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Info z farnosti
Ako ste si zaiste všimli v posledných dňoch v našom kostole došlo k zopár zmenám. Tá najvidi-
teľnejšia a veríme, že aj najciteľnejšia je rekuperácia a klimatizácia. V pondelok 19. augusta sme 
absolvovali s kurátormi školenie k obsluhe. V týchto dňoch sa snažíme vžiť s daným systémom. 
Aby sme však dosiahli očakávané pozitívne výsledky, k tomu potrebujeme aj vašu pomoc. Zvlášť 
veriacich, ktorí ste na chóre. Okrem iného, hľadáme ochotných veriacich, ktorí by nám pomohli 
s reguláciou klimatizácie počas sv. omší. Ak nám a veriacim na chóre chcete pomôcť, prosím, 
prihláste sa v sakristii u našich kurátoroch. Taktiež prosíme o spätnú väzbu-hlučnosť, teplota...
Ďalšími novinkami sú nový svietnik, ktorý nie je iba nový dizajnom a veľkosťou, ale prináša nám 
sviece, ktoré sú viac citlivejšie k sakrálnemu priestoru a spôsobujú menej dymu.  Zároveň pri 
hlavných dverách sme inštalovali nádobu so svätenou vodou, ktorú sú pribežne môžete čerpať 
podľa vlastnej potreby. 
Pripravujeme: Naše Ružencové spoločenstvo sa rozhodlo zakúpiť pre náš kostol Ikonu Matky 
ustavičnej pomoci. Ikona  je už napísaná a v týchto dňoch pripravujeme jej predstavenie. 

Oznamy 
V pondelok 26. septembra po večernej sv. omši pozývame na našu faru animátorov birmovancov 

a tých, ktorí ba nám chceli pomáhať s mládežníckymi sv. omšami na prvé pracovné stretnutie
V pondelok 26. septembra po večernej sv. omši pozývame do FaPC taktiež kantorov a hudobníkov 

na prvé pracovné stretnutie.
Vo stredu 28. augusta, ak Boh dá pekné počasie, pozývame veriacich nielen z Lackoviec 
na sv. omšu o 16.00 hod. ku kaplnke Panny Márie (pri studničke – cestička popri cintoríne). 

Možnosť pristúpiť k sv. zmierenia bude od 15.00 hod.
V prvopiatkovom týždni bude kancelária farského úradu zatvorená. 

Spovedanie chorých - pán kaplán pôjde spovedať chorých vo štvrtok 5. septembra od 9.00 hod.
Celodenná adorácia na prvý piatok vo farskom kostole od 7:30-17.50 hod. V Lackovciach od 
15:00 hod. Pozývame vás zároveň na prvý piatok 6.9.2019 o 15:00 hod. k spoločnej modlitbe 
Korunky Božieho milosrdenstva do našich  kostolov.

Správy z Arcibiskupského úradu
V sobotu 7. septembra 2019 o 10.00 bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach slávnostná 

sv. omša pri príležitosti 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov. Pred sv. omšou sa o 9.00 
začne pobožnosť Fatimskej soboty s pomocným biskupom Mons. Marekom Forgáčom. Srdečne 

vás pozývame osláviť 400. výročie smrti svätých košických mučeníkov.
Štátny sekretariát nám zaslal list z 27.06.2019, v ktorom ďakuje veriacim našej arcidiecézy 

za zbierku Dobročinné diela Svätého Otca ( Halier sv. Petra ) vo výške 42.149,60 €, ktorú sme 
poslali na podporu apoštolskej činnosti Najvyššieho veľkňaza Františka.

1.septembra si pripomíname výročie biskupskej vysviacky Mons. Marka Forgáča, košického 
pomocného biskupa (2016)

Pochod za život v homíliách
Tým, ktorí sú vidinou kariéry a rýchleho mediálneho úspechu pokúšaní riediť Ježišovo učenie 
v mene pochybnej politickej korektnosti, všetkým tým Ježiš v dnešnom evanjeliu odkazuje: 
nefalšujte moje učenie, ktoré nie je o pohodlnej ceste do širokej brány! Vstupujte úzkou bránou 
náročnej pravdy o nedotknuteľnosti života, ktorý nie je súkromnou hračkou človeka, ale posvätným 
darom Stvoriteľa. Darom, za ktorý sa oplatí nasadiť aj kráčajúc proti prúdu, a tak trpieť, ba aj 
obetovať vlastný život.
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