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Kňaz a bicykel
O pár dní, ak Boh dá, budeme prežívať v našej farnosti veľké udalosti. Kňazskú vysviacku 
a primície. Možno si pri tejto príležitosti mnohí spomenieme na kňazov, ktorých sme počas 
svojho života stretli. Na kňaza z nášho rodného mesta, či dediny. Na kňaza, ktorý nás pokrstil, 
pripravil na deň nášho prvého svätého prijímania, birmovky, či na toho, ktorý nás sobášil. 
A azda sa niekto bude zamýšľať aj nad tým, čo to kňazstvo znamená dnes. A čo znamená žiť 
ho dnes. Nám všetkým ponúkam myšlienky z jednej primičnej sv. omše, kde novokňazovi 
okrem iných darov, darovali bicykel. Prečo práve bicykel? 
Brat Lucián v homílii o.i. ponúkol duchovné vysvetlenie daru (bicykla), ktorý brat Tomáš 
dostal od spoločenstva Misia Máriina. Toto spoločenstvo navštevoval brat Tomáš aj jeho rodina.
Dve kolesá sú znakom že má vytvárať spoločenstvo. Dá sa jazdiť aj na jednom kolese, no to 
sa používa skôr v cirkuse. On sa nemá predvádzať, má vytvárať spoločenstvo. Rám, to sú 
pravidlá rádu, pravidlá pre spoločný život. On má odľahčený a veľmi kvalitný rám. Reťaz, 
to sú sviatosti. Má slúžiť tak sv. omšu, aby sa aj sám posväcoval. Ak zvládne posväcovať 
seba, podarí sa posväcovať aj Boží ľud. Má si často obliekať fialovú štólu, venovať sa spovedaniu.
Na bicykli je svetlo spredu aj zozadu. Má byť viditeľný, ale má aj vidieť. Svetlo symbolizuje 
Pannu Máriu, ktorá je v noci ako morská hviezda. Pri udeľovaní požehnania, mama brata
Tomáša ho odovzdala Panne Márii, aby ho sprevádzala, ochraňovala, aby bol dobrým kňazom.
Aj brat Tomáš si zvolil Máriu za výnimočnú patrónku. Bude mu ukazovať cestu a chrániť, 
aby v tme nikto do neho nenarazil.
Na bicykli je aj fľaša, pumpa, náhradná duša, olej. Vždy si treba tieto prostriedky na cestu 
kontrolovať, zvlášť pri dlhej ceste. Týmito pomocnými prostriedkami na cestu je modlitba. 
Kňazovi modlitba pomáha na ceste, aj keď sa niekedy môže cítiť opustený.
Nemožno zabúdať občas použiť aj servis. Tým je cirkev. Treba sa pýtať cirkvi, svojich pred-
stavených, študovať dokumenty, pýtať sa, byť pokorný. Dovoliť, aby iní skontrolovali, či 
sa uberáme správnou cestou. Treba mať odvahu zastaviť sa, prerušiť cestu, pýtať sa, či je 
všetko v poriadku.
Prehadzovačka a brzdy. Prehadzovačka znamená, že sa máme usilovať prispôsobiť sa iným, 
a brzda, že máme pribrzdiť. Pastier nemôže byť vždy prvý v pelotóne. Niekedy je potrebné 
byť uprostred pelotónu, alebo vzadu. Počúvať, čo iní chcú povedať. Naprávať. Byť aj vzadu. 
Bude mnoho tých, čo nebudú vládať, čo zablúdia, treba im pomôcť, povzbudiť, aj ich potlačiť.
Už dnes vás prosím o modlitbu za nášho primicianta Petra a jedným dychom dodávam- 
ďakujem za každú modlitbu za  nás kňazov. Nie je vždy ľahké jazdiť na bicykli, niektoré 
terény sú ťažké, ako ani nie je vždy ľahké žiť kňazstvo, niektoré situácie a naše krehkosti 
a pády sú ťažké. Ale aj vďaka blízkosti mnohých môžeme pokračovať ďalej. Ďakujem za 
váš príklad a blízkosť.



O Z N A M Y
Úmysly sv. omší na mesiace júl, august, september 2021 budeme vyberať: 

Humenné: v stredu 16.6. v úradných hodinách od 15:30- 16:30 hod., Kochanovce: vo štvrtok 
17.6 pred sv. omšou od 16:00- 17:00, Lackovce vo štvrtok 17.6. po sv. omši o 18:00 hod. 

Covid automat- druhý stupeň ostražitosti: V interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity, 
do 500 osoby v exteriéri, do 250 v interiéri, na státie v interiéri 50 a v exteriéri 100

Zbor môže spievať s dodržiavaním opatrení (buď očkovaní alebo testovaní členovia), 
dezinfekcia pri vstupe. Duchovný ak je zaočkovaný tak môže spievať a čítať bez rúška 

ak dodržiava odstup aspoň 2 m



Po úspešných prvých svätých 
prijímaniach v našej farnosti 
v uplynulé tri nedele sme si my, 
animátori, a naše prvoprijíma-
júce deti zorganizovali radostný 
večer na fare. Bol plný vďaky, 
smiechu, veselých aktivít a v ne-
poslednom rade aj jedla. Za-
končenie našej celoročnej cesty 
sme odštartovali poslednou 
detskou svätou omšou v piatok 
4. júna 2021. Po niekoľkých 
kolách tancovania na farskom 
dvore sa deti pustili do plnenia 

všelijakých zábavných úloh vo forme stanovíšť. Samozrejme, nechýbala pizza ani kofola, ktoré 
sme vzápätí každý opäť vytancovali. Po roku prípravy, ktorá z veľkej časti prebiehala prostred-
níctvom počítačov a internetu, sa atmosféra, ktorú sme si všetci prítomní vytvorili, nedala 
prehliadať. Na záver sa konala obrovská burza sladkostí a slaností, ktorú sme nikto neplánovali, 
ale aj tak bola perfektným koncom večera. Každé dieťa (a nepochybne aj všetci animátori) si 
odnieslo domov obľúbenú sladkosť vlastného výberu. Ďakujeme skvelým deťom, ich rodičom, 
animátorkám a miništrantom a pánu farárovi za pridanú hodnotu toho dňa. Zároveň pozý-
vame všetky šikovné deti, ktoré s nami chcú zažiť ešte viac, na letný farský tábor 12.-16. júla 
2021. Tešíme sa na vás, rovnako, ako sa tešíme z vás!

Afterparty na fare

Ohlášky
Oznamujeme Vám,  že sviatosť manželstva 

v mesiaci jún a júl chcú prijať:
26.6.2021 Ján Gombár, Košická a Mgr. Stanislava Šimonová, Laborecká

10.7. 2021 Marek Maťovka, Pichné a Petra Kopilová, Brestov
10.7. 2021 Mgr. Martin Rusnák, Snina a Mgr. Zuzana Šarišská, Lackovce

16.7. 2021 Ing. František Rajnič, Lackovce a Ing. Zuzana Ficíková, Koškovce
17.7. 2021 Kristián Šalapa, SNP a Tatiana Struňáková, Darg. hrdinov
17.7. 2021 Miroslav Nemec, Víťazovce a Ľuboslava Buríková, Hrubov

17.7. 2021 Marek Kochan, Laborecká a Linda Kaslová, Laborecká

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, ktorá by im zabraňovala 
uzavrieť sviatosť manželstva, je to povinný nahlásiť na farskom úrade. 

Zároveň snúbencov zverujeme do vašich modlitieb.
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Poriadok bohoslužieb
14. 6. 2021 - 27. 6. 2021


