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Tri myšlienky pred voľbami
 „Cirkev sa nemôže identifikovať s nijakou organizáciou, ani spomedzi tých, čo sa kva-
lifikujú a cítia sa byť kresťanskými. Cirkev nie je organizáciou, ani určitá organizácia 
nie je Cirkvou. Ak je u nejakého kresťana rozvinutá dimenzia viery spolu s dimenziou               
politického povolania, nemožno stotožňovať úlohy viery s nejakou konkrétnou politickou 
úlohou, a ešte menej možno stotožniť Cirkev s organizáciou...Aby bol niekto dobrým 
politikom, nemusí byť nevyhnutne kresťanom, ale kresťan, ktorý je zapojený v politickej 
aktivite má povinnosť vyznávať svoju vieru. A ak z tohto vzíde na tomto poli konflikt 
medzi vernosťou viere a vernosťou organizácii, opravdivý kresťan musí dať prednosť viere 
a preukázať, že jeho boj za spravodlivosť je za spravodlivosť Božieho kráľovstva, nie za 
inú spravodlivosť.“                                                                                           Sv. Óscar Romero

„Blahoslavenstvá politika“ 
od  kardinála Françoisa-Xaviera Nguyễna Vãn Thuậna

Blahoslavený politik, ktorý svoju úlohu náležite pozná a plne si ju uvedomuje.
Blahoslavený politik, v osobe ktorého sa zračí dôveryhodnosť.

Blahoslavený politik, ktorý pracuje pre spoločné dobro a nie pre svoj vlastný záujem.
Blahoslavený politik, ktorý zostáva verne dôsledný.

Blahoslavený politik, ktorý buduje jednotu.
Blahoslavený politik, ktorý sa usiluje o uskutočnenie radikálnej zmeny.

Blahoslavený politik, ktorý vie počúvať.
Blahoslavený politik, ktorý nemá strach.

„Každé nové voľby, každé volebné obdobie, každý krok verejného života predstavuje 
príležitosť na návrat k zdrojom a odkazom, ktoré inšpirujú spravodlivosť a právo. 

Sme presvedčení o tom, že dobrá politika je v službe pokoja; rešpektuje a podporuje 
základné ľudské práva, ktoré sú zároveň vzájomnými povinnosťami, aby sa medzi 

súčasnými a budúcimi generáciami vytvorilo puto dôvery a vďačnosti.“ 
Pápež František

„Ak nepochopíš dnes všetko, 
možno tomu porozumieš zajtra. 
Svoj sluch však cvič  v počúvaní 
Božieho Písma“
Sv. Ján Zlatoústy



Správy z  biskupského úradu
Zbierka v prvú pôstnu nedeľu 

1.03.2020 sa koná jarná zbierka na charitu. Arcidiecézna charita pomáha rodinám v núdzi, 
osamelým seniorom, chorým jednotlivcom i deťom, ľuďom bez domova a sprevádza 
zomierajúcich pri odchode do večnosti.

Kňazský seminár 
Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach. 
Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2020 na adresu: Kňazský seminár 
sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice. K žiadosti je potrebné pripojiť list, 
v ktorom kandidát objasní dôvody, pre ktoré sa hlási do seminára. Termíny pohovorov pre 
prijatie do kňazského seminára budú oznámené individuálne. Detailnejšie informácie sú 
na www.kske.sk. Zároveň je potrebné prihlásiť sa na štúdium na Teologickej fakulte 
v Košiciach.

Kvetný víkend v Poľsku
Arcidiecézne centrum pre mládež a Arcidiecéza Przemyska v Poľsku pozývajú mladých 
na Stretnutie mladých Arcidiecézy Przemyskiej – SMAP, ktoré sa uskutoční v dňoch 
3. – 5. apríla 2020 v mestečku Błażowa. Cena pobytu je 10 eur (len cestovné, ubytovanie 
a stravu hradí Arcidiecéza Przemyska). Prihlásiť mladých môžete do 22. marca 2020 na: 
premladez@gmail.com. Potrebné informácie nájdete na stránke www.premladez.sk

Zbierka Prešov 
Počas zbierky na pomoc postihnutým výbuchom v Prešove, ktorá sa uskutočnila vo 
farnostiach 29.12.2019, sa vyzbierala celková suma 427 688, ktorú o. arcibiskup odovzdal 
primátorke mesta Prešov.

Svedectvo o krste
krstný list Na vystavenie potvrdenia či svedectva o krste majú právo: cirkevné inštitúcie, 
pokrstená osoba a členovia jej rodiny (napr. rodičia, súrodenci). 
V prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba so splnomocnením. 
V prípade telefonickej, listovej alebo emailovej žiadosti veriaceho, aby sa vyhlo zneužitiu 
a bola zachovaná ochrana osobných údajov, je potrebné, aby uviedol, ktorá farnosť to 
potrebuje a do tej farnosti priamo odoslať svedectvo o krste



Nakoľko od 29.2.- 7.3.2020, ak Boh dá, bude pán farár sprevádzať pútnikov 
do Izraela možnosť prijať sv. zmierenia pred prvým piatkom v mesiaci marec 

bude nasledujúca:

V prvopiatkovom týždni bude farská kancelária  zatvorená. 
( 2. 3. - 7. 3. 2020 ) 

Prosíme jednotlivé spoločenstvá a združenia vo farnosti o zapojenie sa 
do modlitby Krížovej cesty. Krížovú cestu sa budeme modliť v pôstnom období 

takto: Humenné v piatok o 17:30 hod.  a v nedeľu o 14:00 hod. 
Lackovce: v piatok o 16:30 hod. a v nedeľu o 13:30 hod. 
Nahlásiť sa je potrebné do Popolcovej stredy 26.2. 2020

V pôstne nedele, po krížovej ceste, vás pozývame do nášho farského kostola 
na pôstnu kázeň: Pôstnym kazateľom v tomto roku bude Aurel Halajčík, 

farár vo farnosti Sv. Rodiny v Košiciach, ktorému úvod urobí kaplán farnosti 
Sv. Rodiny Dalibor Ondrej.

Prosíme vás, ak môžete a chcete o darovanie 2% z vašich daní pre naše 
OZ Podaj ruku. Tlačivá nájdete na našej webovej stránke ako aj pri východe 

z kostola. Aj vďaka vašim 2 % môžeme robiť akcie pre deti a mládež 
v našej farnosti.

V stredu 26. februára máme Popolcovú stredu a začíname pôstne obdobie. 
Na popolcovú stredu je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.  Pôst znamená 

iba raz do dňa sa dosýta najesť ( pričom možno prijať trochu pokrmu ešte 
dvakrát v priebehu dňa). Zákon zdržiavania sa mäsitého pokrmu zaväzuje tých, 
ktorí dovŕšili štrnásty rok. Zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do 

začatia šesťdesiateho roku života.

Pokyny pred púťou do Izraela
Odchod autobusu v sobotu ráno 4: 30 hod. zo zastávky pri Bille. 

Poplatok za autobus 16 € je potrebné odovzdať  do stredy 26. 2. v sakristii kostola. 
Z dôvodu konania Parlamentných volieb 2020 na letisku v Košiciach,  je potrebné 

dostaviť sa na letisko v sobotu 29.02.2020 do 06.15 hod. 
Všetci účastníci, ktorí sa prihlásili na voľby, sú povinní mať so sebou platný 

občiansky preukaz a hlasovací preukaz, 
ktorý Vám vydajú na príslušnom úrade podľa miesta trvalého bydliska.
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