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Novinári toto obdobie nazývajú uhor-
kovou sezónou. Nielen preto, že sa „nič 
veľké“ nedeje, ale aj preto, že mnohí si 

v tomto čase vydelia čas na seba a svoju rodinu a nezaujíma ich prioritne to, čo sa deje 
vo svete resp. v ich blízkom okolí. Stačí im čas s blízkymi. 
 Napriek tomu, my v našej farnosti nechceme ostať niekde dobre zakonzervovaní, 
ale chceme sa nechať viesť Duchom Svätým. A neustále kráčať k  tomu, čo bude zveľa-
ďovať naše duše, rodiny i farnosti. Jedným z týchto krokov, veríme v Božej vôli, je aj 
voľba a sľub kurátorov. V nasledujúcom období, poradným zborom pre farára v tejto 
farnosti pre farský kostol v Humennom budú títo muži: 
(v abecednom poradí): Ladislav Belej, Marián Franko, Ján Kovalčin,  Pavol Rak, Jozef 
Repko, Peter Slávik,  Jozef Sukeľ. Touto cestou chcem najprv poďakovať Andrejovi 
Kecerovi a Miroslavovi Kuľhovi za ich doterajšiu obetavú službu pre našu farnosť. 
Verím, že aj naďalej, v iných službách budú chváliť Boha. Novým kurátorom prajem 
a v modlitbe vyprosujem ducha jednoty, modlitby a služby. Aby ich slová a život boli 
evanjeliom, ktoré priblíži nielen ich a ich rodiny, ale aj našu farnosť bližšie k Bohu. 
Prosím zároveň o modlitbu za nich, aby neustále zachovávali ducha jednoty s Cirkvou 
a farárom, ducha mlčanlivosti, ale aj ducha radosti, že tu a teraz svojou službou môžu 
žiť na chválu Božiu. 
 Záver z volieb kurátorského zboru v Lackovciach, verím, že zverejníme v najbliž-
šom čase. Pre moju neprítomnosť a nové pracovné povinnosti spojené s blahoreče-
ním Anky Kolesárovej som musel žiaľ niektoré rozbehnuté aktivity vo farnosti trošku 
zastaviť a spomaliť, za čo sa Vám chcem v tejto chvíli ospravedlniť. 
 V našej farnosti, chvála Bohu, máme mnohých aktívnych laikov, vďaka ktorým 
vnímam, že žijeme aktívnym a duchovným životom. Realita, ktorá nás ale neteší, 
je fakt, že mnohé mladé a perspektívne rodiny, študenti a laici odchádzajú z nášho 
mesta za prácou a štúdiom do iných miest. Už o pár týždňov 4 animátori detí odídu 
na štúdium na vysokú školu, 1 animátor birmovancov a zároveň lektor spolus man-
želkou lektorkou, už pred pár týždňami odišli z nášho mesta  a farnosti za prácou do 
iného mesta a je taktiež už avizovaný aj odchod za prácou aj jednou z našich kanto-
riek. Prečo o tom píšem? Z dvoch dôvodov. Prvý: Aby ste sa pripojili k mojej mod-
litbe už dnes, za aktívnych laikov v našej farnosti, aby tí, ktorým Boh dal dary, vedeli 
ich odovzdať pre službu v našej farnosti. A druhý: aby tí, ktorí by ste vedeli a mohli 
ponúknuť pracovné príležitosti našim nielen aktívnym veriacim, aby ste napomohli v 
pravde, spravodlivosti a v litere zákona zamestnanosti v našom meste. Nech vám Boh 
odmení vašu obetu a modlitbu. 
 Na záver by som rád zopakoval číslo na Zaopatrovací mobil v prípade, že je niekto
hospitalizovaný dlhodobo alebo vo vážnom stave v našej humenskej nemocnici 
volajte: 0902 228 711. Prosím, nečakajte na „zhoršený stav“! Postarajte sa rýchlo
a kvalitne nielen o telo vášho blízkeho, ale aj o jeho dušu! Ďakujem. 

V modlitbe ostáva a o modlitbu prosí farár Jozef 

Slovko farára



Kto je Peter Boško? 
Myslím, máme to mnohí v živej pamäti, kedy 
v našom kostole bola slávená primičná svätá omša 
naším rodákom, Marekom Pančurom SDB. 
Mnohí ste sa v tom okamihu nahlas, ale aj v ti-
chosti pýtali: „Toto je náš posledný bohoslovec? 
Posledný kňaz z našej farnosti?“ No pozornému 
oku a uchu neušli informácie, že ten vysoký cha-
lan, ktorý sa hýbal blízko oltára a primicianta je 
našim ďalším kandidátom kňazského svätenia - 
v saleziánskej formácii vedený Peter Boško. 
Poprosili sme ho preto, aby sa nám v krátkosti 
predstavil.
Volám sa Peter Boško a svetlo sveta som uzrel  
v roku 1984 v Humennom. V roku 1991 sme sa 
presťahovali na Trojku, ako sa v skratke volá naše 
sídlisko.  Moja mama sa volá Anna a otec Štefan. 
Mám jednu sestru menom Tatiana. Na základnú 
školu som chodieval na ZŠ. Jána Švermu a mojou 
strednou školou bolo Gymnázium arm. gen. 
L. Svobodu v Humennom.
Už od druhého ročníka základnej školy som 
začal chodiť do oratória k saleziánom, kde som 
našiel množstvo kamarátov a priestor na mnoho, 
zvlášť športových aktivít, výletov, stanovačiek. 
Samozrejme vôbec nechýbali duchovné ponuky, 
ktoré pre nás neboli ničím zvláštnym. Môžem 
povedať, že už tu začala moja cesta povolania. 
Už od prvých rokov ma priťahoval spôsob ich 
života, zvlášť tých prvých, ktorých som stretol: 
Slávko Švihra a Stano Seman. 
Nad otázkou povolania som však seriózne začal 
uvažovať až na vysokej škole v Bratislave, kde 
som vyštudoval Fakultu manažmentu na UK 
v Bratislave. Až tu som prvýkrát prečítal knihu 
o don Boscovi a ešte viac ma pritiahla jeho osoba 
a jeho zápal pre mladých a pre ich spásu a neu-
stála práca. Črta, ktorá ma na ňom zaujala je vy-
stihnutá v jednom jeho výroku: “Aj môj posledný 
dych bude patriť mojim chudobným chlapcom.” 
Aj preto som si vybral cestu saleziána-kňaza. Tu 
sú asi aj moje kňazské vzory. Okrem dona Bosca 
a saleziánov, ktorých som stretol je ním aj Ján 

Pavol II. Mojím najväčším ľudským vzorom je 
moja mama.
Tento rok som ukončil prvý ročník teologických 
štúdií na saleziánskom medzinárodnom štúdiu 
v Turíne, v meste kde don Bosco začal svoje dielo. 
Čo ma najviac zaujalo na štúdiách, tak hlavne 
uvažovanie nad veľkou Božou láskou voči člo-
veku a aj jedinečnosť našej kresťanskej viery, ale 
aj Cirkvi, ktorú stále viac vnímam ako tú, ktorá 
chce stále ponúknuť radostnú zvesť a nie len ako 
nemodernú inštitúciu, o ktorej nás presviedčajú 
iní. Často opakujem, že takéto štúdia by som do-
prial každému. 
Popritom všetkom sa snažím nejaký čas venovať 
záľubám. Veľmi rád ideme s bratmi saleziánmi 
do hôr, taktiež si rád pozriem dobrý film, či pre-
čítam dobrú knihu, ak popri čítaní študijnej lite-
ratúry ostane nejaký čas a hlavne energia. Každý 
deň sa snažím prečítať aspoň jednu kapitolu zo 
sv. Písma.

Ďakujeme Petrovi za jeho prvý príspevok v našej 
Trojke. Prosíme vás o sprevádzanie modlitbou 
jeho formáciu. A Petrovi želáme, aby bol blízky 
ľuďom i Bohu. 

S hlavným 
predstaveným 
Don 
Angel Fernandez



Prvopiatkové spovedanie – spovedá len pán farár, nakoľko pán kaplán má dovolenku
Adorácia v kostole: pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom kostole v piatok 3.augusta 

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.
V pondelok 6. augusta na sviatok Premenenia Pána si pripomenieme výročie konsekrácie nášho 
farského kostola. Za obvyklých podmienok pri tejto príležitosti môžeme v našom kostole získať 

úplné odpustky. 
Trojka v Tatrách: Ak Boh dá, v týždni od 6.-12.8.2018 by sme radi zrealizovali náš tradičný farský 
výlet Trojka v Tatrách. Tak ako to bolo avizované, šli by sme zo Štrbského plesa na Popradské pleso 

a tí zdatnejší, by si to mohli vybehnúť na Sedlo pod Ostrovou. 
Nahlásiť sa môžete v sakristii do nedele 5. augusta 2018.Cena za dopravu: dospelí 8 €, detí do 15 

rokov 3 €. Prosíme vás, aby ste príspevok za dopravu odovzdali do konca týždňa v sakristii. Predpo-
kladaný dátum výletu - 7. resp. 9. augusta (podľa počasia). Upozorňujeme všetkých záujemcov, že 

poistenie do hôr si hradí povinne každý sám! Viac informácii o poistení do hôr nájdete na výveske. 
Apoštolát ochrany života - pripravované akcie

I. Na bicykli za život
21. ročník cyklistickej akcie sa uskutoční od 13. do 26. augusta 2018 na trase z Prešova do Viedne. 
Akcia spája cyklistiku s modlitbovými pochodmi k potratovým centrám. V tomto roku sa prvýkrát 

sústredíme aj na centrá umelého oplodnenia, kde sú ničené veľké počty nenarodených detí. Na 
výveske si všimnite trasu a tiež základné informácie pre tých, ktorí sa chcú pridať k cyklistom – či už 

na celú trasu, alebo na vybraný úsek. 
II.  Víkendová oáza pre bezdetné páry

Je určená pre manželské páry, ktoré trvale alebo dlhodobo nemôžu počať a hľadajú nové podnety 
pre špecifické okolnosti svojho manželstva. Téma: Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 
8, 28). Víkendovka sa uskutoční v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch od 28. do 30. 
septembra 2018. Cena pre manželský pár je 120€. Podrobnejšie informácie dostanete cez e-mail: 

vikend.manzelia@gmail.com.
III.  Ráchelina vinica

Je duchovno-terapeutický víkend pre žijúce obete umelého potratu (rodič, príbuzný, zdravotník...), 
ktoré často trpia tzv. popotratovým syndrómom. Je vhodný aj pre ľudí zranených spontánnym 
potratom. Program vedie špeciálne vyškolený tím vrátane kňaza a psychológa. Uskutoční sa od 

26. do 28. októbra 2018 v Žilinskom kraji. Prihlasovanie a bližšie informácie: rachel@rodinabb.sk; 
0911 911 794

Správy z Arcibiskupského úradu
2. septembra 2018 na záver sv. omše, ktorá bude o 10.30 v katedrále ako poďakovanie za blahoreče-

nie Anny Kolesárovej, bude oznámený prípravný rok na jubileum 400 rokov od mučeníckej smrti sv. 
Košických mučeníkov - kňazov: Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza.

Jubilejný rok košických mučeníkov
Cieľom prípravného roka na toto jubileum je prehĺbenie úcty k sv. Košickým mučeníkom a vzbu-

denie túžby po hrdinstve u kňazov, zasvätených i laikov. Prípravu bude sprevádzať motto: „Obnoviť 
túžbu po hrdinstve“. Program bude spočívať v nasledujúcich hlavných bodoch:

1. Historické skúmanie a oživenie posolstva sv. Košických mučeníkov
2. Aktivity pre rozšírenie úcty sv. Košických mučeníkov

3. Liturgické slávenia
4. Formačné aktivity pre kňazov

5. Pastoračné aktivity
7. septembra 2018 na sviatok sv. Košických mučeníkov budú večer o 18.00 otcovia biskupi sláviť 
sv. omšu v týchto troch kostoloch zasvätených sv. Košickým mučeníkom: Košice – Nad Jazerom, 

Humenné – Sídl. III. a Fričovce. 

o z n a m y
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