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Milí bratia a sestry, 
slávime misijnú nedeľu a vo všetkých kostoloch sa modlíme, aby sa evanjelium 
šírilo do celého sveta. Je to sviatok celosvetového spoločenstva, v ktorom si navzájom 
vymieňame dary – duchovné i materiálne. Aj v tej najchudobnejšej africkej krajine sa 
dnes koná zbierka na misie. Ľudia obetujú z mála, čo majú, a dostanú oveľa viac 
od nás z Európy. Misijná nedeľa je najsilnejšou solidaritou celého sveta. V dnešný
deň sa viac ako miliarda ľudí v 150 krajinách modlí za spoločné dielo evanjelizácie.
Na Slovensku sa modlíme za kňazské povolania a Boh ich vzbudzuje v Afrike. 
Rektor jedného zo seminárov v Benine navštívil počas leta Slovensko. Poďakoval 
sa za adopciu bohoslovcov, ktorých momentálne do nového ročníkav jeho seminári 
nastúpilo 30. „Som nesmierne šťastný a neviem slovami vyjadriť vďačnosť za vás, 
ktorí sa modlíte a podporujete našich seminaristov. Vaše modlitby za duchovné 
povolania sú vyslyšané u nás v Benine, kde máme veľa povolaní.” Týmito slovami 
prejavil svoje pocity rektor seminára v Benine Ambroise pri svojej návšteve Slovenska.
Pohľad na svetovú Cirkev nás môže prebudiť z depresie, že u nás v Európe Cirkev 
nerastie. Cirkev sa momentálne rozvíja v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike a v mnohých
oblastiach Oceánie, tam je mladá a živá.
V tomto roku sa zvlášť modlíme a podporujeme farnosti v Etiópii, ktorá patrí 
k najchudobnejším krajinám sveta. Začiatkom 80. rokov v Etiópii zomrelo 
na hladomor milión ľudí. Napriek tomu krajina poskytuje útočisko mnohým tisícom 
utečencom z okolitých krajín, hlavne z Južného Sudánu a Somálska. Cirkev v Etiópii,
i keď nie je veľká počtom, je veľká srdcom. Dáva ľuďom nádej a domov pre ich život;
v Etiópii a aj u nás na Slovensku. Spolu s nimi v osobnom stretnutí s Ježišom mô-
žeme čerpať silu pre vlastné životy. Etiópsky biskup Tesfaselassie Medhin, ktorý
navštívil minulý rok na pozvanie DOBREJ NOVINY Slovensko, zhrnul svoje úsilie 
takto: „Ako Cirkev stojíme na strane trpiaceho ľudu a snažíme sa ponúknuť mu 
nádej. Stretnutie s Ježišom Kristom, ako nás to učí evanjelium, nás vedie na ceste 
k perspektíve, ktorá je naplnená vierou, nádejou a láskou.“
Pred 40 rokmi práve na misijnú nedeľu začal svoje účinkovanie pápež Ján Pavol 
II. Celý pontifikát tento pápež evanjelizoval celý svet. Znovu a znovu opakoval, 
že vieru dokážeme ohlasovať jedine láskou, ktorú čerpáme z Boha a dávame ju 
iným ľuďom.
Modlime sa, aby sme sa na príhovor svätého Jana Pavla II stávali svedkami živej 
viery, ktorá dáva ľuďom pocit lásky.

Úvodník pripravili Pápežské misijné diela



Pozývame vás k darovaniu krvi na našej fare
V spolupráci s Územným spolkom SČK Humenné vás srdečne pozývame k daro-
vaniu krvi. Odber sa uskutoční v utorok 23.10.2018 v priestoroch našej fary. Odber 
bude trvať od 7.00-do cca. 10.00 hod. 
Pokiaľ ste sa rozhodli darovať krv, musíte spĺňať všeobecné základné kritériá:
Musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete darovať 
krv až do svojich 65 rokov. Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 
4 mesiace od posledného odberu.
Musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg. Nesmiete byť nosičom vírusu HIV 
(mať AIDS). Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C. Nemôžete 
trpieť na iné závažné a chronické ochorenia. Krv nedarujte v prípade (resp. trvalo 
nemôžete darovať krv): Užívania drog vnútrožilovo či vnútrosvalovo teraz alebo v 
minulosti. Poskytovaní alebo prijímaní platených sexuálnych služieb. Pohlavného 
styku medzi mužmi. Promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuál-
nych partnerov. Užívania anabolických steroidov, ktoré nie sú predpísané lekárom. 
Liečby poruchy zrážania krvi krvnými prípravkami.

Príprava na darovanie krvi
Je nutné, aby ste boli pred odberom dostatočne hydratovaní. 24 hodín pred odbe-
rom vypite dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťa-
vy). Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená (okrem 
povinného pol litra čaju).
Nehladujte! Na odber krvi nechoďte nalačno! Večer pred odberom a taktiež tesne 
pred odberom nejedzte tučné jedlá (syry, maslo, smotanu, mäsové jedlá a výrobky, 
údeniny...). Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netu-
kové pečivo, džem, med. 
Pred odberom krvi nefajčite (minimálne 6 hodín), nepite alkohol (aspoň 12 - 14 
hodín) a 24 hodín pred odberom sa nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej 
námahe, vynechajte tréningy a návštevu posilňovne.
Alkohol, tučné jedlá, telesná námaha a niektoré lieky môžu prechodne spôsobiť zvýšenú 
aktivitu pečeňových enzýmov (ALT). Dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, čerství, po 
výdatnom spánku, pretože váš fyzický stav sa odzrkadlí na kvalite vašej krvi.

Akcia 500
Chceme veľmi pekne poďakovať za vaše zapojenie sa do Akcie 500. Po prvom týždni, 
kedy sa vyzbieralo vďaka prvým šiestim darcom 300 €, v druhom týždni sa do akcie 
zapojili a venovali do 17.10.2018: Manželia Stanislav a Martina 200 €, Manželia Jozef 
a Viera 100 €, Bohuznáma Margita 20 €, Bohuznáma Magdaléna z Lackoviec 50 €, 
Rodina Kokošková 50 €, Rodina Pančurová 100 €, Bohuznáma rodina 100 €, 
Bohuznámy Ladislav s rodinou 50 €, Bohuznáma Zlatica a Vladimír 50 €, Dr. Mandzák 
s manželkou 50 €, Bohuznáma rodina 50 €, Bohuznáma rodina 50 €, Bohuznáma 
rodina 50 €, Bohuznáma rodina 50 €.
Vkladom na účet Akciu 500 podporili:
Bohuznáma Martina 100 €, Jozef a Eva s rod. 50 €, Bohuznáma Ľudmila 50 €, manželia 
Marián a Eva 50 €, Bohuznáma Alena 50 €, Bohuznámy Ján 50 €. Spolu k dnešnému 
dňu sa v Akcii 500 vyzbieralo 1620 €. Ďakujeme doterajším darcom a prosíme ďalších 
o podporu a pomoc. 
Účet farnosti: SK6009000000000462465726

Oznamy
Od pondelka 22.10.2018 bude kaplán Marián na päťdňových duchovných cvičeniach, 

preto nebude možné zabezpečiť v tomto týždni spovednú službu. Ďakujeme za pochopenie. 
Zmena času

V noci z 27. na 28. októbra sa mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame 
hodiny na 2.00 hodinu stredoeurópskeho času.

Združenie Faustínum
V nedeľu 28. októbra vás o 15.00 hod. pozývame na spoločnú modlitbu Korunky 
Božieho milosrdenstva a následne na formačné stretnutie Združenia Faustínum. 

Spovedanie pred Všetkými svätými
Aj v tomto roku budeme pred sviatkom Všetkých svätých spovedať spoločne 

s kňazmi zo Sokoleja. Preto vám ponúkame celý náš program a povzbudzujeme 
vás, aby ste si vybrali čas podľa vášho programu. 

 Pondelok   29.10. 2018 Jasenov         16:00 - 18:00 hod.  
                                  29.10. 2018    Lackovce      18:30 - 19:30 hod.
 Utorok       30.10. 2018 Sokolej         14:30 - 18:00 hod. 
 Streda        31.10. 2018 Sídlisko III.: 14:30 - 18:00 hod. 

Pobožnosť na spomienku na všetkých verných zosnulých v Lackovciach budena 
cintoríne vo štvrtok  1. novembra ( hneď po sv. omši) cca. o 10.30 hod.

Počas októbra a novembra sa uskutoční vo farnostiach 16. ročník celoslovenského 
projektu Sviečka za nenarodené deti. Zakúpením sviečky podporíte pro-life aktivity 

na Slovensku zamerané na ochranu života. Na kampaň je možné prispieť aj cez 
darcovskú SMS s textom DMS SVIECKA (DMS medzera SVIECKA) na číslo 877. 

Cena jednej SMS: 2 €. Viac info nawww.sviecka.forumzivota.sk

Ako každý rok, aj toho roku OZ Podaj ruku v spolu-
práci s našou farnosťou zorganizovalo výlet 
k ,,obrázku“ na Hubkovú. Výlet sa konal v sobotu 
6. októbra 2018. Všetko sa to začalo stretávkou 
o 9:30 na fare, odkiaľ sa následne aj vyrazilo. 
Po príchode na miesto sme sa pomodlili pri ,,ob-
rázku“ desiatok sv. ruženca a neskoršie sme sa 
pustili do ochutnávky výbornej kapustnice, ktorú 
pre nás nachystali členovia OZ Podaj ruku, Marián 
Babín, Zlatica Kožinová a Marián Franko. Okrem 
ochutnávky kapustnice sme mali možnosť opiecť 
si aj chutné špekáčiky, ktorým sa samozrejme te-
šili tí najmladší. Počasie bolo tento rok priaznivé. 
Teplé lúče slnka sa pridali k dotvoreniu príjemnej 
atmosféry, ktorú zvlášť doplnili prichystané úlohy 
a hry pre najmenších. Ďakujeme všetkým za účasť, 
členom OZ Podaj ruku a našim animátorom  za or-
ganizáciu a veríme že o rok sa môžeme opäť tešiť 
na krásnu Božiu jesennú prírodu a spoločný čas na 
Hubkovej.                                                                          Megy

Na Hubkovej ,,pri obrázku“

 Sviečka za nenarodené deti 2018
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