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,12 rád ako vychovat zlocinca
Asi nemáte v pláne zo svojho dieťaťa vychovať zločinca.        
 Každopádne, aj v takom prípade je dobré sa zamyslieť             
           nad týmito „radami“:

                                             1. Dávajte dieťaťu od malička všetko, čo chce.  Tak 
 vyrastie v presvedčení, že má právo na všetko vo svete.
                                             2. Keď dieťa hovorí škaredé slová, smejte sa tomu.   
 Bude si myslieť, že správny chlapík má tak rozprávať.
3. Nesnažte sa o žiadnu mravnú a náboženskú výchovu. Hovorte, že až vyrastie,  
 sám si vyberie, čomu chce veriť. Vyberie si, až sa tomu budete čudovať.
4. Nikdy mu nič nezakazujte. Až bude neskôr zatknutý pre krádež automobilu,
  bude presvedčený, že mu spoločnosť ubližuje.
5. Starostlivo po ňom upratujte, čo nechá povaľovať sa. Tak v ňom vychováte  
 istotu, že zodpovednosť za všetko je len na druhých.
6. Nechajte ho čítať, čo len chce. Príbor a tanier mu umyjete, ale za duchovnú  
 potravu mu tak ponecháte hocijaké odpadky.
7. Hádajte sa pred deťmi. Vyrastie v nich presvedčenie, že ony za nič nemôžu,  
 za všetko môžu tí čo sú okolo.
8. Dajte mu peňazí koľko chce. Nech si nemusí sám na nich zarábať. 
 Chcete predsa, aby vaše dieťa malo lepší život než ste ho mali vy! 
 Až mu raz peniaze budú chýbať, pôjde si ich zobrať s pištoľou v ruke.
9. Obskakujte ich stále a plňte všetky ich priania: v oblečení, hračkách, pohodlí.  
 Vychováte sebca, neschopného obmedziť sa kvôli druhému. Zaistite mu tak,  
 že sa jeho manželstvo skoro rozpadne.
10. Vždy ho proti všetkým obhajujte: Učitelia sú proti nemu zaujatí, spolužiaci  
 mu ubližujú. Naučí sa nevidieť a neuznať svoju chybu. Postaráte sa tak, 
 že s ním nikto nevydrží na pracovisku ani v domácnosti.
11. Až z vášho dieťaťa bude darebák, rýchlo začnite vyhlasovať, že si v ničom  
 od malička nedal povedať.
12. Pripravte sa na boľavý a ťažký život: vaše deti sa vám o neho spoľahlivo postarajú.

(prevzaté z www.sobrance.rimkat.sk)



Fara na ľade

V sobotu 30.12.2017 sme sa opäť po roku stretli na našej pravidelnej  „silvestrovskej“ akcii 
Fara na ľade na našom humenskom klzisku.  V spolupráci s OZ Podaj ruku sme pripravili pre 
našich malých aj veľkých  veriacich priestor nielen aktívne prežiť  chvíle na ľade, ale aj možnosť  

na konci roka znova byť spolu ako farské spoločenstvo. 
Ďakujeme za spoločný čas a tešíme sa na ďalšie spoločné chvíle.

víkendový kurz bez ubytovania:  26.01. - 28.01.2018 Snina
skrátený kurz: 2.-3.2 a 9.-10.2.2018 Humenné mesto
víkendový kurz bez ubytovania:  23.02. - 25.02.2018 Belá n/Cir.
skrátený víkendový kurz: 16.03. - 17.03.2018 Humenné  Sídlisko III.
skrátený víkendový kurz: 20.04. - 21.04.2018 Humenné pod Sokolejom
víkendový kurz bez ubytovania: 25.05. - 27.05.2018 Snina
víkendový kurz s ubytovaním: 27.07. - 29.07.2018 Snina
skrátený kurz: 21.-22.9 a 28.-29.9 Humenné mesto
víkendový kurz bez ubytovania:   21.09. - 23.09.2018 Snina
skrátený víkendový kurz:              19.10. - 20.10.2018 Humenné  Sídlisko III.
skrátený víkendový kurz:              23.11. - 24.11.2018 Humenné  pod Sokolejom
mimoriadny kurz:                         20.12. - 22.12.2018 Snina

Na predmanželský kurz v našej farnosti sa môžete nahlásiť v kancelárie farského úradu 
alebo prostredníctvom E-mailu: fara.humenne3@gmail.com
Na kurz v Humennom na Sokoleji: farasokolej@gmail.com, 

Humenné mesto – Všetkých svätých = 057/ 7752 728 a v Snine: copovi.jm@gmail.com

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2018

Pozvánka
Pozývame Vás na charitatívny hokejový turnaj kňazov do Vranova nad Topľou. 

Vo farbách našej arcidiecézy by sa mal objaviť aj náš pán kaplán Marián. 
Príďme povzbudiť ho, ako aj podporiť dobrú myšlienku. 



Stretnutie rodičov prvoprijimajúcich detí- štvrtok 18.1.2018 o 18.45 hod. v FaPC

V sobotu 20. januára bude miništrantské stretko od 10.00 hod.- v prípade dobrého počasia 
od 10.45 hokejbal. 

V nedeľu 21.1.2018 je vyhlásená zbierka na pastoráciu mládeže – UPC a AC. 

Pozývame vád na dekanátne večeradlo utorok 23.1.2018 o 14.00 hod.

Od 18. do 25. januára 2018  je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Srdečne pozývame 30. januára 2018 o 10.00 hod. do katedrály sv. Alžbety v Košiciach 
na Eucharistické slávenie, spojené s vďačnosťou Pánu Bohu za 25 rokov služby biskupa 

Mons. Bernarda Bobera a za mnohé požehnania, ktoré mu Boh udelil.

Bernard Bober sa narodil 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné. 
Za kňaza bol vysvätený 8. júna 1974 v Bratislave. Pôsobiská: od roku 1974 bol kaplánom 

v Humennom, od roku 1975 kaplánom v Snine, od roku 1977 kaplánom v Zborove, od roku 
1978 farským administrátorom v Kecerovciach, od roku 1990 farár-dekan v Humennom
 a od roku 1991 generálny vikár. Dnes už sv. Ján Pavol II. ho 28. decembra 1992 menoval 

za titulárneho biskupa Vissalského a košického pomocného biskupa. Za biskupa ho vysvätil 30. 
januára 1993 Jozef kardinál Tomko v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Za košického arcibiskupa 

bol menovaný 4. júna 2010. Úrad prevzal 10. júla 2010. 

Pripravujeme:
10. farský ples 27.1.2018, Farský karneval 3.2.2018, 14.2.2018 – Popolcová streda, 

Pôstne kázne 2018 - Viliam Karľa SJ, 21.2.2018 – streda Exorcista Imrich Degro

Oznamy

Rímskokatolícka farnosť 
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Dargovských hrdinov 6177/ 22 
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FARSKÁ KANCELÁRIA 
_____________ 

 
ÚRADNÉ HODINY 

 

PONDELOK 15:30 – 16:30  
FARÁR 

UTOROK    7:30 –    8:15 
KAPLÁN 

ŠTVRTOK 15:30 – 16:30   
KAPLÁN 

 
PO DOHODE (OSOBNE ČI TELEFONICKY) AJ V INOM ČASE. 

 
V PRVOPIATKOVOM TÝŽDNI, 

POČAS CIRKEVNÝCH A ŠTÁTNYCH SVIATKOV JE FARSKÁ KANCELÁRIA 

ZATVORENÁ. 
 

KONTAKTY: 

  057 / 77 23 701  fara.humenne3@gmail.com 
 
 

 

FaRSKÁ KanCELÁRIa
zmEna ÚRaDnýCH HODÍn

PO DOHODE (OSOBNE ČI TELEFONICKY) AJ V INOM ČASE.

V PRVOPIATKOVOM TÝŽDNI, POČAS CIRKEVNÝCH A ŠTÁTNYCH SVIATKOV
 JE FARSKÁ KANCELÁRIA ZATVORENÁ



Poriadok bohoslužieb
15. 1. 2018 - 28. 1. 2018
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