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Daromné slová
Niekedy si zvykneme vyčítať: bol som nemierny v jedení, bol som nemierny 
v pití. Znamená to, že som až príliš veľa jedol a príliš veľa pil. No mysleli sme 
niekedy aj na miernosť v hovorení? Miernosť v reči má veľa nepriateľov. Nimi 
sú: prázdne hovorenie, zneužívanie slova, frflanie, kritizovanie, posudzovanie,
vulgárne výrazy, podlizovačné a neúprimné slová.
Mnohokrát jazyk rapoce bez toho, žeby sa najprv poradil s rozumom a hlavne 
so srdcom. A keďže sa neradí, ľahkomyseľne vyrieknuté slovo dokáže zraniť na 
celý život (por. L. Perlaky, Žiť ale ako … ?, 183.188). To platí aj o nás, čo chodie-
vame do kostola. Ako prežívame sv. omšu? Jednou z indícii či dobre alebo nie 
až tak dobre je to, akým spôsobom pozeráme na druhých, ako o nich zmýšľa-
me, ako sa o nich vyjadrujeme? Či prijímame jeden druhého za brata a sestru? 
Alebo si neodpustím poznámku: Ty videl si, kto tu bol v kostole? To snáď nie 
je pravda! Alebo inú poznámku: Videl si, ako je tamtá oblečená a čo má tamten 
na sebe? Toto sa niekedy deje v súvislosti s omšou a s ľuďmi v kostole. Máme 
si robiť starosti o druhých ľudí, ale o tých, ktorí niečo potrebujú alebo sú chorí 
alebo čelia problémom (por. František, homília 12.02.2014).
Kniha Sirachova píše : Rozumný človek získa si rečou česť a chválu, ale jazyk nemúdreho 
mu privedie záhubu (Sir 5, 15). Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale 
čo vychádza   z úst, to poškvrňuje človeka (Mt 15, 11). Preto musí ísť jazyk na 
lavicu obžalovaných. Ak nechceme, aby sa tam dostal náš vlastný jazyk, potom 
si musíme zodpovedať otázku: Čo robiť proti najväčšej pliage spoločenského 
života: proti klamstvu, klebetám, ohováraniu, osočovaniu, posudzovaniu, na cti 
utrhaniu, hrešeniu a nadávaniu …? V dome francúzskeho dramatika Victora 
Huga (1802-1885) bolo prázdne kreslo a na ňom nápis: Tu sedí náš neprítomný. 
Bolo to upozornenie, aby sme o neprítomnom hovorili stále s takou úctou, ako 
by bol prítomný (por. L. Perlaky, Žiť ale ako … ?, 195).
Prvá zásada znie: Len dobre a s úctou hovoriť o druhom jeho v neprítomnosti.
Druhá zásada: Nepočúvať klebetné a ohováračské reči. Nebolo by toľko zlých jazykov, 
keby nebolo toľko zvedavých uší.
Tretia zásada: Napraviť, ak sme niekomu ublížili jazykom alebo pošramotili jeho česť a dobré meno.
Štvrtá zásada: Používať Ježišov slovník; hovoriť po kresťansky. To znamená nikdy viac 
Božie meno nadarmo, žiadne vulgarizmy a nadávky. Blahoslavený, kto sa nepotkol slovom 
svojich úst (Sir 14, 1). Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž (Jak 3, 2).
Piata zásada: pochádza od sv. Augutína (354-430): Ak mlčíš, mlč pre lásku; ak rozprá-
vaš, hovor z lásky (Komentár k listom sv. Jána 7, 8). Ak by sme zabudli na predchád-
zajúce štyri zásady, táto augustínovská je ľahko zapamätateľná: Hovoriť z lásky. 
Úzko korešponduje s vyjadrením apoštola Pavla: Keby som hovoril ľudskými jazykmi 
aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov (1Kor 13, 1).
Po úvahách o jazyku inšpirujme sa Žalmistom a urobme jedno vážne a trvalé roz-
hodnutie: Budem dávať pozor na svoje správanie, aby som nezhrešil jazykom. K svojim ústam 
postavím stráž (Ž 39, 2).

(Prevzaté Farnosť terasa Košice) 



EKONOMICKÉ OKIENKO
Po dlhšom čase Vás chcem opäť infor-
movať o financiách vo farnosti a o plá-
novaných investíciách a rozhodnutí, kto-
ré sme v daných veciach už urobili, resp. 
ktoré nás čakajú.
Úver v banke Sberbank: k 31.1.2015 
máme dlh v hodnote 50 454,57 €. Platí, 
že každý mesiac nám trvalým príkazom 
z nášho farského účtu odchádza na účet 
Sberbank 760 € z čoho je 614,09 € výška 
našej splátky. 
Plánované investície vo farskom kos-
tole. Ak Boh dá, 6. augusta si pripome-
nieme 20. výročie konsekrácie nášho far-
ského kostola. Pri tejto príležitosti sme 
sa rozhodli urobiť vitráž južného okna. 
Po 8.2. by našu farnosť mal navštíviť 
pán Ing. Marián Sitarčík s ktorým hľadá-
me myšlienku, čo by na vitráži malo byť 
znázornené. Doterajšie návrhy nevystihli 
to, čo by sme očakávali. Našou túžbou je 
do 28.februára mať a predstaviť výtvarné 
znázornenie vitráži. Následne dať mož-
nosť firmám, ktoré vyrábajú vitráže pred-
ložiť cenové ponuky a recenzie na svoje 
doterajšie práce. A zhruba po 30.marci 
vybrať víťaznú firmu. Aby sme niekedy
v mesiaci jún – resp. júl uskutočnili danú 
investíciu. Popritom si robíme možné 
štúdie osvetlenia kostola vzhľadom na 
zmenu, ktorú prinesie výmena okien, ako 
aj možnosť ušetriť výdavky na energiách, 
ktoré doteraz je značnou položkou pri ré-
žii kostola. 
Zbierka na FaPC január: 1 480,05 €  z toho 
760 € je na úver v banke a ostatných 
720,05 sme si odložili na vitráž okien. Ok-
rem toho sme na vitráž okien postupne 
dostali 470,38 € a na účet prišlo na tento 

úmysel 100 €. Spolu tak máme 1 290,43 € 
odložených na vitráž okien.
Podporiť naše investície vo farskom kosto-
le môžete na čísle účtu: 0462465726/0900
Plánované investície v Lackovciach. 
Kostol v Lackovciach stojí od roku 1964, 
Avšak aj napriek „pokročilému veku“ sa 
predchádzajúcim generáciám nepodarilo 
dať konsekrovať tento pekný kostol za-
svätený Božskému Srdcu Ježišovmu. 
V minulom roku sa nám podarilo urobiť 
značný krok k tomuto cieľu – urobili sa 
všetky vonkajšie úpravy. Z vonku je kos-
tol naozaj krásny. Pred týždňom  - 25.ja-
nuára pán dekan František Mariňák pri 
svojej prvej návšteve filiálneho kostola
požehnal nové drevené sochy sv. Jozefa 
s Ježišom a Ružencovej Panny Márie. Ako 
to povedal v závere sv. omše pán dekan 
František – lackovčanov čaká rok s výz-
vou na písmeno  „O“ – omaľovanie, 
osvetlenie, ozvučenie, organ a v októbri 
snáď konsekrácia. Momentálne sa pripra-
vuje štúdia riešenia osvetlenia. Zadanie 
pre firmy a výber z cenových ponúk by
sme radi robili koncom februára  - najne-
skôr začiatkom mesiaca marec. Popritom 
bez špeciálnych zbierok na účte filiálky
je k dnešnému dňu odložených 4 729 € 
na digitálny organ, ktorého cena je  cca. 
5800 €
Podporiť naše investície vo na filiálke
môžete na čísle účtu kostola Lackovce: 
0460339945/0900
Najbližšia zbierka na FaPC a vitráže v 
Humennom a v Lackovciach na plánova-
né investície bude 15.februára.
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PREDMANŽELSKÁ NÁUKA       SOBOTA 28.2.2015 V FAPC
Program:

  9.00  – 10.15 hod.  Príprava na manželstvo – Rozdiely medzi mužom a ženou
10.30  –  11.30 hod. Komunikácia v manželstve
11.45  – 13.00 hod. Podoby lásky a konflikty v manželstve
13.00 – 14.00 hod. obedňajšia prestávka
14.00 – 15.15 hod. Príprava na rodičovstvo a výchova detí
15.30 – 16.30 hod. Sviatosti a Vierouka
16.45 – 18.00 hod. Plánovanie rodičovstva

Predmanželskú náuku budú viesť kňazi farnosti a manželský pár zo Sniny. 
Viac info na : fara.humenne3@gmail.com

V pondelok 2.februára máme sviatok Obetovanie Pána, pri sv. omšiach požehnáme 
sviece (tzv. hromničky).

V utorok 3. februára pri sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie 
( požehnanie hrdiel).

V utorok 3.februára o 18.30 hod. pozývame do FaPC na stretnutie s farárom všetkých animá-
torov birmovancov a detí, aj tých, ktorí by nám chceli v budúcnosti pomôcť s prácou s týmito 

skupinami.
 

V stredu 11. februára je 23. Svetový deň chorých, pri tejto príležitosti budeme pri sv. omšiach 
udeľovať pomazanie chorých. Pomazanie nemocných môže prijať každý človek, ktorý má 

pokročilý vek, čaká ho vážna operácia alebo má ťažkú chorobu, prípadne sa jeho zdravotný 
stav zhoršil. Potrebné je predtým prijať sv. zmierenia a pri sv. omši ísť na sv. prijímanie. 

Vo štvrtok 12. februára od 16.00 - do 17.00 budeme brať úmysly sv. omší na mesiace apríl, 
máj a jún.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude vo štvrtok 12. februára po sv. omši o 19.00 
hod. v FaPC.

Celonočná adorácia – z 13. na 14. februára vás pozývame na celonočnú adoráciu do nášho 
farského kostola.

V sobotu 14. februára pozývame deti a ich rodičov na Farský karneval, ktorý organizujeme 
v spolupráci s O.Z. Podaj ruku a CVČ Dúha. Začíname o 14.00 hod v CVČ Dúha.

Pripravujeme: Pôstne kázne- v tomto roku k nám zavíta o. Konštantín – vlastným menom 
Daniel Boleš, rehoľník premonštrát z Košíc. Prosíme o modlitbu za neho, aby Duch Svätý 

viedol jeho slová, aby sa stali povzbudením pre všetkých, ktorí si ho prídu vypočuť. 
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