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V týchto dňoch boli lesy plné húb a hubárov… žiaľ aj odpadkov po nich. 
Aj ja som tam bol. Po dvojhodinovej prechádzke som sa vrátil domov spokojný 
a s plným batohom zdravých hríbov. 

Vystúpil som z auta ako do hmly. 
„Horí,“ uvedomil som si. Viac tlie než horí. Chlapci blízko fary pálili staré haraburdy. 
Hneď som sa zadíval do okien. Samozrejme, že boli otvorené. Zvyknem ich tak 
nechať celý deň, keď je obloha bez mrakov, aby sa mi ohriali izby, keďže už mám 
za metrovými múrmi zimu.
Vstúpil som do fary. Bola plná dymu, akoby si v nej indiáni posielali dymové 
odkazy. V duchu som zahundral. Hneď mi napadlo, že tých indiánov pred farou 
pôjdem pozdraviť. Samozrejme s výčitkou v očiach a výrazom pištoľníka, čo be-
rie indiánom skalpy.
Spomenul som si však na Pavla a na jeho list Korinťanom, ktorý som prednedáv-
nom čítal. Vyčíta v ňom veriacim, že sa medzi sebou hádajú. A hoci na to mali 
dôvod, Pavol sa ich pýta: 

Prečo radšej neznesiete krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu? 
Je to lepšie ako hádať sa, aspoň Pavol si to myslí. A tiež im opakuje, čo kedysi 
povedal sám Ježiš:
Keď nás preklínajú, my žehnáme,
keď nás prenasledujú, my to znášame,
keď nás potupujú, my sa modlíme.
Tak robia kresťania. Pavol to hovorí. Ale naozaj tak robia?
Dnes hovorí o odpúšťaní Ježiš. Neodpúšťate? To je škoda. 
Lebo tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.
Ak by sme sa naučili znášať krivdu a modliť sa za tých, čo nás potupujú, znášať 
tých, ktorí nás prenasledujú a žehnať tých, ktorí nás preklínajú, možno by napo-
kon nebolo ani čo odpúšťať. 
Ak by sme to totiž robili, Kristus by odpúšťal namiesto nás a v nás skôr, než by 
nám spravodlivý hnev, pomsta alebo nenávisť opantali myseľ a srdce.

Blog: vladkostefanic.com

Krivdy a boje



Odpustová slávnosť 2020
V nedeľu 5. septembra 2020  sa  v našej farnosti konala odpustová slávnosť ku cti košických 
mučeníkov Marka Križina, Melichera Grodzieckeho a Štefana Pongrácza. Hlavným 
celebrantom bol Mons. Juraj Kamas, kancelár Arcibiskupského úradu v Košiciach. Hneď 
v úvode zdôraznil slávnostnosť chvíle, kedy si okrem odpustovej slávnosti veriaci farnosti 
rozhodli pri sv. omši pripomenúť  25. výročie konsekrácie kostola (6.8.1995) a 25. výročie 
svätorečenia košických mučeníkov (2.7.1995). Vo svojej homílii Juraj Kamas zdôraznil 
potrebu mať osobnú odpoveď na otázky: „ Kto je pre mňa Ježiš? A čo pre mňa Ježiš urobil?“
V závere sv. omše na návrh kostolnej rady a farára farnosti Jozefa Kozáka otec arcibiskup 
Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita udelil svoje poďakovanie a osobitné 
požehnanie:

Za neustálu osvetu Katolíckych novín a publikovanie článkov o živote v Cirkvi 
Andrejovi Ujhelskému

Jánovi Baran Bačišinovi a  Andrejovi Kecerovi, za ich obetavú prácu vo farnosti a vernú 
službu v kostolnej rade.

Paniam Terézii Bovanovej a Paulíne Zeleňákovej : za službu kostolníčok a ich prínos pri 
skrášľovaní liturgického priestoru.

Manželom Helene a Ladislavovi Kokoškovcom: za rozhodujúcu úlohu pri zakladaní 
ružencového bratstva vo farnosti a niekoľko rokov služby kostolníkov

A nakoniec  zazneli medzi ocenenými dve mená – Vierka Sukeľová a Veronika Hrinová. 
Tieto dve ženy darovali a stále nezištne darujú svoje srdcia, čas a lásku pri vytváraní záze-
mia prijatia, jednoducho domova pre  kňazov vo farnosti. Už roky sa totiž starajú o našich 
kňazov ako ich srdcom adoptívne mamy.
Veľkoleposť slávnosti zvýraznil nielen krásny liturgický spev vďaka kantorke Márii 
Kormucikovej a speváčky Kataríny Liptovskej, ale aj príspevok farského zboru pod 
vedením Lukáša Jeňa.



Oznamy
Oznamujeme vám, že sme začali s prípravou k prvému sv. prijímaniu a birmovky. 

Detí majú stretká a sv. omše v piatok, birmovanci v stredu.

Vyzývame všetky snúbenecké páry, ktoré plánujú uzatvoriť sv. manželstva v prvom polroku 
roka 2021 aby predmanželský kurz ( náuku ) absolvovali do konca roka 2020! 

V našej farnosti sme spustili prihlásenie na kurz v dátume 20.-21.november 2020. 

V utorok máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sv. omše 
budú ako v nedeľu.

Jesenné kántrové dni sú v nasledujúcom týždni ( streda, piatok, sobota) záväzný je iba 
jeden deň. Obsahom kántrových dní je poďakovanie za úrodu. 

V nedeľu 20. septembra máme našu pravidelnú zbierku na FaPC, Pán Boh zaplať za vaše 
milodary. 

Podporiť finančne našu farnosť, respektíve daný kostol  môžete aj priamym 
vkladom na účet:

  IBAN Farský účet: SK60 0900 0000 0004 6246 5726
  IBAN filiálka Lackovce: SK83 0900 0000 0004 6033 9945
  IBAN filiálka Kochanovce: SK67 0900 0000 0050 3351 2224

V utorok 22. septembra o 12:00 hod. sv. omša sv. Šarbela. 

V nedeľu 27. septembra o 15:00 hod. prvé stretnutie združenia Faustínum. 

Úmysly sv. omší budeme vyberať v najbližšom čase. Deň a čas vám bude oznámený, 
ak Boh dá, v nedeľu 20.9.2020.

Naša vďaka za krásu slávnosti  patrí  o. i. aj tým, ktorí si pričinili o nádhernú výzdobu: pani 
Renáte Andrejčákovej, Jane Sotákovej, Jitke Fiľovej a Diane Dudovej.

Ďalej chceme veľmi pekne poďakovať za obetný dar pre celebranta od rodiny Sivákovej, 
za víno z firmy Súdok u Maťa, fantastické koláče od pani Feretovej a Sabovej, za zmrzlinu 
z firmy Cukráreň Katka, za zeleninu a domácu kuru od pani Behúnovej za pomoc pri 
recepcii z MsKS Humenné a Obec Lackovce. Pohostenie pre hostí pripravil pán Jaroslav 
Ovšany – Reštaurácia Bergamo. Veľkú prácu s prenosom a strihom pre televízie učinil 
pán Stanislav Mikita. Fotografie zo slávnosti, ktoré sú na farskom webe zhotovil pán Peter 
Goffa. Plagáty a pozvánky zhotovil pán Peter Kočan.
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