
Info list Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Humenné  - 19. 7. 2020 - X. č. 11

1. Ži s prírodou
Vrchy, lúky a polia, rieky a more - vo všetkom objavuj

prítomnosť Boha. A zatlieskaj mu, že všetko stvoril tak krásne.

2. Ži podľa svojho mena a kresťanskej identity 
Nehanbi sa počas leta za to, že si kresťan. Falšoval by si tým svoju identitu.

3. Ži nedeľu
Aj počas prázdnin je nedeľa deň Pánov. A Pán neodchádza na

prázdniny. Nevynechaj nedeľnú omšu. Vytvor si viac voľného času.

4. Ži s rodinou
Zhováraj sa, hraj, žartuj so svojimi blížnymi s radosťou a bez

ponáhľania. Modli sa so svojou rodinou a zájdi s ňou do chrámu.

5. Ži svoj život
Život je veľký Boží dar. Nevystavuj svoj život nebezpečenstvu 

a dávaj pozor, aby si neohrozil život druhých.

6. Ži v priateľstve
Od počúvania buduj cestu k dôvere, k pomoci, 

k obohateniu, k rešpektu posvätnej dôstojnosti iných osôb.

7. Ži spravodlivo
Nemysli si, že máš na všetko právo. Iní pracujú, aby si ty mohol prežívať svoje prázdni-

ny. Aj oni majú svoje nároky. Rešpektuj ich a zaujímaj sa o ich dobro.

8. Ži v pravde
Vyhýbaj sa pokrytectvu, klamstvu, kritike, predsudkom a samoľúbosti.

9. Ži v čistote srdca 
Premáhaj žiadostivosť, egoizmus a hedonizmus. Prázdniny neznamenajú robiť si, 

čo sa mi zachce.

10. Ži solidárne 
Nechci mať všetko pre seba. Mysli aj na tých, čo nemajú prázdniny, čo nemajú dokonca 

ani každodenný chlieb. Ani láska a služba neodchádzajú na prázdniny. 

Mons. Javier Salinas Viňals, biskup z Tortozy, Španielsko

DESATORO KRESŤANSKÝCH PRÁZDNIN



Správa po prevzatí novej filiálnej obce

Bratia a sestry, nakoľko od 1.7.2020 naša farnosť sa rozšírila o novú filiálnu obec,

rád by som vás informoval o aktuálnej podobe našej farnosti 

Počet obyvateľov a kostoly

Spolu      -      rím. kat. Tit. Kostol  - rok postavenia

Humenné – Sídlisko III 9.331       -      4.938   
 údaj z roku 2014

Sv. Košických mučeníkov
( 1995)

Lackovce 811   -    k 1.7.2020 Najsv. Srdce Ježišovo
( 1967 )

Kochanovce 780 -    k 1.7.2020 Narodenie Jána Krstiteľa
(1976 )

Do  správy  našej  farnosti  ešte  spadá  Kaplnka  Božieho  milosrdenstva  v Dennom

centre  na  Laboreckej  ulici  v Humennom  a starý  kostol  Narodenie  Jána  Krstiteľa

v Kochanovciach, ktorý je kultúrnou pamiatkou.

Ekonomika vo farnosti

Stav účtu k 30.6.2020
Humenné 23.903,86 €

Lackovce 25.510,63 €

Kochanovce 8.111,19 €

Úver  v Prima banke, ktorý si  farnosť zobrala na stavbu farskej  budovy a spláca

v mesačných splátkach : k 22.6.2020 -   zostatok 10.538,72 €

Podporiť kostoly resp. farnosť môžete vkladom na tieto čísla účtov

Banka  -  SLSP - IBAN
Humenné IBAN Farský účet: SK60 0900 0000 0004 6246 5726

Lackovce  
IBAN filiálka Lackovce: SK83 0900 0000 0004 6033 9945

Kochanovce
IBAN filiálka Kochanovce : SK67 0900 0000 0050 3351 2224

„Človek neporozumie evanjeliu 
tým, že ho bude len čítať, ale tým, 

že ho začne žiť.“

 Charles de Foucauld francúzsky 
katolícky kňaz



AKTUÁLNE INVESTIČNÉ AKCIE: 
Humenné - oprava havarijného stavu oboch balkónov fary – firma RADEK Radoslav Sivák 
a  servis zvonov - Zvonárska dielňa Albína Iváka. Plánované ukončenie oboch prác koniec 
júla/ resp. polovica augusta 2020. 
Lackovce:  vitráž okien – PYGMALION – MGR. Art. Jaroslav Drotár. Plánované ukončenie 
– september 2020. Kochanovce: v najbližších dňoch prebehnú revízie plynu, elektriky, bles-
kozvodu a požiarnej ochrany. 
Okrem vlastných zbierok sme o finančnú dotáciu na servis zvonov žiadali Mesto Humenné- 
čakáme v najbližšom období na odpoveď. A čo sa týka vitráži, našu snahu už podporila dotá-
ciou Obec Lackovce čiastkou 3.000 € a okrem iného sme sa zapojili do Výzvy predsedu PSK, 
kde taktiež očakávame v najbližších týždňoch odpoveď na náš projekt vitráži. 

SPRÁVA Z PRVÉHO STRETNUTIA S KOSTOLNOU RADOU
 V KOCHANOVCIACH

V stredu 15. júla 2020 som sa po sv. omši stretol s kostolnou radou pri filiálnom kostole v Ko-
chanovciach. Po vzájomnom predstavení sa, za prítomnosti farskej ekonómky pani M. Kulo-
vej, sme prešli doterajšie zvyky a pravidlá chodu kostola a filiálnej obce. Následne sme hľadali 
riešenia pre zjednotenie pastoračnej starostlivosti, ako aj správy majetku.
Medzi prvými zjednocujúcimi prvkami sme sa rozhodli vyzvať veriacich Kochanoviec 
(ale tieto slová patria samozrejme aj ostatným veriacim z Humenného a Lackoviec) do lek-
torskej služby. Cieľom lektorského čítania je čítať Božie slovo nahlas tak, aby poslucháči mohli 
slovo počuť zreteľne, rozumeli jeho významu a boli pohnutí v hĺbke svojich sŕdc zjavením 
Boha. Lektorov hlas sa stáva Božím hlasom; lektor je hlasom Krista. Zároveň tí, ktorí čítajú 
Božie Slovo nesmú zabúdať, že sa majú nechať ním aj premieňať. Zapísať sa na čítanie lekcií 
budete môcť (na nedele) v sakristii kostola. 
Druhým zjednocujúcim prvkom je prinavrátenie k pravidelnej zbierke na svoj kostol. Tzn. že 
tak ako v Lackovciach, tak aj v Kochanovciach, vždy v prvú nedeľu v mesiaci bude zbierka na 
potreby svojho kostola. 
Tretím zjednocujúcim  prvkom je nastavanie tzv. zbierok vyhlásených KBS resp. ABÚ. V pra-
xi to znamená, že keď bude vyhlásená iná zbierka – svoj milodar na daný úmysel budete môcť 
odovzdať do vopred pripravenej a označenej pokladničky pri dverách kostola. Milodary vyz-
bierané pri sv. omši (aktuálne kurátormi pri východe z kostola) ostávajú pre potreby kostola. 
Bude len na vás, komu  budete chcieť milodar odovzdať. 

OZNAMY
Prosíme o sprevádzanie modlitbou formačno- relaxačného pobytu našich animátorov, ktorý 

bude prebiehať v najbližších dňoch na Domaši.

Službu zaopatrovania chorých v nebezpečenstve smrti, ktorí budú hospitalizovaní  v nemoc-
nici v Humennom kontaktujte na : 0902  228  711

Prosíme snúbenecké páry, ktoré plánujú uzatvoriť sobáš v našej farnosti do konca roka 2020, 
aby nás kontaktovali minimálne 3 mesiace pred uzatvorením sobáša v úradných hodinách 

v našej farskej kancelárii. 

Intencie: tí, ktorí by ste chceli dať odslúžiť sv. omšu aj mimo našu farnosť, môžete nám úmy-
sel, ako aj omšový milodar odovzdať v obálke po sv. omši. 

Pripravujeme: 
Ak Boh dá, 6. augusta si pripomenieme 25. výročie konsekrácie farského kostola.
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