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Život na fare sa nezastavil
V nádeji pozerám do budúcnosti. V nádeji, lebo všetko je v Božích rukách. A k tej 
perspektíve mi pomáhajú aj nie malé radosti, ktoré zažívame v našej farnosti. Posledné 
tri nedele sme zažívali slávnosť svätých prijímaní. Napriek všetkým prekážkam vďaka 
obetavým rodičom a animátorkám sme prežili krásne chvíle stretnutia detí s Ježišom 
v Eucharistii. Vieme, tu to nesmie skončiť. Platí to, čo zaznelo v kázňach. Je na 
rodičoch a príbuzných, aby pomáhali deťom mať vzťah s Ježišom na správnom mieste 
a mať ho živý. Ak totiž zoberieme Ježiša, čo nám ostane? 
Taktiež nesmieme zabudnúť na birmovku. Na to, že Duch Svätý neustále bude vstu-
povať do života našich mladých a lanami lásky ich bude priťahovať k Bohu. Nepresta-
ne, aj vtedy, ak by niektorí z mladých po odišiel od kresťanských hodnôt a cesty s Ježišom. 
Ten rast a nádej nám symbolizujú aj dva dary, ktoré sme ako farnosť prijali- zasadený 
prvoprijimajúcimi deťmi nový stromček za kaplnkou a nová palma v kostole. Nech 
rastú a nech ešte viac, rastie láska k Bohu a ľuďom v srdci týchto detí. 
Vďaka ZKSM ( Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže ) a projektu, ktorý 
vypracoval náš miništrant Maroš, sme získali dotáciu na nový basketbalový kôš, ktorý 
je na našom farskom dvore.
Ako sme to už skôr avizovali, ak Boh dá v sobotu 26. júna nás čaká výnimočná uda-
losť. Náš farník Peter Boško SDB prijme kňazské svätenie. Bude to po prvýkrát, kedy 
zažijeme kňazskú vysviacku priamo v n našom kostole. A hneď na druhý deň, budú 
primície. 
S radosťou sme prijali aj správu, že sa dovoľuje organizácia letných táborov. A tak po 
ročnej prestávke chystáme Farský tábor v Juskovej vôli od 12.-16.7.2021. Prihlášky 
budú k dispozícii po 10.6.2021
Popritom všetkom mám však jednu veľkú prosbu. Prosím, nezabudnime byť apoštolmi 
Ježiša tam kde sme. Hlásajme dobro a lásku životom, ale aj slovom. Zvlášť vtedy, keď 
máme možnosť povzbudiť iných k návratu k sviatostnému životu. Vy čo chodíte 
pravidelne do kostola, už ste si zaiste všimli, že sa snažíme s pánom kaplánom
chodievať každý deň skôr do kostola a byť k dispozícii k spovedi pred sv. omšou. Je to 
nová cesta, na ktorú sme všetci pozvaní. Kedysi sme totiž chodievali na spoveď     lebo 
je prvý piatok. Verím, že sme mnohí pochopili, že k sv. zmierenia sa nechodí, lebo 
je nejaký dátum. Ale na spoveď idem vtedy, keď cítim, že som sa vzdialil od Boha. 
Nebudem predsa čakať na odpustenie na nový mesiac, ale hľadám návrat k Bohu čím 
skôr. My totiž si nemáme obnovovať svätú spoveď. Lež v spovedi nachádzať zmierenie.

Farár Jozef
„Vďaka krstu sa každý člen Božieho ľudu stáva učeníkom misionárom.

Cirkev … je spoločenstvo učeníkov misionárov, ktorí preberajú iniciatívu,
zapájajú sa, sprevádzajú, prinášajú ovocie a oslavujú.“

(pápež František, Evangelii gaudium 120 a 24)



Potratené deti
Mŕtvych pochovávať je skutok telesného milosrdenstva. Nikto sa nedokáže pochovať sám. 
Pochovaním mŕtveho človeka uznávame a potvrdzujeme jeho ľudskú dôstojnosť. Máme nádej, že 
tento skutok milosrdenstva prejavia aj nám. 

Pochovať mŕtveho považujeme v našej kultúre za samozrejmosť. No pochovanie dieťaťa, ktoré 
zomrelo pred narodením, sa u nás len postupne udomácňuje a je výzvou pre Cirkev i celú 
spoločnosť. Prečo je táto výzva dôležitá?

Naše znalosti v oblasti genetiky a embryológie potvrdzujú fakt, že ľudský život začína počatím.
Pochovávaním nenarodených detí kladieme silnú protiváhu kultúre smrti, resp. potratovej 
kultúre. 

Terapeutická služba osobám so skúsenosťou spontánneho a umelého potratu ukázala, že pochovanie 
dieťaťa je významným momentom na ceste vnútorného uzdravenia.  
V posledných rokoch nastal  v slovenskej spoločnosti pozitívny posun. V roku 2005 bol noveli-
zovaný zákon o pohrebníctve tak, že rodičia dostali možnosť vyžiadať dieťa na pochovanie 
v každom štádiu vývoja.  Od roku 2017 majú zdravotnícke zariadenia povinnosť informovať 
rodičov o možnosti pochovania svojho potrateného dieťaťa. Od roku 1990 prudko vzrástol počet 
symbolických hrobov pre potratené deti.

Spontánny a umelý potrat
Nemálo počatých detí zomrie spontánnym potratom. Príčiny môžu byť rôzne. Zväčša majú
genetický pôvod, takže nie je namieste, aby si matka niečo vyčítala. Spontánny potrat niekedy prebehne 
doma (najmä v prvých týždňoch po počatí). No často sa spontánny potrat zavŕši vyčistením 
maternice v zdravotníckom zariadení.   
Okrem toho, veľké množstvo mužov a žien vydá svoje dieťa na usmrtenie umelým potratom. Je to 
vážny morálny delikt priameho útoku na nevinného človeka. Po čase to rodičia zvyčajne veľmi ľutujú.

Ľudská dôstojnosť od počatia
Dieťa už od počatia – bez ohľadu na veľkosť a zdravotný stav – má plnú ľudskú dôstojnosť. Jeho 
mŕtve telíčko si zaslúži úctivé nakladanie. Pochovaním mŕtveho ľudského plodu vydávajú rodičia 
silné svedectvo o plnej ľudskej dôstojnosti počatých detí. Kresťanskí rodičia nech sa obrátia na 
svojho duchovného, ktorý im pomôže pri usporiadaní pohrebného obradu.

Dva skutky lásky: MENO a HROB
Niektoré deti zomreli kvôli nedostatku lásky. Iné zomreli napriek tomu, že boli túžobne očakávané.
Ich smrť je nezvratná,  no napriek tomu im môžeme prejaviť lásku udelením mena a po-
hrebom. Tak zároveň zmierňujeme našu bolesť zo straty.
Udelením mena potvrdzujeme ľudskú dôstojnosť nášho dieťaťa a prijímame ho za svoje. Ak 
nepoznáme pohlavie dieťaťa, môžeme mu vybrať meno intuitívne alebo mu dáme dve mená 
(mužské i ženské).
Pochovaním si dieťa uctíme. Riadnym miestom na pochovávanie ľudských pozostatkov je cintorín. 
Je nedôstojné, ak telo dieťaťa skončí v spaľovni biologického odpadu. Pochovaním na cintoríne 
(medzi ostatnými ľudskými pozostatkami) uznáva ľudskú identitu dieťaťa.



O Z N A M Y
V prvopiatkvom týždni bude farská kancelária zatvorená.

SVIATOSŤ ZMIERENIA JÚN 2021 
Prosíme vás, aby ste v rade na sv. zmierenia dodržiavali rozostupy. 

Ďakujeme vám, že ostávate s nami aj v podobe finančnej podpory, milodarov – v mesiaci máj 
k 27.5.2021 sme na jednotlivé účty prijali:

LACKOVCE
KOCHANOVCE

&
filiálky

13. júna 2021 o 11.00 hod. do Lackoviec

na odpustovú slávnosť ku cti Božského Srdca Ježišovho

Hlavný celebrant: Mgr. Peter Obšitník, riaditeľ Augustinea

Vás srdečne pozývajú na odpustové slávnosti

20. júna 2021 o 11.00 hod. do Kochanoviec 

na odpustovú slávnosť na sviatok Narodenia svätého Jána Krstiteľa

Hlavný celebrant: PaedDr. Matúš Bašista, farár farnosti Slivník
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