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Dnešný úvodník by som rád začal citovaním z kázne, ktorú pred 
istým časom povedal arcibiskup Bernard Bober v katedrále sv. 
Alžbety v Košiciach: „S  bázňou a s chvením zvykneme vnímať 
vážnosť rozhodujúcich chvíľ života, hlavne vtedy, keď nevieme ako 
to všetko dopadne – ťažká operácia, dôležité životné rozhodnutia, 
voľba povolania, rozbehnuté projekty s neistým úspechom, alebo 
skúšky rôzneho druhu – aj skúšky viery a vernosti.

  Košickí muceníci 
  a my v Humennom

Nadišla hodina! – takto začína Ježišova veľkňazská modlitba (Jn 17, 1-19) a jeho rozlúčka 
s apoštolmi vo chvíli, keď sa malo začať jeho utrpenie a umučenie. Smrťou sa rozhodujúca 
hodina Vykupiteľa neskončila, naopak, pokračuje až podnes. Cirkev je totiž prenasledo-
vaná v každom čase, i dnes. Viac ako inokedy potrebujeme povzbudenie a motiváciu vo 
viere pre zotrvanie v hodnotách Evanjelia. Svedkov viery preto potrebujeme aj my, lebo 
iba praví svedkovia dokážu presvedčiť. Pred štyristo rokmi bola hlavným motívom za-
bíjania kresťanov v Európe nenávisť voči ináč veriacim. Dnes sú témy veľmi podobné, no 
prenasledovanie nadobudlo oveľa rafinovanejšie podoby – podoby nekrvavé – no oveľa 
viac znepríjemňujúce a strpčujúce život verným kresťanom.

Nové idoly ako peniaze, sila, moc, vplyv a bezhraničná presexovaná zmyselnosť, rúcajú 
hodnoty dôstojnosti ľudského života, neveria v jeho hodnotu od počatia až po prirodzenú 
smrť, spochybňujú nenahraditeľnosť rodiny a sankciami zastrašujú ináč zmýšľajúcich. 
Aká diktatúra plná rozporov a nezmyselností! Skutočne, v mene slobody strácame slobodu! 
Nechýba veľa a kresťanstvo v Európe bude znovu raz označené za úhlavného nepriateľa 
a rozvracača nového svetového poriadku. Dnes od nás žiadajú, aby sme boli ticho. No ak 
sa dnes neozveme, zajtra požiadajú o náš život.“

Keď dnes v intenciách týchto slov hľadím spolu s vami na našich košických mučeníkov 
- patrónov kostola a farnosti - spytujem si svedomie a vyprosujem si hneď aj potrebné 
milosti. Uvedomujem si koľkí aj dnes strácajú slobodu! Slobodu slova, názoru , možnosti 
povedať Nie! Napríklad vo svojom zamestnaní, keď musia byť ticho, lebo šéf tak chce, či 
hodí sa to tej, či onej skupine. Koľkokrát aj vo veciach verejných sa zamenila sloboda slova 
s aroganciou, nenávisťou, zlobou a útokmi. 

    - pokračovanie na 2. str. -



Aj preto vnímam, ako je dôležité vyprosovať a osvojovať si aj nám dnes ducha odvahy. Smelosti 
postaviť sa proti akémukoľvek duchu zla. Aké je dnes žiadúce, aby sme kresťania katolíci 
neostávali ticho, keď sa koná neprávosť! Nemôžeme predsa premýšľať iba v intenciách tohto 
života! Veď my veríme a kráčame v ústrety večnému životu! Či nie? Či fakt záleží iba na tom, 
čo povedia ľudia? Či už ani my nerátame s Božím súdom, pozvaním plniť Jeho vôľu? Aká by to 
bola hanba, keby sme obdivujúc odvahu našich mučeníkov nevedeli ju pretaviť do svojho života. 
Nadišla predsa naša hodina! Hodina v ktorej sa ukazuje a skúša môj osobný charakter. Nech nás 
Boh posilňuje, aby sme vytrvali vo viere, v pravde a v láske. V láske k človeku a Bohu pred ľuďmi, 
pred ktorými máme vyznať pravdu o našom živote a viere dnes tu a teraz my osobne!     Farár Jozef

V stredu 29. augusta sme sa opäť 
po roku stretli na našom farskom 
dvore, aby sme prežili spoločný 
čas na Bodke za prázdninami 
2018. Po sv. omši na nás čakal bo-
hatý športovo- zábavný program. 
Najprv si otcovia zmerali svoje 
sily s deťmi vo futbalovom zápase 
otcovia versus synovia. Otcovia 
tohto roku porazili detí 4:2. Gra-
tulujeme. A kým sa na ihrisku ZŠ 
Dargovských hrdinov hral zápas, 
náš dvor sa zmenil na veľkú ku-
chyňu, kde naši kurátori so spolu-
pracovníkmi, chlapi z Lackoviec 
a naše Vierky s kuchárom podá-
vali svoje chutné guláše. Príjemnú 

Ekonomické okienko
Úver v Prima banke, zostatok k 20.8.2018: 24.048,70 €.
Najbližšia zbierka na FaPC bude 23.septembra 2018. 

Plány na najbližšie obdobie
 Lackovce: chceme v najbližšom čase vybrať zhotoviteľa sedesu a lavíc do presbytéria. 

Zároveň uvažujeme nad zhotovením krytov nad radiátormi v rámci ochrany maľby na stenách.
Humenné: sme v štádiu sporenia na dva väčšie projekty. Menším je servis a úprava zvonov. Ten 
stojí cca. 10 000 €. Výsledkom by mal byť okrem iného iný  - lepší zvuk zvonov. Väčší projekt – 

príprava projektov pre rekuperáciu kostola- tá by mala priniesť v prechodnom období vytápanie 
kostola a v letných mesiacoch chladenie interiéru kostola. Táto investícia však prevyšuje 20.000 €.

Bodka za prázdninami

atmosféru vytvorili aj bratia Jeňovcisvojou živou hudbou(kapela Pohoda live). Na deti už 
čakali rôzne atrakcie: skákacie hrady, drevený kolotoč, trampolína, maľovanie na tvár, vodná 
guľa i prekvapenie živé kone.  Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým animátorom a spo-
lupracovníkom za pomoc pri organizácii tohto podujatia a špeciálne: p. Martinovi Adamovi 
za kolotoče a skákacie hrady, územnému spolku Slovenského Červeného krížaHumenné za 
zapožičanie stanu, OÚ v Lackovciach za zapožičanie stanu a lavíc, bratom saleziánom za la-
vice, OÚ Jasenov za pomoc pri napĺňaní bazéna, OÚ Uzovský Šalgov za zapožičanie vodnej 
gule, Umeleckej škole Viaarto za zapožičanie ozvučenia, OZ Podaj ruku za prekvapenie pre 
detí a kone k nám priviedol Ranč Orač z Kamienky. Krásne fotografie z podujatia pre nás 
zhotovil pán Goffa. Viac na našej farskej stránke. 

Poďakovanie 
Chcem veľmi pekne poďakovať Bohuznámemu darcovi, ktorý pre náš farský kostol zakúpil 
novú monštranciu. Mnohí ste o tom ani nevedeli, ale tá, ktorú sme doteraz používali mala 

malé rozmery a tak naši kostolníci museli neustále upravovať veľkú hostiu, aby sa dala v nej 
používať. Tá „nová“už nepotrebuje úpravu veľkej hostie. 



Podporiť našu farnosť môžete aj vkladom na účet: 
IBAN farský účet :  SK6009000000000462465726

IBAN f i l iá lka  L ackovce :  SK8309000000000460339945

Sväté omše s deťmi
V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu Pápežských misijných diel a chceme nielen 

s prvoprijímajúcimi deťmi, ale so všetkými ochotnými deťmi a rodičmi využívať brožúrku 
„S radosťou pôjdeme do domu Pánovho“, ktorú pripravili Pápežské misijné diela. 

Do tejto aktivity sa zapája 310 farností na celom Slovensku a niečo vyše 20 000 detí. 
Každé dieťa dostane počas najbližšej  nedele malý slovníček, do ktorého bude dostávať nálepky 
počas nedeľných svätých omší od septembra do júna. Vďaka slovníčku si deti pripomenú nedeľ-
né evanjelium obrázkom, citátom z evanjelia a krátkou myšlienkou. Zároveň sa môžu modliť za 

misie, hlavne v mesiaci októbri. Deti sú zároveň pozvané, aby prežili aktívne misijnú nedeľu 
(21. októbra 2018).  Slovníček si môžete bez poplatku vyzdvihnúť v sakristii kostola.

Oznamy
V stredu 12.septembra pozývame na sv. omšu o 18.00 hod a následne na prvé organizačné 
stretnutie ohľadne prípravy k birmovke prvákov stredných škôl a ich rodičov. Nezabudnite 

si so sebou priniesť vypísanú prihlášku a krstný list.
V piatok 14. .septembra pozývame na sv. omšu o 18.00 hod a následne na prvé organizačné 

stretnutie ohľadne prípravy na 1. sv. prijímanie detí tretieho ročníka ZŠ a ich rodičov.
Nezabudnite si so sebou priniesť vypísanú prihlášku a krstný list.

V piatok 14.9.  máme sviatok Povýšenia Svätého kríža, sv. omše budú takto. 
Humenné 6:45, 12.00 a o 18.00 hod. Lackovce o 18.00 hod.

V sobotu 15. septembra máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, 
sv. omše budú ako v nedeľu: Humenné 8.00 a 10.30 hod. Lackovce 9.15. hod.. 

Večerná sv. omša o 18.00 hod v sobotu večer  bude už z nedele. 
Od 15. septembra do 24. októbra 2018 potrvá 40 - dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov 

na Slovensku. Viac na : www.postaputzaknazov.sk
V nedeľu 16. septembra 2018  bude mať sv. omšu o 10.30 hod. v našom kostole, ak Boh dá, 

náš bývalý diakon Jozef Kadlic, ktorý aktuálne pôsobí ako vedúci mládežníckeho centra 
v Příchoviciach. Po sv. omši, kto by mal záujem, môže odovzdať úmysly sv. omší 

Jožkovi osobne, ktoré on následne odslúži v mládežníckom centre v Čechách. 
Na nedeľu 16. septembra KBS vyhlásila zbierku na Rádio Lumen.

Úmysly sv. omší na mesiac november a december budeme v Lackovciach vyberať v stredu 
19. septembra po sv. omši. Maximálne môžete dať jeden úmysel. 

Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň  v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. 
Obsah jesenných kántrových dní: poďakovanie za úrodu. V Humennom poďakovanie za úrodu 
bude v stredu 19. septembra a v Lackovciach poďakovanie za úrodu bude v piatok 21.septembra.

 
Chcem vám opäť veľmi pekne poďakovať za vašu vytrvalosť v prinášaní plastových vrch-

nákov pre Emmu. Ďakujem za vašu pomoc dievčaťu, no zároveň aj za prežívanie slov 
Encykliky Laudato Si, ktorú napísal pápež František o našom praktickom postoji k ochrane 

životného prostredia.  
Pripravujeme: Spolu s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža Humenné by sme 

radi, ak Boh dá, v mesiaci október/november zorganizovali mobilný odber krvi 
v priestoroch našej fary.

V  spolupráci s OÚ Lackovce v mesiaci október púť do Krakova.
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