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O duchovných cvičeniach s p. Mariakumarom som spočiatku nechcela ani po-
čuť. Bolo to asi v tom najhoršom období môjho života v každom smere, všetko, 
čo mohlo, sa mi rúcalo pred očami a viac-menej som na nich bola nasilu dotlače-
ná. Keď som v prvý deň prednášok počula vetu - poznajte pravdu, tá vás oslobodí 
- mala som chuť sa pobaliť a vrátiť sa domov. Ja som pravdu nechcela počuť, bála 
som sa, že nebude taká, akú som ju chcela mať ja. Mala som pocit, že Boh na mňa 
absolútne a bezohľadne  kašle, nezaujímajú ho moje veľké problémy a okrem 
toho som sa cítila nanajvýš zlá. Už som veľmi nechodila do kostola, nemodlila 
som sa, nedôverovala som Bohu...nevládala som. Po prvých prednáškach však 
u mňa nastal zlom. Veľmi ma zaujali, boli také zo života, také trefné...Adorácie 
takisto, mali obrovskú silu, tak oslobodzujúci pocit, aký som mala po niektorých 
sa nedá ani vypovedať...Stále tu však bol osobný pohovor, na ktorý som sa veľmi 
bála ísť, do poslednej chvíle som váhala, aj keď som bola zapísaná.  P.Mariaku-
mar je známy tým, že cez neho, keď sa modlí, hovorí samotný Boh. Nechcela 
som počuť zlé veci, bála som sa, že mi povie, že som zlá, nehodná, že mi vezme 
nádej v splnenie snov, v ktoré som dúfala...Nakoniec som sa odhodlala a počas 
rozhovoru som zrazu mala pocit, že som milovaná. Ja som sa tak veľmi bála, 
očakávala som facku a dostala som pohladenie od niekoho, kto ma veľmi dobre 
pozná. Tie slová, ktoré som počula, tie rady...tie patrili len mne osobne, ako keby 
ma ten človek poznal dokonale, celý môj život. A koľko láskavosti v nich bolo...
Po rozhovore a modlitbe ma zachvátila taká radosť a pokoj. Onedlho sa môj život 
radikálne začal uberať úplne iným smerom a problémy sa začali riešiť. Odovzdala 
som sa do Jeho rúk, už som nechcela všetko sama. Áno, je ešte nevyriešená jedna 
vec, ktorá je pre mňa dôležitá a často zápasím s pokúšaním zlého, ale konečne 
môžem povedať, že môj život má zmysel a smer. Vďaka Bohu za to!

PS: Aj vďaka tomuto svedectvu mladej ženy sme pátra Mariakumaru pozvali 
do našej farnosti. Uvedomujúc si, že mnohí zápasíme s pravdou o sebe o svojom 
živote. Že potrebujeme počuť a zažiť pravdu, ktorá nás vyslobodí. Srdečne vás 
pozývam na túto obnovu. Je to opäť čas, kedy verím, Boh bude hovoriť k nám. 
Nájdime si preň čas, aby raz Boh si mohol nájsť svoj obraz v našom srdci a živote.  

Farár Jozef

Moje svedectvo



P R O G R A M  D U C H O V N E J  O B N O V Y
S P. JAMESOM MARIAKUMAROM A S MARY PEREIRA 

V DŇOCH 5. - 10. 6. 2017 V HUMENNOM

OZNAMY
 Informácie pre birmovancov, ich rodičov a príbuzných
 sobota 10.6.2017: 9: 00  generálka,  9:30 - 10:30 sviatosť zmierenia
 nedeľa 11.6.2017: 8: 40 zaujatie miest v kostole, 9:00 sviatosť birmovania

Prosíme vás, aby sme všetci dbali na krásu okolia nášho kostola, zvlášť vás žiadame, 
aby ste upustili od hrania sa detí v našom kvetinovom kruhu. Ďakujeme za pochopenie. 

Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú 17.6.2017 prijať:
Ing. Matúš Karas, syn rodičov Jozef a Blanka rod. Sabolová, bývajúci: Košarovce 103,                

a  Ľubomíra Harvanová, dcéra rodičov Ľubomír a Mária rod. Horná, bývajúca N. Sitnica 59

Marek Judičák, syn rodičov Vladislav a Mária rod. Brtáňová, bývajúci Royova 6764/2, Prešov 
Solivar a Mária Buríková, dcéra rodičov Ján a Mária rod. Pristašová,  bývajúca Lackovce 60

    PONDELOK
 1.   9:00  –  10:15  Rozdiel medzi pohanskými a kresťanskými postojmi
 2. 10:30  –  12:00  Emocionálne zranenia a sebaprijatia
 3. 15:00  –  16:30  Odpúšťajúca láska – brána pre Božie požehnanie
 4. 16:45  –  17:30  Potreba vnútorného uzdravenia
 Adorácia : Uzdravenie zranení z prenatálneho obdobia a detstva
    UTOROK
 1.   9:00   –   10:15  Hriech proti 1. prikázaniu
 2. 10:30   –  12:00  Hriech proti 1. prikázaniu – New age
 3. 15:00   –  16:30  Modloslužba vlastnému ja
 4. 16:45   –  17:30 Pozvanie k svätosti tela, ducha a duše
 Adorácia: Modlitba oslobodenia z hriechov modloslužby a okultu
    STREDA
 1.   9:00  –  10:15  Manželstvo podľa Božieho plánu
 2. 10:30  –  12:00  Rodina podľa Božieho plánu
 3. 15:00  –  16:30  Modloslužba vlastnému ja
 4. 16:45  –  17:30  Pozvanie k svätosti tela, ducha a duše
 Adorácia : Modlitba uzdravenia z hriechov žiadostivosti
    ŠTVRTOK
 1.   9:00  –  10:15  Dôležitosť božieho slova
 2. 10:30  –  12:00  Boh je verný svojim prisľúbeniam
 3. 15:00  –  16:30  Dôvera v Boha alebo úzkosť
 4. 16:45  –  17:30  Utrpenie a nasledovanie Krista
 Adorácia: Prijímanie zaslúženého a nezaslúženého trpenia
    PIATOK
 1.   9:00  –  10:15  Duchovné zbrane – rozoznávanie taktiky Zlého
 2. 10:30  –  12:00  Naša obrana proti útokom Zlého
 3. 15:00  –  16:30  Rast v Kristovi – Lectio Divina a sviatostný život
 4. 16:45  –  17:30  Život v Duchu
 Adorácia :  Modlitba za iných, modlitba za vyliatie Ducha svätého, 
 modlitba za uzdravenie rôznych častí tela

Na osobné rozhovory sa bude dať zapísať v priebehu obnovy v miestnosti matky s deťmi. 
Rozhovory budú prebiehať v FaPC podľa rozpisu. Dĺžku času určuje páter Mariakumar.



Predstavujeme vám Mareka Pančuru

24.6.2017 
Vladimír Šalata, syn rodičov Michal a Helena rod. Radkovská, bývajúci Udavské 355

 a Dagmara Machalová, dcéra rodičov + Ctibor a Katarína rod. Matiščáková, bývajúca Laborecká 1852/8

1.7.2017
Ondrej Kuľha, syn rodičov Miroslav a Valéria rod. Jalčáková, bývajúci Laborecká 7

 a Helena Turíková, dcéra rodičov Miroslav  a Mária rod. Frenáková, bývajúca Laborecká 14.

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, ktorá by im zabraňovala uzavrieť sviatosť manžel-
stva,  je to povinný nahlásiť na farskom úrade. Zároveň snúbencov zverujeme do vašich modlitieb.

Marek Pančura, náš rodák, bude prijme 10. júna 2017 diakon-
ské svätenie. Ak Boh dá, o rok, by sme mali byť účastní na jeho 
primičnej sv. omši. Preto sme ho poprosili, aby sa nám trošku 
pripomenul.

Predstav sa, rodina a tak.
Takže rodičia mi dali pri Krste meno Marek. Vyrastal som v paneláku 
tuná na sídlisku, kde naši stále bývajú. Mám mladšieho brata, ktorý 
je už rok ženatý. Momentálne mám 32 rokov, z toho som už 10 ro-
kov saleziánov. Chodil som na základnú školu Dargovských Hrdinov a od kedy nám postavili 
kostol na sídlisku som v ňom miništroval. Strednú školu so absolvoval v Košiciach. V tom 
čase som spoznal saleziánov a začal u ich robiť animátora, takže som sa zo života farnosti 
trochu vytratil. Po strednej škole som začal formáciu u saleziánov. V roku 2007 som skladal 
prvé sľuby a v septembri som zložil večné sľuby. Život je to dobrodružný, keďže v rámci mojej 
formácie som okrem rôznych miest Slovenska strávil pár mesiacov aj na misii v Afrike a mo-
mentálne dokončujem teologické štúdia v Turíne v Taliansku. 
Čo ťa viedlo k saleziánom?
Od malička som vo svojom vnútri vnímal volanie a túžbu prežívať svoj život v užšom vzťahu 
s Bohom a v službe druhým. Sníval som o tom, že budem misionárom v nejakej africkej kra-
jine. Keď som potom ako ôsmak spoznal saleziánov a prežil osobné obrátenie uvedomil som 
si, že saleziáni sú misionári medzi mladými našich miest, a že človek nemusí odísť do nejakej 
ďalekej krajiny aby bol skutočným misionárom. Chcel som byť Kristovým misionárom medzi 
mladými. Dať im spoznať a okúsiť to, lepšie povedané Toho, ktorého som ja spoznal na svojej 
ceste. Spôsob a štýl saleziánov sa mi bol príťažlivý a tak som sa ako odpoveď na Božie volanie 
pridal k synom sv. Jána Bosca.
Študuješ v Taliansku, čo by sme sa mohli naučiť od Talianov?
Taliansko má svoje problémy, ale sú tu naozaj aj hodnotné veci, ktoré by sme sa od nich 
mohli naučiť. V poslednej dobe vnímam ako veľké bohatstvo tohto srdečného národa ich 
ochotu darovať čas pre druhých. Strávia veľa času dobrovoľníckou prácou a učia sa tomu už 
od malička. Byť vnímavý na potreby druhých a vedieť si aj vyhrnúť rukávy, keď treba. V Cirkvi 
je to obzvlášť cítiť v tom, ako sa laici angažujú v rôznych službách. Keďže majú menej kňa-
zov, tak mnohé veci by sa bez ochotných laikov, ktorí robia katechétov, animátorov stretiek, 
pomáhajú organizovať tábory, hrajú a spievajú na omšiach, nedali robiť. Niežeby sme nemali 
takýchto ľudí aj na Slovensku, ale tu je to oveľa masovejšie ako u nás. Proste s tým vyrastajú.
Odkaz rodákom?
Tak v prvom rade by som Vás chcel poprosiť o modlitby za mňa. Je to mocná zbraň a veľká 
pomoc na ceste každého človeka. A chcel by som Vám povedať, ako hovorí pápež František, 
aby ste si nenechali ukradnúť radosť z Krista, zo svojej viery, z veľkého daru nádeje, ktorý 
nám Boh dal! On sa vo svojej štedrosti nikdy nenechá zahanbiť!
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