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Nie je cieľ, ku ktorému by viedla iba jedna cesta. Vždy je tých ciest viac. Sú cesty 
zahádzané kamením. Sú cesty, ktoré už pred nami niekto vypratal. Cesty ľahké. 
Cesty krivolaké, do kopca i z kopca. A tie cesty si vyberáme vo chvíli, len čo si 
zvolíme cieľ. 
Sú však aj cesty, po ktorých chodievame, keď si myslíme, ba skôr veríme, že tým 
pomáhame svojim deťom, rodinám, farnostiam, Cirkvi…
„Koľko to bude stáť?“ opýtal som sa.
„S dokladom alebo bez?“ nedostal som priamu odpoveď.
Spomenul som si na svojho učiteľa filozofie. 
„A to je pravda, že filozof na otázku odpovedá vždy otázkou?“ pýtali sme sa ho.
„Kto to povedal?“ odpovedal stručne.
Ten muž bol určite filozof. 
Zamrzol som. Keďže jeho otázka nebola mojou obľúbenou odpoveďou. 
A ten muž to videl.
„Pomôžete tým farnosti,“ vysvetľoval mi hneď. „Ušetríte. Veď to nerobíte pre 
seba, robíte to pre farnosť… pre Cirkev…“
Aké je jednoduché veriť mu. A mnohí hneď veria.
Má však ten muž pravdu? Naozaj? Pre farnosť?

Treba priznať, že ľudia tohto sveta bývajú prezieravejší, keď im ide o zisk, 
ako veriaci, keď ide o večný život. Takto nejako to Ježiš povedal v jednom 
z ekumenických prekladov jeho slov. 
Prezieravejší, keď ide o komfort. Viac, ako keď ide o večný život.

Ospravedlňujeme sa. Hlasno. A búchame sa v prsia. Že to pre rodinu. 
Že to pre cirkev. Že to pre farnosť. Nik však nepovie tak, ako to je, 
popravde, že to robí proti Desatoru.
Ohýbame svet, aby sa moja rodina mala lepšie. Ohýbame zákony. 
Hľadáme cestičky. Skratky. Zjednodušujeme, len aby sa mal niekto lepšie. 
Ja. Moja rodina. Moja cirkev. Moja Farnosť. Môj kostol. Robíme to pre nich. 
A robíme to proti Desatoru. Tak to treba povedať!
Lebo terajší komfort je pre nás viac než večný život. Sme prezieravejší. Pre svet. 
A chudobnejší o večný život. 
Bárs by to bolo naopak…                Blog: Vladko Štefanič                                                         

Filozof bez bločkov



Náboženské cítenie kresťanov si 
vždy našlo prejav v rôznych for-
mách zbožnosti, ktoré obklopujú 
sviatostný život Cirkvi, ako je ucti-
evanie relikvií, procesie, krížová 
cesta, návštevy svätýň, púte atď. 
Púte pripomínajú naše pozem-
ské putovanie do neba. Tradične 
sú intenzívnymi chvíľami obnovy 
modlitby. Svätyne sú pre pútnikov, 

ktorí pre seba hľadajú živé pramene, mimoriadnymi miestami, aby tam prežívali „ako 
Cirkev“ formy kresťanskej modlitby. 
V malej Francúzskej dedinke Taizé sídli komunita, ktorú v minulom storočí založil brat 
Roger. Aj táto komunita prechádzala rôznym vývojom a má svoju históriu, ale pozrime 
sa na komunitu Taizé, čo nám ponúka dnes. Komunitu v Taizé tvorí viac ako 100 bratov. 
Pochádzajú tak z katolíckej ako aj z rôznych protestantských cirkví, z približne 30 národov. 
Už svojou jednoduchou existenciou je komunita „podobenstvom spoločenstva“, ktoré 
chce svojím životom byť znakom zmierenia medzi rozdelenými kresťanmi a národmi. 
Niektorí bratia žijú na miestach poznačených biedou, aby tam boli svedkami pokoja 
a súčasne boli blízko tým, ktorí trpia. Dnes žijú malé skupinky bratov v Ázii, Afrike 
a Južnej Amerike. Nakoľko je to len možné, zdieľajú životné podmienky tých, ktorí žijú 
okolo nich. Snažia sa sprítomňovať lásku medzi najchudobnejšími, deťmi na uliciach, 
väzňami, zomierajúcimi a tými, ktorí sú v hĺbke svojej duše zranení rozbitými vzťahmi 
a opustenosťou.
V priebehu rokov začali v čoraz väčšom počte prichádzať mladí do Taizé.  Okrem týchto 
stretnutí v Taizé, bratia organizujú aj stretnutia mladých v rôznych krajinách sveta. Nám 
sú najznámejšie Európske stretnutia, ktoré sa konajú každý rok na prelome rokov, vždy 
v inej krajine. Tento rok sa Európske stretnutie bude konať v Poľskom Vroclave od 28. 12. 
2019 do 1. 1. 2020. Zúčastniť sa stretnutia môže každý do 16 do 35 rokov. 
Ja sa chystám na toto stretnutie do Poľska. Bolo by dobré, ak by sa našli aj ďalší, z našej 
farnosti, ktorí by sa pripojili ku mne a spolu by sme putovali do Vroclavy. Ak máte teda 
záujem, prosím, ozvite sa mi.                          Kaplán Marek Marcin

Ja sa chystám na toto stretnutie do Poľska. Bolo by dobré, ak by sa našli aj ďalší, z našej 
farnosti, ktorí by sa pripojili ku mne a spolu by sme putovali do Vroclavy. Ak máte teda záujem, 
prosím, ozvite sa mi 😊😊. 

 

Kaplán Marek Marcin 

 

 

Oznamy  

Zmeny vo farnosti: Od 23. septembra 2019 sa oficiálnym kostolníkom v našej farnosti stáva pán 
Ladislav Belej, ktorý doteraz vykonával v našej farnosti službu kurátora. Nakoľko sa pán Belej rozhodol 
nevykonávať dve služby zároveň, zriekol sa služby kurátora. V pondelok 23. septembra pri sv. omši do 
zboru kurátorov, po sľube kurátorov, bude prijatý pán Tomáš Krško. Pán Krško nám doteraz pomáhal 
so spravovaním našej webovej stránky a fotodokumentácie z aktivít v našej farnosti. Obom mužom 
a ich rodinám chceme poďakovať za zapojenie sa do aktívneho života pre dobro našej farnosti 
a zahŕňame ich do svojich modlitieb.  

Aktuálny stav od 23.9.2019 

Kostolníci: Ján Baran Bačišin, Ladislav Belej 

Kurátori v Humennom: Marián Franko, Ján Kovalčin, Tomáš Krško, Pavol Rak, Jozef Repko, Peter Slávik, 
Jozef Sukeľ 

Hosť na sv. omši: v stredu 25. septembra 2019 o 18:00 hod. mládežnícku sv. omšu bude celebrovať 
Jozef Kadlic. Po svätej omši ak budete chcieť, môžete odovzdať úmysly sv. omší, ktoré budú odslúžené 
mimo našej farnosti.  

Farská kancelária bude v prvopiatkovom týždni  ( 30.9.-4.10.2019 ) zatvorená.  

 

 

 

Vysluhovanie 

sviatosti zmierenia 

30.9.-4.10.2019 

  

Farský kostol 
košických mučeníkov 

Pondelok                           17:00 -18:00 

Utorok  ------------------------------------- 

Streda 10:30 -12:00          17:00 - 18:00    

Štvrtok                                  17:30 - 18:00    

Piatok 6:30 -7:00 

Lackovce Piatok                          16:00 – 17:00 

Kaplnka Pondelok                         16:00 - 16:30 

 

Lackovce: štvrtok 3. októbra si pripomenieme výročie konsekrácie kostola. 

Spovedanie chorých- pán kaplán pôjde spovedať chorých v piatok 4. októbra 2019 od 8.30 hod. 
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Zmeny vo farnosti: Od 23. septembra 2019 sa oficiálnym kostolníkom v našej farnosti 
stáva pán Ladislav Belej, ktorý doteraz vykonával v našej farnosti službu kurátora. 
Nakoľko sa pán Belej rozhodol nevykonávať dve služby zároveň, zriekol sa služby 

kurátora. V pondelok 23. septembra pri sv. omši do zboru kurátorov, po sľube kurátorov, 
bude prijatý pán Tomáš Krško. Pán Krško nám doteraz pomáhal so spravovaním našej 

webovej stránky a fotodokumentácie z aktivít v našej farnosti. Obom mužom a ich
 rodinám chceme poďakovať za zapojenie sa do aktívneho života pre dobro našej 

farnosti a zahŕňame ich do svojich modlitieb. 
Aktuálny stav od 23.9.2019

Kostolníci: 
Ján Baran Bačišin, Ladislav Belej

Kurátori v Humennom: 
Marián Franko, Ján Kovalčin, Tomáš Krško, Pavol Rak, Jozef Repko, 

Peter Slávik, Jozef Sukeľ

Hosť na sv. omši: v stredu 25. septembra 2019 o 18:00 hod. mládežnícku sv. omšu bude 
celebrovať Jozef Kadlic. Po svätej omši ak budete chcieť, môžete odovzdať úmysly 

sv. omší, ktoré budú odslúžené mimo našej farnosti. 

Farská kancelária bude v prvopiatkovom týždni  ( 30.9.-4.10.2019 ) zatvorená. 

Lackovce: štvrtok 3. októbra si pripomenieme výročie konsekrácie kostola.
Spovedanie chorých- pán kaplán pôjde spovedať chorých v piatok 

4. októbra 2019 od 8.30 hod.

Celodenná adorácia na prvý piatok vo farskom kostole od 7:30-17.50 hod. V Lackovciach 
od 15:30 hod. Pozývame vás zároveň na prvý piatok o 15:00 hod. k spoločnej modlitbe 

Korunky Božieho milosrdenstva.

Zbierka na Rádio Lumen: Humenné 278,27 €, Lackovce 77,30 € 
Pán Boh zaplať za milodary.

Ponuka púti a výletov
Občianske združenie Podaj ruku v spolupráci s Mestom Humenné organizuje výlet pre 

seniorov do Bardejovských kúpeľov spojený s wellnes a prehliadkou mesta Bardejov. 
Termín: 1. októbra 2019. Odchod autobusu o 8:00 hod. od autobusovej zastávky pri 

Bille. Predpokladaný návrat o 19:00 hod. Poplatok.7 € ( cestovné + wellness) nahlásiť sa 
môžete v sakristii farského kostola. 

Obecný úrad Lackovce v spolupráci s Farským úradom organizuje v utorok 15. októbra 
2019 jednodňový výlet do Sanktuaria Matki Bożej Ludźmierskiej a Zakopaného 
v Poľsku. Odchod autobusu o 6:00 hod. poplatok 10 €. Nahlásiť sa môžete na OÚ 

v Lackovciach osobne alebo telefonicky na: 057/788 5330

Pripravujeme – 13.11.2019 Púť humenského dekanátu k blahoslavenej Anke Kolesárovej 
do Vysokej nad Uhom.

Púť do Izraela – Svätej Zeme v termíne 29.2.-7.3.2020. Odlet z Košíc, Cena 670 €, plus 
komplexné cestovné poistenie 16 €, obslužné a vstupy 130 USD/ platí sa u sprievodcu 

po prílete do Izraela. Predbežné prihlasovanie je do 13. 10.2019 v sakristii. 

OZNAMY
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