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„Celoročný maratón“ – naši birmovanci
Už najbližšiu sobotu, (8. júna 2019) zavíta do našej farnosti otec biskup Marek Forgáč, 
aby vyslúžil naším mladým sviatosť birmovania. Čo sme s našimi birmovancami počas 
tohto roka prežili a ako vlastne prebiehala celá príprava?
V septembri 2018 sa do prípravy prihlásilo 52 chlapcov a dievčat. Spoločne sme sa stretávali 
každú stredu v štyroch skupinkách (animátori Janko a Janka, sr. Zuzana, kaplán Marián) 
a na „mládežníckych“ sv. omšiach. Keďže aj kresťan má byť úspešný a vedieť sa orientovať 
v dnešnom svete, na kázňach sme sa venovali na pokračovanie téme „7 návykov úspešných
tínedžerov“. Aby sme sa mohli stať dobrými kresťanmi, najprv musíme byť dobrými ľuďmi.
Na spoločných stretkách sme v jeseni prešli evanjelizačným kurzom H2O. Ten pozostával 
z deviatich tém spracovaných v polhodinovom videu, ktoré sme následne prehlbovali 
v spoločnej debate pomocou pracovných listov. Ďalšie stretnutia sme venovali témam 
z Katechizmu, príp. snažili sa reagovať na podnety a otázky od mladých.
Počas tohto spoločného školského roka sme absolvovali aj dve víkendové duchovné 
obnovy. V jeseni sa naším domovom stalo mládežnícke centrum v Juskovej Voli, kde 
sme sa snažili dať dôraz na vzájomné spoznávanie a vytváranie vzťahov. Naším hosťom 
bol otec Marek Roják, ktorý niektorých birmovancov aj sám pokrstil, ešte ako kaplán 
v Humennom    . V jari sme zas zavítali do diecézneho CVČ vo Važci. Zverili sme sa do 
starostlivosti otca Ľuboša Laškotyho a jeho tímu, ktorí sa snažili pomôcť nám vytvoriť či 
prehĺbiť zasa vzťah s Bohom.
Ešte ako bonus, v marci k nám zavítali v sobotu popoludní na faru manželia Jozef a Lucia 
Červeňákovci zo Sabinova. Na svojich vlastných životných príbehoch nám priblížili opäť 
tému života s Bohom aj mladými veľmi obľúbenú tému vzťahov.
Keďže naším mladým sa na fare páčilo a radi sa spoločne stretávali, sami iniciovali 
niekoľko „palacinkovíc“ v priestoroch fary. Viacerí z nich v závere prípravy potvrdili, 
že sa im spoločné stretávanie páčilo. Tešili sa, že konečne niekam patrili, boli členmi 
dobrej partie. Niektorým aj tieto stretká budú chýbať a vedia si predstaviť nejakú formu 
spolupráce s farnosťou aj naďalej – napr. pomoc s táborom, karnevalom či bodkou za 
prázdninami. Dokonca niektorí prejavili záujem o ďalšiu formáciu. V tomto smere už 
zopár rokov „snívam sen“, aby sme sa mladých po birmovke „nezbavovali“, ale ponúkli 
im prirodzené pokračovanie v mládežníckom spoločenstve v našej farnosti. Verím, že raz 
k tomu s pomocou Božou dospejeme.
Všetci sme na ceste. Nikto z nás nie je dokonalý, vždy sa máme čo učiť jeden od druhého 
a vzájomne si pomáhať. Som rád, že časť životnej cesty sme mohli prejsť aj s týmito našimi 
mladými. Veď práve oni sú budúcnosťou tejto krajiny i našej Cirkvi – ako hovorieval 
sv. Ján Pavol II.

kaplán Marián



Laudato Si´
Už sa tešíte na prázdniny? Dovolenku? Čas na chate a v prírode? Ja osobne áno. Obdivujem 
a teším sa tým Bohom stvoreným krásam. Zároveň si však uvedomujem, že je to nezaslúžený 
dar. Dar, ktorý si zasluhuje pozornosť a starostlivosť. Aj preto v „príprave na leto“ vám teraz 
ponúkame zopár myšlienok z Encykliky pápeža Františka Laudato Si´, v ktorej sa venuje otázke 
starostlivosti o náš spoločný dom:
 Mnohé veci musia upraviť svoje smerovanie, ale predovšetkým ľudstvo potrebuje zmenu. Chýba 
vedomie spoločného pôvodu, vzájomnej príslušnosti a budúcnosti zdieľanej všetkými. 
204. Aktuálna situácia vo svete „vyvoláva pocit chamtivosti a neistoty, ktoré podporujú formy 
kolektívneho egoizmu“.145 Keď sa človek zameria na seba a izoluje sa vo svojom vedomí, rastie 
jeho chamtivosť. Čím viac je srdce človeka prázdnejšie, tým viac potrebuje kupovať, vlastniť 
a konzumovať veci. Zdá sa, že v tomto kontexte nemožno akceptovať žiadne hranice kladené 
realitou. V tomto horizonte neexistuje ani skutočné spoločné dobro. Ak bude takýto typ subjektu
v spoločnosti prevažovať, budú sa normy rešpektovať iba do v tej miere, v akej nebudú protirečiť
jeho potrebám. Preto myslíme nielen na možnosti hrozných klimatických javov či veľkých
prírodných pohrôm, ale aj na katastrofy spôsobené spoločenskými krízami, lebo posadnutosť 
konzumným spôsobom života, najmä ak si ho môžu dovoliť len niektorí, môže vyvolať iba násilie 
a vzájomnú deštrukciu.
205. Predsa však nie je všetko stratené, pretože ľudia, ktorí sú schopní upadnúť do extrému, sa vedia 
aj prekonať, znova sa rozhodnúť pre dobro a obrodiť sa bez ohľadu na akúkoľvek spoločenskú 
alebo psychologickú podmienenosť, ktorá sa im vnucuje. Sú schopní poctivo sa na seba pozrieť, 
pocítiť znechutenie a vydať sa novými cestami k pravej slobode. Neexistujú systémy, ktoré by 
úplne anulovali otvorenosť pre dobro, pravdu a krásu, ani schopnosť reagovať, ktoré Boh neustále 
podnecuje v hĺbke našich sŕdc. Každého človeka tohto sveta žiadam, aby nezabudol na svoju 
dôstojnosť, ktorú mu nikto nemá právo odňať.
206. Zmena životných štýlov by mohla postupne vyvinúť zdravý tlak na tých, ktorí majú v rukách 
politickú, ekonomickú a sociálnu moc. To sa deje, keď spotrebiteľské združenia dokážu spôsobiť, 
aby sa prestali kupovať určité produkty, a účinne ovplyvnia konanie podnikov, ktoré donútia 
brať do úvahy dôsledky na životné prostredie a modely výroby. „Nakupovanie je vždy mravný, 
a nielen ekonomický úkon.“146 Preto dnes „téma zhoršovania stavu životného prostredia volá 
každého z nás na zodpovednosť za vlastné správanie“.147
224. Striedmosť a pokora v poslednom storočí neboli docenené... Strata pokory v človeku, prehnane 
nadšenom možnosťou ovládať všetko bez obmedzenia, môže skončiť poškodením spoločnosti 
a životného prostredia.“
Čo teda máme robiť? Ako mám aplikovať slová pápeža v praxi? Pre kresťana by malo byť úplnou 
samozrejmosťou triediť odpad! Postupne usmerňovať, ba niekde aj znižovať spotrebu, ( napríklad 
zvlášť plastových tašiek ) a dbať na čistotu prostredia! Boh nám dal prírodu a ako sa k nej správame 
je neraz odrazom aj toho, aký máme postoj k tomuto Božiemu daru i k darcovi samotnému. 

7. Veľkonočná nedeľa 
Keď svätý Štefan zomiera, vníma otvorené nebo, odovzdáva sa Ježišovi a súčasne sa modlí za tých, 
čo mu siahajú na život. Vnímanie účinnej Božej prítomnosti nám dáva silu k jednoznačnosti 
v postojoch a zároveň silu milosrdne odpúšťať oponentom, ktorí tvrdo útočia. Ani septembrový 
pochod za život neodsudzuje nikoho, je pozvaním pre všetkých angažovať sa za život. Pápež 
František pred niekoľkými dňami ďakoval tým, čo zápasia o každý jeden ľudský život - vrátane 
života chorých detí. Pápež zdôraznil, že potrat nie je NIKDY, NIKDY riešením.



 

 

7. Veľkonočná nedeľa  

Keď svätý Štefan zomiera, vníma otvorené nebo, odovzdáva sa Ježišovi a súčasne sa modlí za tých, čo 
mu siahajú na život. Vnímanie účinnej Božej prítomnosti nám dáva silu k jednoznačnosti v postojoch a 
zároveň silu milosrdne odpúšťať oponentom, ktorí tvrdo útočia. Ani septembrový pochod za život 
neodsudzuje nikoho, je pozvaním pre všetkých angažovať sa za život. Pápež František pred niekoľkými 
dňami ďakoval tým, čo zápasia o každý jeden ľudský život - vrátane života chorých detí. Pápež zdôraznil, 
že potrat nie je NIKDY, NIKDY riešením. 

Oznamy 

V pondelok 3. júna 2019 naša farnosť má podľa určenia Arcibiskupského úradu v Košiciach Deň 
adorácie. Preto Eucharistia bude v tento deň vyložená od 15:00 hod. do 18.00 hod.  

 

 

Vysluhovanie 

sviatosti zmierenia 

pred prvým piatkom - 
jún 2019 

  

Farský kostol 
košických mučeníkov 

Pondelok                              17:00 -18:00 

Utorok 10:00 -11:30 

Streda 17:30 -18:00 

Štvrtok ------------------------------------- 

Piatok 6:30-7:00 
 
Spoveď birmovancov a rodiny 

16:00-17:30 
Lackovce Pondelok 16:00 – 16:55 

Kaplnka Pondelok 15:30  - 16:00 

 

Prosíme vás, aby ste využili na sv. spoveď ponúknuté hodiny v pondelok a v utorok, kde budú 
k dispozícii dvaja spovedníci a v čase, ktorý je určený. V stredu bude spovedať len jeden do sv. omše 
a v piatok budeme spovedať traja -  birmovancov a ich rodiny. Ďakujeme za pochopenie.  

V prvopiatkovom týždni je farská kancelária zatvorená. 

Celodenná adorácia na prvý piatok vo farskom kostole od 7:30-17.50 hod. Zároveň  vás pozývame na 
prvý piatok o 15:00 hod. k spoločnej modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva.  

V Lackovciach adorácia na prvý piatok od 16:00 hod. 

Najbližšie zbierka na FaPC bude 16. júna 2019.  

Pozvánka 

Srdečne vás pozývame na udelenie diakonátu, ktoré bude v piatok 14. júna 2019 o 10:00 hod.  
a následne na vysviacku novokňazov v sobotu 15. júna 2019 taktiež o 10:00 hod. v Dóme sv. Alžbety 
v Košiciach. Zároveň touto cestou prosíme o modlitby za novokňazov. 
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Odpovede na aktuálne otázky
Som rozvedený a chcel by som pristupovať k Sv. zmierenia a Eucharistie, čo mám preto urobiť?
Zájsť na farský úrad a odovzdať žiadosť o manželskú odluku a písomné povolenie pristupovať 
k sviatostiam. V nej je potrebné odpovedať na cirkevným súdom určené otázky. ( formulár vám 
odovzdáme v kancelárii ) a pripojiť čestné prehlásenie, že ste si vedomý (á) platného manželského 
zväzku, nechcete začať spolužitie s niekým iným, a ste ochotný (á) viesť taký život, ktorý nie je 
v rozpore s nerozlučiteľnosťou manželstva. Naďalej sa chcete usilovať plniť svoje rodinné úlohy 
a povinnosti kresťanského života. K tomu je potrebné dodať sobášny list, kópiu rozsudku o civilnom 
súde, kde je zachytený dôvod rozpadu manželstva a vyjadrenie oboch stránok a uviesť adresu 
(kontakt) na manžela (ku). Tieto dokumenty následne farnosť zasiela na Arcibiskupský úrad 
a Arcibiskupský úrad po náležitom šetrení a vyjadrení sa druhej stránky vydáva rozhodnutie. To 
je platné buď na istý čas alebo natrvalo za predpokladu, že žiadateľ bude žiť sám bez vzťahu 
s iným partnerom. V opačnom prípade rozhodnutie stráca platnosť. 

Pripravujeme: 
Víkendovka 14.- 16. jún 2019-  formácia animátorov a príprava farského tábora.

30. júna 2019 odpustová slávnosť v Lackovciach
1.-5. júla 2019 farský tábor

Dekrét o preložení kaplána: s platnosťou od 1.7.2019 prekladá otec arcibiskup Bernard Bober 
nášho pána kaplána Mariána do farnosti Sv. Gorazda v Košiciach na sídlisku Terasa. 

Meno nového pána kaplána sa dozvieme po kňazských vysviackach.
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