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Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia 
ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak dňa 8. decembra apoštolským 
listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteris-
tikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, 
„pracovitý“ a držiaci sa v úzadí - „v tieni“.
O vyhlásenie svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi sa postaral bl. pápež Pius IX. 
dekrétom Quemadmodum Deus z 8. decembra 1870. Mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý 
ustanovil pápež František na oslávenie 150. výročia tejto udalosti, potrvá od dnešného 
dňa do 8. decembra 2021.
Ako píše pápež František, na pozadí apoštolského listu Patris corde je pandémia COVID-19, 
ktorá nám dala pochopiť dôležitosť obyčajných ľudí, tých, ktorí ďaleko od svetiel reflektorov 
každý deň uplatňujú trpezlivosť, vštepujú nádej a zasievajú spoluzodpovednosť. Práve 
tak ako sv. Jozef, „človek, ktorý prechádza bez povšimnutia, muž každodennej diskrétnej 
a skrytej prítomnosti“. Predsa však je „bezkonkurenčným predstaviteľom v dejinách spásy“.
Patris corde ďalej ukazuje „kreatívnu odvahu“ svätého Jozefa, ktorý „vie premeniť pro-
blém na príležitosť tým, že vždy dáva na prvé miesto dôveru v Božiu prozreteľnosť“. Čelí 
konkrétnym problémom svojej rodiny, presne tak ako iné rodiny sveta, obzvlášť rodiny 
migrantov. Ako ochranca Ježiša a Márie, Jozef „nemôže nebyť ochrancom Cirkvi“, jej 
materstva a Kristovho tela: každý núdzny je tým „Dieťaťom“, ktoré Jozef chráni. Dá sa od 
neho naučiť „milovať Cirkev a chudobných“ .
„Otcom sa človek nerodí, ale sa ním stáva, keď sa ujíma starostlivosti o dieťa“ a keď preberá 
zodpovednosť za jeho život, poznamenáva ďalej pápež František. Žiaľ, v súčasnej spoločnosti
 sa často „deti zdajú byť sirotami bez otcov“, ktorí by boli schopní „uviesť ich do životnej 
skúsenosti“, nebrali ich upäto či vlastnícky, ale učili ich byť „schopnými rozhodnutí, 
slobody, štartu do života“.
V tomto zmysle má Jozef prívlastok „najzdržanlivejší“, čo je „opakom ovládania“: on totiž 
„vedel milovať mimoriadne slobodným spôsobom“, „vedel nedávať sám seba do stredu“, 
aby položil do stredu svojho života Ježiša a Máriu. Jeho šťastie je „v sebadarovaní“. Nikdy 
nie znechutený a vždy dôverujúci Jozef zostáva v tichu, bez ťažkania si, ale v „konkrétnych 
prejavoch dôvery“.
Jeho postava je teda výsostne príkladná - zdôrazňuje pápež František - vo svete, ktorý
„potrebuje otcov a odmieta pánov“, odmieta tých, ktorí si mýlia „autoritu s autori-
társtvom, službu so servilnosťou, konfrontáciu s utláčaním, dobročinnosť s asistencializmom, 
silu s deštrukciou“.

SVÄTÝ OTEC VYHLÁSIL ROK 
SV. JOZEFA PRI 150. VÝROČÍ
JEHO TITULU PATRÓNA
CIRKVI



MIKULÁŠ NA TROJKE

Piatok 4.12.2020 sme sa na detskej omši riadili heslom čím skôr, tým lepšie. Symbolicky 
sme dali druhej adventnej svieci meno Viera a predčasne sme ju aj zapálili. Ale aj iné veci 
sa diali skôr, ako by sa možno mali. Po skončení omše si naše animátorky Sofia, Evka, 
Bajka a Tamarka pre deti pripravili malú scénku o bohatej žene a svätom Mikulášovi, 
ktorý jej pomohol rozdať všetok jej majetok, aby ona mohla byť šťastná. A že Mikuláš 

k nám naozaj prišiel, aj na-
priek pokazeným saniam. 
Dokonca dva dni dopredu! 
Dve prvoprijímajúce deti mu 
odvážne zarecitovali a zaspie-
vali vianočné básne a koledy. 
A s ich pomocou potom všet-
ky deti, od škôlkarov až po 
animátorov, dostali balíčky
plné dobrôt. Ďakujeme za 
pomoc nášmu OZ Podaj 
ruku,  animátorkám za spes-
trenie nášho večera a Miku-
lášovi za expresnú návštevu 
a bohaté dary. 

Z inštrukcií otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera  – Predvianočné spovedanie 2020
„Je nemožné očakávať a plánovať spoločné spovedanie viacerých spovedníkov. Predstav-
te spoveď ako súčasť adventnej prípravy. Požiadajte veriacich, aby si neodkladali spoveď 
na poslednú chvíľu. Spovede nech nie sú dlhé, nech sa obmedzia na vyznanie hriechov, 
krátke poučenie (pár viet).“ Pri spovedaní dodržte rúška- rozostupy- dezinfekcia rúk!



Kancelária farského úradu bude od 14. decembra 2020 do 4. januára 2021 
zatvorená. Potrebné dokumenty si môžete vyžiadať elektronicky cez mail: 

he.sidl3@abuke.sk alebo po sv. omši si dohodnete osobné stretnutie s kňazom. 

Úmysly svätých omší na prvý štvrťrok 2021 ( január, február, marec, apríl ) budeme
 vyberať v pondelok 14. decembra v našich kostoloch takto: Lackovce od 15:30- 16:15, 

Kochanovce od 16:00- 16:45, Humenné od 18:45- 19:45. V Humennom môžete 
požiadať o maximálne 2 úmysly, na filiálkach maximálne 1. ďakujeme za pochopenie. 

V nedele berieme úmysly iba za živých. 

Prosíme o pomoc pri veľkom predvianočnom upratovaní našich kostolov. Lackovce 
v sobotu 19. decembra od 10:00- 11:30 hod.  Humenné v utorok 22. decembra 

od 16:00 hod- 17:30.

P ODM I E N K Y K Ú Č AST I NA S V.  OM ŠIAC H

do kostola vždy vstupujeme s rúškom – ktoré zahaľuje nos aj ústa počas celej 
sv. omše. Samozrejmosťou je pri vstupe dezinfekcia rúk.

vždy je potrebné dodržať odstup od seba pri príchode, odchode a tiež keď 
čakáme v rade na sv. prijímanie

povinnosť sedenia v lavici sadáme si od stredu lavice, nie od kraja, sedíme 
šachovnicovo, tzn. v lavici predo mnou nesmie sedieť nikto. Z toho dôvodu 

k šachovnicovému sedeniu vyzývame aj rodinných príslušníkov. 

v miestnosti pre deti môže byť iba jeden z rodičov, nie starý rodič

pre tých, ktorí majú vážny dôvod, stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej 
sv. omši, ale vždy zostáva povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň: venovať 

primeraný čas modlitbe zdržať sa ťažkých prác a nákupov v obchode

do kostola sa nedovoľuje vstup  ľuďom v povinnej karanténe, pozitívnym na COVID, 
tým, ktorí bývajú v domácnosti s COVID pozitívnym, tým, ktorí mali kontakt 

s pozitívnym. Zároveň tým, ktorí trpia respiračnými chorobami.
   

Ďakujeme, že pamätáte na našu farnosť aj po finančnej stránke - v mesiaci 
december k 11.12.2020, bolo na jednotlivé účty vložené: 

Farský účet: SK60 0900 0000 0004 6246 5726  - 230 €
Lackovce: SK83 0900 0000 0004 6033 9945 - 0 €

Kochanovce: SK67 0900 0000 0050 3351 2224 - 50 €

O Z N A M Y 
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