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Mnohí ste sa pýtali, či sa neozval „ten kňaz z Kuby“, čo 
nás ešte pred pár rokmi navštívil a zbierali sme sa mu 
na kostol. Pred pár týždňami sa Lukáš ozval a poslal 
nám nasledujúci list: 
Pozdravujem všetkých doma na Slovensku a využí-
vam môj čas v Mexiku, kde som bol prítomný na na-

Pozdrav z Kuby

šom provinciálnom stretnutí. Chcel by som sa aspoň zopár riadkami podeliť s vami 
o to, čo som prežil za posledné mesiace, vlastne od mojej dovolenky na  Slovensku.
Sviatkom Panny Márie, 8. septembra 2017 sme začali pracovať na stavbe nášho 
kostolíka. Vďaka Bohu  a vašim modlitbám hneď ten sviatok Panny Márie nám dobre 
poslúžil na znovuobnovenie chuti do stavby kostola (fara + pastoračné centrum) 
a také znovunaladenie nás všetkých.

- pokračovanie na 2 strane - 

Počas celého toho času až do Via-
noc, to bolo všetko ako z rozprávky, 
v zmysle zháňania stavebného mate-
riálu, lebo sa nám podarilo pozháňať 
potrebne množstvo cementu a iných 
materiálov, ktoré normálne je veľmi 
ťažké zohnať. A viac, že ten materiál 
prišiel až do nášho okresu, kde sme 
mohli ušetriť na doprave. V podstate 
to bol jediný okres v celom kraji, kde 
bolo dostať niečo zo stavebného materiálu. V poslednom polroku, týmto “požehna-
ním” (že sa občas objaví cement v našom okrese) sme mohli pomôcť celej diecéze 
kúpou cementu a tak napomôcť aj iným stavbám kostolov. 
V našej diecéze sú aktuálne rozostavané 4 stavby. Vďaka tejto možnosti sme už mohli 
ukončiť základy a začať s murovaním stien. Pred Vianocami sa nám podarilo ukončiť 
veľkú časť múrov a po prvýkrát, po 26 rokoch sme mohli sláviť svätú omšu už aspoň 
medzi stenami, ešte bez strechy, ale už na mieste, kde - ak Boh dovolí, tak jedného 
dňa budeme môcť vychutnať slávenie svätej omše bez mnohých rušivých elementov 
(dážď, slnko, zháňanie lavíc a všetkého čo je potrebne na omšu). Aj vďaka tomu celé 
sviatky, omše a rôzne stretnutia medzi ľuďmi, sa niesli v duchu veľkej vďačnosti 
a nádeje, že Boh je s nami a že nám každým dňom dáva najavo, ako sa o nás stará  na-
priek toľkým ťažkostiam, v ktorých Kubánci žijú. Po Vianociach a niekoľkých dňoch 



dňoch oddychu od fyzickej práce, sme znova pokračovali na stavbe. Ľudia pomáhali v príprave 
desiaty a donášaní studenej vody, ktorá je tak potrebná pri tých vysokých teplotách.

V posledných týždňoch je už opäť ťažké zohnať niečo zo stavebného materiálu, keďže pod-     
mienky sa čoraz viac sťažujú, a je aj veľa neistôt ohľadom voľby nového prezidenta a toho 
aké to bude potom. Avšak vďaka tomu, že sme z minulého roka ešte mali cement, mohli sme                     
v marci dokončiť prvú platňu,  betónovú strechu.  (Už nám chýbajú len štyri.) V ten deň sme  
prežívali veľkú radosť - mnoho mužov, detí, mladých a žien ktoré sa starali o potravu a občers-
tvenie a čakali až do skončenia betónovania povzbudzovaním a srandovaním s chlapmi. 
O 10 .00 hod. večer sme skončili, všetci dobre unavení,  ale vďační za všetko, čo nám Boh 
doprial. Ja osobne spolu s niekoľkými ľuďmi, som potom išiel ukončiť 26 hodinovú adoráciu 
v dome jednej pani, ktorú sme začali večer pred betónovaním. Počas celej noci sa niektorí 
modlili (ja som tam od únavy zaspal až do rána) a iní,  hlavne starší, ktorí už kvôli vysokému 
veku nemohli pomôcť pri betónovaní, tak strávili dlhý čas pred sviatosťou, kde sa  modlili za 
všetko a za všetkých, ktorí pracovali na stavbe. Vďaka za ten čas.

Teraz sa už pripravujú podmienky na 
betónovanie ďalšej strechy, ale máme 
ťažkosti zo zháňaním železa. Ale tak 
ako tomu bolo až doteraz, verím, že 
Boh sa  postará a v pravý čas sa obja-
ví aj to potrebné železo. Veď až doteraz 
väčšinu materiálu ktorý sme zohnali, 
bol len Boží zázrak, ak pozerám na iné 
stavby aké majú ťažkosti.
  Tak aspoň toľko nateraz, čo sa týka na-
šej stavby, ale tiež aj pastorácie. Zo srd-
ca ďakujem každému jednému z vás, za 
každú pomoc, modlitby a podporu. Pre 
mňa by bolo nemožné všetko zvládať 
bez vašej podpory. Nech Vám Pán Boh 

odmení všetko vaše úsilie a pomoc. Zo srdca ešte raz ďakujem a myslím aj ja na vás v mojich 
modlitbách.

Lukáš Mizerák, misionár

PS.: Prosím o prepáčenie aj za slovosled ale aj za diakritiku…sa mi to už ťažšie píše.

OZNAMY
Naša pravidelná zbierka na FaPC bude v nedeľu 15. júla 2018. Nakoľko však v ten deň bude 
aj odpustová slávnosť Škapuliarskej Panny Márie vo Farnosti Všetkých svätých, ktorú bude 
sláviť farár Z Kračúnoviec a rodák z Udavského Marek Haratim, možnosť prispieť na kostol 

a FaPC budete mať až do 22.6.2018. V auguste máme zbierkové prázdniny. 

Mimoriadne dary na kostol a FaPC: Bohuznáma Helena 50 €, arcibiskup Bernard Bober 100 €, 
Bohuznáma 600 €. Pán Boh zaplať za milodary.

Úprimne chceme aj poďakovať tým, ktorí finančne, sladkosťami a reklamnými predmetmi 
podporili náš farský tábor, ktorí zajtra začíname. 
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Pripravujeme: Raňajky sv. Anny, Trojka v Tatrách. 

Ohlášky: 
Oznamujeme Vám,  že sviatosť manželstva v mesiaci júl chcú prijať:

 7. 7. 2018   o 15. 00 hod.      Pavol Petrovčin a Ing. Lucia Pristašová
 7. 7. 2018   o 16. 00 hod.      Michael Avila a Barbora Hofericová
 7. 7. 2018   o 16. 00 hod.      Marek Pekala a Katarína Raganová
 21. 7. 2018 o 16. 00 hod.      Tomáš Lisák a Ing. Stanislava Šteffeková

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 arcibiskupského úradu Košice
Pozývam zvlášť dekanáty Trebišov, Košice – Juh, Humenné a Vranov nad Topľou, 

aby sa v Obišovciach spolu so mnou zjednotili v modlitbe ruženca 
v najbližšiu fatimskú sobotu 7. júla 2018 so začiatkom o 9.00 hod. 

+ Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

V dňoch 26. - 29. júla 2018 bude v Prešove Národné stretnutie mládeže P18. 
Prosíme veriacich o modlitby za toto stretnutie, ale aj o trpezlivosť veriacich Prešova a okolia 
pri vyššom počte mladých ľudí v meste a v sakrálnych priestoroch. Zároveň povzbudzujeme 

mladých (i starších) z Prešova a okolia, aby sa na stretnutie prihlásili vopred. Aktuálne 
je to i cenovo výhodnejšie. Oficiálne prihlasovanie sa skončí v nedeľu 1. júla. K dispozícii 

je online na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk (v časti „Prihlasovanie). 
Po 1. júli 2018 sa nebude možné prihlásiť online. Možná bude už len registrácia na mieste 
počas samotného podujatia alebo možnosť využiť jednorázové vstupy na jednotlivé dni. 

Pri registrácii na mieste však nezabezpečujeme ubytovanie ani stravu.

Prihlasovanie na dobrovoľnícku službu pri blahorečení Annky Kolesárovej
Hľadáme šikovných, odvážnych, zodpovedných, radostných a Boha milujúcich ľudí, 

ženy i mužov, ktorí sa radi stanú členmi realizačného tímu. Koordinačný tím pre prípravu 
blahorečenia Anny Kolesárovej preto otvára oficiálnu registráciu pre dobrovoľníkov, 

ktorí chcú počas slávnosti pomáhať.  Minimálny vek dobrovoľníka je 18 rokov.   
Vybraní dobrovoľníci sa stretnú v piatok 31. augusta 2018 dopoludnia, kde budú akreditovaní 
pre určenú službu, dostanú presné inštrukcie a pokyny. Toto stretnutie je pre dobrovoľníkov 

povinné , bez účasti na ňom nie je možné slúžiť na slávnosti blahorečenia ako dobrovoľník. Ak 
máte záujem pomôcť, ozvite sa na dobrovolnici@blahorecenie.sk alebo mobilné telefónne číslo 

0948 338 003 (volať iba v pracovných dňoch medzi 8:00 – 19:00 h). Bližšie informácie 
o prípravách je možné nájsť na web stránke arcidiecézy alebo na profile Anna Kolesárová, 

mučeníčka čistoty na Facebooku
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