 
( birmovanci a ich birmovní rodičia) 

Pripravujeme: v týždni pred primíciami nášho rodáka Mareka Pančuru bratia saleziáni 
povedú v našej farnosti trojdňovú duchovnú obnovu na tému: Blahoslavený Titus Zeman, 

patrón duchovných povolaní.
1. deň: Mladosť Titusa Zemana ako príprava na duchovné povolanie - povolanie sa rodí 

v túžbe, modlitbe a zodpovednosti  
2. deň: prvé roky kňazstva a organizovanie útekov - nájsť si svoje miesto v kňazstve

3. deň: väzenie a utrpenie - kňazstvo nie je o sláve, ale o obeti

Ohlášky:

Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva v mesiaci jún chcú prijať:

 2.6.2018 o 15.00 hod. Rastislav Solomej a Adriana Kermietová, 
 9.6.2018 o 15.00 hod. Jakub Hurný a Zuzana Vécseiová
 9.6.2018 o 16.15 hod. Peter Mauritz a Ing. Lucia Borčová
 9.6.2018 o 15.30 hod. Filip Okuliar a Eva Petrušková
 23.6.2018 o 15.00 hod. Rastislav Kosť a Iveta Palaštová
 23.6.2018 o 16.00 hod. Peter Duplák a Silvia Maxová

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, ktorá by im zabraňovala uzavrieť 
sviatosť manželstva, je to povinný nahlásiť na farskom úrade.  Zároveň snúbencov 

zverujeme do vašich modlitieb.

Správy z aBÚ Košice 
Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi v kampani 

„SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov 
a zároveň inšpiruje k prehĺbeniu vlastnej viery. Osobné svedectvo predstaví Indka Sherin 

A. Devanantham na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN.“



Poriadok bohoslužieb
4. 6. 2018 - 17. 6. 2018
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