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Predsavzatie na rok 2015 - Meniť srdcia
Hovorí sa, že úspešnejšími sú tí, ktorí si veci naplánujú. Dokážu sa vraj 
potom viac sústrediť na cieľ, či vyberať si to, čo ich k vytúženému cieľu 
privedie. Najlepšími „motivátormi“ sú vraj spravodlivosť a úžitok. A nejde 
tu len o veci spoločenské, finančné, profesijné, lež aj o veci duchovné. Aj 
tu platí, že dobrá motivácia nás posúva i v našom duchovnom raste. Sme 
na prahu nového roka 2015. Pred pár dňami sme si načrtli, čo nás, ak Boh 
dá,v našej farnosti čaká: január - farský ples, február – karneval, marec- 
farská púť do Izraela a pôstne kázne, máj- prvé sv. prijímanie, máj- jún 
– birmovka, august - 20. výročie konsekrácie kostola, september- odpusto-
vá slávnosť a dnes iba Boh vie, či sa nám podarí v októbri urobiť aj konse-
kráciu filiálneho kostola v Lackovciach. Všetky tieto udalosti však preniká 
jedna, ktorej sa osobne najviac teším – celohumennské misie. V našej far-
nosti by ich mali dávať otcovia kapucíni z Bratislavy. Uvedomujem si, že to 
vôbec nie je iba o jednom týždni od 19.- 27. septembra 2015, ale už dnes, 
vediac, že Boh sa chce k nám cez misionárov prihovoriť potrebujeme pri-
pravovať svoje srdcia a „ladiť“ svoje uši na počúvanie. Byť pripravení, keď 
ten čas príde. Ten čas je možno pre niekoho dlhý, až 9 mesiacov. Presne 
však toľko, ako žena keď nosí pod srdcom svoje dieťa, kým jej príde čas 
pôrodu. Od momentu, keď sa dozvie, že je v požehnanom stave sa pomaly 
začína sústrediť, premýšľať a pripravovať na ten veľký deň. Preto aj ja vás 
už dnes pozývam k modlitbe – za celohumenské misie. Za všetkých Hu-
menčanov, aj tých, ktorí prídu v tie dni zažiť misie k nám. Aby sme urobili 
všetko preto – ako vyzýval Ján Krstiteľ: pripravili cestu Pánovi... do našich 
sŕdc a životov. Na začiatku možno netreba. Stačí prosiť o požehnanie cez 
tých, ku ktorým sa kapucíni hlásia:

Sv. František z Assisi a sv. páter Pio z Pietrelčiny, 
orodujte za nás a za našu farnosť.

 Jozef Kozák, farár



Oznamy
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Názov zbierky Dátum zbierky Odoslaná suma

Pastoračné centrá UPC a ACM 26.1.2014 250,60 €

 Charita - jar 9.3.2014 283,30 €

 Boží hrob 18. a 19.4.2014 566,52 €

 Kňazský seminár 11.5.2014 262,55 €

 Masmédia 1.6.2014 229 €

 Halier sv. Petra 29.6.2014 246 €

 Rádio Lumen 21.9.2014 409 €

 Misie 19.10.2014 673,20 €

 Zachráňme katedrálu 16.11.2014 302,62 €

 Charita  - jeseň 30.11.2014 368,58 €

 Jasličky 25.12.2014 186 €
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Cirkevná spojená škola v Humennom pozýva rodičov a budúcich prváčikov  na zápis do 
1. ročníka, ktorý sa uskutoční 15. a 16. 1.2015 o 15 : 00 hod. v škole Táto škola sa snaží o čoraz 

Cirkevná spojená škola v Humennom pozýva rodičov a budúcich prváčikov  na zápis do 

kvalitnejšie vzdelávanie a vychovávanie v kresťanskom duchu.  Ďakujeme za vašu dôveru, pod-
1. ročníka, ktorý sa uskutoční 15. a 16. 1.2015 o 15 : 00 hod. v škole Táto škola sa snaží o čoraz 
kvalitnejšie vzdelávanie a vychovávanie v kresťanskom duchu.  Ďakujeme za vašu dôveru, pod-
1. ročníka, ktorý sa uskutoční 15. a 16. 1.2015 o 15 : 00 hod. v škole Táto škola sa snaží o čoraz 

poru i modlitby, ktoré nám pomáhajú v tomto našom každodennom úsilí. Bližšie informácie 
kvalitnejšie vzdelávanie a vychovávanie v kresťanskom duchu.  Ďakujeme za vašu dôveru, pod-

poru i modlitby, ktoré nám pomáhajú v tomto našom každodennom úsilí. Bližšie informácie 
kvalitnejšie vzdelávanie a vychovávanie v kresťanskom duchu.  Ďakujeme za vašu dôveru, pod-

nájdete na plagátoch a na stránke školy.
poru i modlitby, ktoré nám pomáhajú v tomto našom každodennom úsilí. Bližšie informácie 

nájdete na plagátoch a na stránke školy.
poru i modlitby, ktoré nám pomáhajú v tomto našom každodennom úsilí. Bližšie informácie 
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SOM ROZVEDENÝ, ROZVEDENÁ 
A CHCEM PRISTUPOVAŤ K SVIATOSTIAM

V predvianočnom čase, častejšie ako inokedy som dostal otázku: Som rozvedený, roz-
vedená a chcem pristupovať k sviatostiam, čo je potrebné preto urobiť aby som to povo-
lenie dostal? Ponúkam vám vzor žiadosti, ktorú spolu so sobášnym listom, kópiou roz-
sudku o civilnom rozvode a adresou a tel. kontaktu   manžela (ky) prinesiete na farský 
úrad. Žiadosť adresujte na Arcibiskupský úrad, Hlavná 28, 040 01 Košice. Uvedomujem 
sudku o civilnom rozvode a adresou a tel. kontaktu   manžela (ky) prinesiete na farský 
úrad. Žiadosť adresujte na Arcibiskupský úrad, Hlavná 28, 040 01 Košice. Uvedomujem 
sudku o civilnom rozvode a adresou a tel. kontaktu   manžela (ky) prinesiete na farský 

si, že k liečeniu takej bolestnej skúsenosti, akou  rozpad manželstva zaiste je, je potrebné 
pripojiť aj Božiu milosť. 
Dolupodpísaný (á) meno priezvisko, týmto žiadam o manželskú odluku a písomné
povolenie pristupovať k sviatostiam. Dňa...v kostole....som uzavrel (a) manželstvo s ...... 
Z nášho manželského vzťahu sa nám narodili deti: meno a priezvisku ( rok narodenia) 
Pre objasnenie svojej situácie zodpovedzte na nasledujúce otázky: Kedy asi nastali pro-
blémy v manželskom spoluužívaní? Akého charakteru boli problémy? Kto zapríčinil 
rozpad manželstva? Ako ste sa snažili vyriešiť manželskú krízu – vy a druhá strana? Ak 
ste civilne rozvedení, kto požiadal súd o rozvod? Aký postoj ste zaujali voči rozvodu?  
- vy a druhá strana? Dátum, kedy bolo manželstvo civilne rozvedené. Ako je postarané 
o deti ( ak nie sú samostatne zárobkovo činné osoby)? Ako a s kým momentálne žijete? 
S kým žije váš manžel (ka)? Vidíte možnosť vyliečiť vašu roztržku a znova obnoviť spo-
lunažívanie? Chcete ešte niečo dodať k objasneniu manželskej odluky? 
Po zodpovedaní otázok je potrebné ešte dodať čestné prehlásenie: Čestne prehlasujem, 
lunažívanie? Chcete ešte niečo dodať k objasneniu manželskej odluky? 
Po zodpovedaní otázok je potrebné ešte dodať čestné prehlásenie: Čestne prehlasujem, 
lunažívanie? Chcete ešte niečo dodať k objasneniu manželskej odluky? 

že som si vedomý platného manželského zväzku, nechcem začať spolužitie s niekým 
iným, ale som ochotný viesť taký život, ktorý nie je v rozpore s nerozlučiteľnosťou man-
želstva. Naďalej sa chcem usilovať plniť svoje rodinné úlohy a povinnosti kresťanského 
života.
Miesto, dátum podpis
S touto žiadosťou a potrebnými dokumentmi prídete na faru, kde spolu s farárom spí-
šete tzv. sprievodný list. Ten spolu s vašimi podkladmi bude zaslaný na ABÚ do Košíc. 
S touto žiadosťou a potrebnými dokumentmi prídete na faru, kde spolu s farárom spí-
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S touto žiadosťou a potrebnými dokumentmi prídete na faru, kde spolu s farárom spí-

Samozrejme, že až po dôkladnom šetrení Tribunálu a jeho povolení je možné pristupo-
vať k sviatostiam. 

Váš farár

VIETE, ŽE...
Manželstvo je jasne definovaná inštitúcia, ktorá má jasné pravidla a určenie. Kresťanská 
definícia manželstva znie: Manželstvo sa uzatvára pre dobro manželov a pre plodenie 
detí. Kto chce vstúpiť do manželstva, musí splniť určité podmienky ( psychické zdravie, 
vek...) Ak niekto nespĺňa podmienky, nie je diskriminovaný. Veď ak nespĺňam podmi-
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enky pre darovanie krvi, nie som diskriminovaný. Ak nespĺňam podmienky pre riade-
vek...) Ak niekto nespĺňa podmienky, nie je diskriminovaný. Veď ak nespĺňam podmi-

nie tanku, nie som diskriminovaný. Ak nespĺňam podmienky pre štúdium na VŠ, nie 
enky pre darovanie krvi, nie som diskriminovaný. Ak nespĺňam podmienky pre riade-
nie tanku, nie som diskriminovaný. Ak nespĺňam podmienky pre štúdium na VŠ, nie 
enky pre darovanie krvi, nie som diskriminovaný. Ak nespĺňam podmienky pre riade-

som diskriminovaný. Ak niečo chcem, ešte neznamená, že mám na to právo. Aj preto 
v referende 7. februára 2015 môžeme zodpovedať na otázku: Súhlasítes tým, aby sa 
manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným 
mužom a jednou ženou?  Viac na : www.alianciazarodinu.sk
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