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Napĺňa ma v tomto okamihu radosť 
a vďačnosť. Uvedomujem si totiž, akým 
obdobím sme prešli a čo nám bolo Slovko farára

v tomto roku 2018 dopriate. Nezaslúžené dary. Duchovné i materiálne. Už to možno 
ani nevnímame, a berieme to ako samozrejmosť, že každý rok tu máme birmovku, či 
prvé sväté prijímanie, ale keď človek vníma svet okolo seba, keď sa pozrie na demo-
grafickú krivku, pracovné možnosti v meste a okolí, na odchody mladých z mesta, 
vyľudňovanie okolitých dedín, úsmev z tváre sa veľmi rýchlo vytratí. Starneme a vy-
mierame! Toto je fakt, ktorý už vidieť aj v našich štatistikách. A napriek tomu, žijeme 
tu a žijeme s Bohom.
Ďakujem preto Bohu za primície nášho rodáka Mareka Pančuru. Ďakujem za dve 
púte do Krakova, duchovné obnovy pre birmovancov, formačné víkendy pre animá-
torov. Za tvorivé dielne, tábor, Bodku za prázdninami, výlet v Tatrách. Toto všetko 
verím utužovalo našu farnosť a vzťahy v nej. 
Zmenu sme zažívali nielen v našich srdciach a životoch, ale aj v oblasti materiálnej. 
V Lackovciach máme nový sedes, ale v Humennom sme prešli v kostole výraznou 
premenou: nové osvetlenie, maľba, svätostánok, sedes a lavice, zariadenie sakristie,
monštrancia. Keď sa pozerám v tomto okamihu na fotografie z prác, žasnem nad 
Božím požehnaním a vašou angažovanosťou a dôverou. Bolo tu obdobie, kedy sme 
slávili sväté omše v CVČ Dúha a vo FaPC. Kedy ste dennodenne rozkladali a skladali 
stoličky a kostolné zariadenie. Kedy ste neraz vchádzali do kostola a často i pochybovali,
či to stihneme do Kvetnej nedele...Pamätáte si na to ešte? 
A keď takto človek v pokoji pozerá na to všetko, či nemá mať v srdci radosť a vďačnosť? 
Vďačnosť pociťujem, aj keď sa pozerám na našu mládež a žiakov. Aktuálne prechádza-
me výraznou premenou našich animátorov. Viacerí z nich sú už na vysokých školách, 
ďaleko od našej farnosti, preto sa pomaly a trpezlivo venujeme novým, ochotným 
žiakom a mladým, z ktorých verím raz vyrastú kvalitní ľudia a veriaci. Pripomínam 
si slová pápeža Františka, ktorý povedal: „Potrebujeme laikov, ktorí riskujú, ktorí si 
zašpinia ruky, ktorí nemajú strach, že sa pomýlia, ktorí kráčajú vpred. Potrebujeme 
laikov s príchuťou nádeje života, ktorí si trúfajú snívať.“ 
A ja opäť ďakujem Bohu za laikov, ktorí sú aktívni pre nás, pre našu farnosť v mno-
hých oblastiach služby: kurátorom, kostolníkom, farskej ekonómke, ženám, ktoré 
nám pomáhajú s varením a obsluhou pri farských akciách, kantorom, spevákom, 
miništrantom, tým, ktorí upratujú a zdobia náš kostol, lektorom, animátorom detí 
i birmovancom, vedúcim a členom všetkých spoločenstiev na území našej farnos-
ti, sestrám saleziánkam, správcovi webu, pánovi, ktorí tlačí a upravuje nám Trojku, 
dobrovoľníkom z OZ Podaj ruku, ženám, ktoré pripravujú tvorivé dielne, mužom, 
ktorí odpratávajú sneh...a ktovie, ešte koľkých som v tomto momente zabudol spo-
menúť...verím, že Boh ich vidí a odmení ich všetkých svojou milosťou. 
Prosím o modlitbu, za nás kňazov, angažujúcich sa laikov, podujatia i naše mesto 
Humenné a filiálnu obec Lackovce, aby sme ostali verní Bohu. Vedzte, že nielen 
počas Silvestrovskej noci, ale vždy keď stojím  pred Pánom zvolám požehnanie 
a milosť odpustenia pre vás, vášmu srdcu blízkych i pre seba.                                   Farár Jozef 
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PRÍSPEVKY ZÍSKANÉ CEZ PROJEKTY A DOTÁCIE MESTA HUMENNÉ



Z projektov a aktivít ZKSM sme v roku 2018 získali 1.815,75 € - tieto peniaze sú účelovo 
viazané na aktivity s deťmi a mládežou.
Obec Lackovce v roku 2018 pre filiálny kostol v Lackovciach prispala sumou 1.000 €. 

KURZY PRED MANŽELSTVOM 2019

Iné kurzy v roku 2019:  Viac o kurzoch na www.domanzelstva.sk alebo vrelo odporúčame 
aj kurzy, ktoré ponúkajú Univerzitné pastoračné centrá, zvlášť: www.upc.uniba.sk. 

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali prípravu na manželstvo, 
(odporúčame aj rok dopredu) a nenechávali si náuky na poslednú chvíľu. 

Kurz vám veríme pomôže dobre sa pripraviť k prijatiu sviatosti manželstva a dozrievať 
v láske počas snúbeneckého obdobia.

Prosíme snúbencov (obaja snúbenci spolu), aby minimálne 3 mesiace pred plánovaným 
termínom sobáša sa dostavili k spísaniu cirkevnej zápisnice na farský úrad 

v úradných hodinách.
Potrebné dokumenty k spísaniu cirkevnej zápisnice:

Krstné listy z farnosti krstu – obaja snúbenci (nie staršie ako 3 mesiace). 
Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, je potrebné doniesť rodný list.

Štátna zápisnica - spísana snúbencami na matrike MsÚ v Humennom.
Správy Z ABÚ – Arcidiecézneho centra pre rodinu (ACR) 

Možnosť rozhovoru so psychológom pre manželov, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii 
a cítia potrebu konzultovať svoje problémy, ACR ponúka možnosť rozhovoru so psychológom. 
Túto službu zabezpečuje v spolupráci s Mgr. Dominikou Angelovičovou (psychológ, pedagóg 

a psychoterapeut). Stretnutie si možno dohodnúť prostredníctvom 
e-mailu: angelovicova.domi@gmail.com.

OZNAMY 
Fara na ľade: detí, ktoré majú lístky na našu pravidelnú silvestrovskú akciu pozývame 

31.12.2018 od 10:00-12.00 hod. na Zimný štadión na naše spoločné farské korčuľovanie. 
Prosíme vás, aby si deti so sebou zobrali vstupenku.

Na Silvestra otvoríme farský kostol o 23.30 hod. Pozývame vás v blízkosti Eucharistie 
privítať rok 2019.

Tí, ktorí by ste si chceli dať požehnať dom, či byt - prosíme vás, aby ste sa  nahlásili 
v sakristii do 1.1.2019. Požehnávať domy a byty pôjdeme 5. a 6. januára 2019.

26. januára 2019 usporadúvame 11. farský ples- prosíme vás, ak môžete a chcete 
o sponzoring resp. o ceny do tomboly. Ďakujeme vám vopred za vašu štedrosť. 

Pripravujeme:
19.  januára 2019 - Farský karneval
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