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V evanjeliách vidíme, ako Ježiš oslovuje všetkých. Neprináša spásu len ľuďom ako 
jednotlivcom, ale ako ľudu, ktorý zhromažďuje ako jediný Pastier celého stáda (porov. 
Jn 10, 16). Ježiš nám svojím pôsobením ukazuje, že z Božieho plánu spásy nikto nie je 
vylúčený. Evanjelizačné dielo a posolstvo spásy nemožno pochopiť bez toho, aby sme 
brali do úvahy Ježišovu neustálu otvorenosť voči čo najširšiemu publiku. Evanjeliá 
ho nazývajú zástupom, ktorý tvoria všetci ľudia nasledujúci Ježiša na ceste a všetci tí, 
ktorých Ježiš volá, aby ho nasledovali. Druhý vatikánsky koncil zdôrazňuje, že „všetci 
ľudia sú povolaní do tejto jednoty Božieho ľudu“ (porov. LG 13). Boh skutočne pôsobí 
vo všetkých ľuďoch, ktorých zhromaždil. Z tohto dôvodu „Spoločenstvo veriacich 
ako celok, ktorému sa dostalo pomazania od Ducha Svätého (porov. 1Jn 2, 20 a 27), 
sa nemôže mýliť vo viere a túto svoju osobitnú vlastnosť prejavuje nadprirodzeným 
zmyslom pre vieru, ktorý je v celom ľude, keď, od biskupov až poposledného 
veriaceho laika vyjadruje svoj všeobecný súhlas vo veciach viery a mravov“ (LG 12). 
Koncil tiež zdôrazňuje, že toto rozlišovanie je oživované Duchom Svätým a prebieha 
prostredníctvom dialógu medzi všetkými národmi, pričom sa znamenia času chápu 
vo vernostiučeniu Cirkvi.

Prvé farské synodálne stretnutie bude v pondelok 31.1.2022 o 18:00 hod. 
v FaPC. Dĺžka stretnutia cca 60 minút. Téma:  1. SPOLOČNÍCI NA CESTE  

Vovádzajúce evanjelium: Lk 24, 13-35

Pomocné otázky
Spoločníci na ceste - v Cirkvi a v spoločnosti ideme jeden vedľa druhého po rovnakej ceste.

Ê Som kresťanom pre seba, alebo s druhými? Ako môžem byť viac kresťanom 
 s druhými a nie pre seba?
Ê Ako si k sebe navzájom v našom spoločenstve môžeme byť bližší?
Ê Ako sa viac usilovať v spoločenstve o jednotu, alebo čo môžem urobiť preto, aby  
 sme eliminovali mentalitu polarizácie, rozdelenia, „sektárstvo“?
Ê Čo/kto mi príde na myseľ, keď sa povie “Cirkev“? A čo farnosť/„miestna Cirkev“?
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Ê Môže sa niekto v našom miestnom spoločenstve Cirkvi cítiť, že nie je súčasťou farnosti
 /miestnej Cirkvi? A prečo je ponechaný na okraji?
Ê  Akú predstavu mám o miestnej Cirkvi, t. j. o našej farnosti - čo by v nej malo určite byť
 (od najdôležitejších po menej podstatné), čo mi tam chýba, čo hodnotím pozitívne -
 negatívne? Možno, aký je môj „sen o Cirkvi“?
Ê Kam kráča súčasná Cirkev/naše spoločenstvo/naša farnosť? Sme na spoločnej ceste
 „cieľa-vedomí“? Kam vlastne smeruje naša cesta? Ide Cirkev/spoločenstvo správnym
 smerom za svojim cieľom? Ako môžeme my - ako súčasť Cirkvi, kráčať správnym
 smerom a rásť ako spoločníci? Ktoré skupiny alebo jednotlivci zostávajú na okraji?

Oznamy
Po celofarskom stretnutí s kurátormi zo všetkých troch kostoloch – Humenné, Lackovce 
a Kochanovce sa rozhodlo, že zbierky na jednotlivé kostoly budú mesačne naraz v jednu 

nedeľu- v mesiaci február 13.2.2022

Sviatosť zmierenia február 2022

Farská kancelária bude v prvopiatkovom týždni zatvorená.
Adorácia na prvý piatok: Lackovce: od 15:00- 16:30, Kochanovce od 15:30- 17:15 hod, 

Humenné od 7:30- 17:50 hod ( s prerušením v čase sv. omše o 12:00 hod.) 
Spoločná modlitba- Korunka Božieho milosrdenstva o 15:00 hod.

Ružencové bratstva po reforme 2022
Humenné: horliteľka Ružencového bratstva- Zlatica Gavaľová 

Horlitelia ruží: Margita Dydňanská, Ladislav Kokoška, Veronika Melničáková, 
Klára Vajsová , Zlatica Gavaľová, Finančná komisia: Annu Kosťová a Máriu Babinovú

Lackovce: horliteľka Ružencového bratstva - Mária Dudiaková
 Horlitelia ruží: Mária Dudiaková, Marta Sciranková, Anna Danková
Kochanovce: horliteľka Ružencového bratstva - Marta Šompľáková
Horlitelia ruží: Mária Porochnavá, Anna Lodová, Mária Račková

Plánujeme:
Duchovná obnova birmovanci- Obišovce: 29.4.-1.5.2022 
Formačný víkend animátori Domaša 2022- 10.-12.6 2022

Odpustová slávnosť Kochanovce 19.6.2022
570. výročie obce Kochanovce 3.7.2022
Farský tábor- Jusková Voľa 4.-8.7 2022

Formačný pobyt animátori Domaša 2022 18.-22.7.2022



Poriadok bohoslužieb
31. 1. 2022 - 6. 2. 2022
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