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15 prisľúbení Panny Márie tým,
ktorí sa modlia ruženec

15 prisľúbení Panny Márie, ktoré dala dominikánovi bl. Alanovi de la Roche pre tých, 
ktorí budú zbožne recitovať jej ruženec.

1.  Ktokoľvek mi bude verne slúžiť skrze modlitbu ruženca, príjme pozoruhodné milosti.
2.  Sľubujem svoju zvláštnu ochranu a tie najväčšie milosti všetkým tým, ktorí sa budú  
 modliť ruženec.
3.  Ruženec bude mocnou zbraňou proti peklu, zničí vášne, umenší hriech a zaženie  
 bludy.
4.  Spôsobí, že čnosť a dobré skutky budú prekvitať. Pre duše obsiahne hojné Božie  
 milosrdenstvo. Odlúči srdcia ľudí od lásky k svetu a k jeho márnostiam 
 a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach.
5.  Duše, ktoré sa mi odporúčajú skrze modlitbu ruženca, nezatratia sa.
6.  Ktokoľvek sa bude zbožne modliť ruženec a bude rozjímať o jeho svätých 
 tajomstvách, nikdy nebude premožený nešťastím. Nezažije Boží hnev 
 a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, zachová sa v milosti Božej 
 a stane sa hodným večného života.
7.  Ktokoľvek bude mať pravú nábožnosť k ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
8.  Tí, ktorí sú verní v modlitbe ruženca, budú mať počas svojho života i pri smrti
 svetlo Božie a hojnosť jeho milosti. V hodine smrti budú mať účasť 
 na zásluhách svätých v raji.
9.  Ja vyslobodím z očistca tých, ktorí boli oddaní ružencu.
10. Verné deti ruženca si vyslúžia veľký stupeň slávy v nebi.
11. Dostanete všetko, čo odo mňa prosíte, skrze modlitbu ruženca.
12. Všetkým tým, ktorí rozširujú svätý ruženec, budem na pomoci v ich potrebách.
13. Dosiahla som u svojho Syna, že všetci zástancovia ruženca budú mať počas svojho  
 života i v hodine smrti za prostredníkov celý nebeský dvor.
14. Všetci, ktorí sa modlia ruženec, sú moji synovia a bratia môjho jediného 
 syna Ježiša Krista.
15. Oddanosť môjmu ružencu je veľkým znamením predurčenia.

Vyprosujem vám požehnaný čas so sv. ružencom. A prosím, pamätajte pri modlitbe 
sv. ruženca aj na nás kňazov.                                                                        Farár Jozef



Cirkevná spojená škola, DuChnovičova 24, 066 01  humenné
Riaditeľ Cirkevnej spojene školy, Duchnovičova 24, 066 01 Humenné

vyhlasuje  výberové konanie na pracovné miesto – školník
popis pracovnej činnosti:
Školnícka práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov školy (napr. oprava zám-
kov, rôznych uzáverov), bežná oprava a údržba elektrických, signalizačných, kúrenárskych, 
vodovodných inštalácií a armatúr, stavebná oprava (napr. zasklievanie okien), drobná stolár-
ska a murárska práca a ďalšie práce remeselného charakteru vrátane obsluhy kúrenia. 
Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné poslať doporučenou 
poštou na adresu: Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24, 066 01 Humenné. Akceptujú sa 
len tie prihlášky, ktoré budú na školu doručené do 20. júla 2017. 
kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: ukončené stredné vzdelávanie, manuálna 
zručnosť, samostatnosť, zodpovednosť a pozitívny prístup k práci, hodnotová orientácia za-
ložená na kresťanských princípoch, vítaná prax v požadovanom alebo podobnom odbore.
Zoznam požadovaných dokladov: profesijný životopis, overený doklad o vzdelaní, krstný 
(sobášny) list - cirkevný, odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača.

V sobotu 5. augusta 2017, v tomto jubilejnom roku Fatimy, vás pozývame na arcidiecéznu 
fatimskú sobotu do Obišoviec, za ktorú je v tento deň zodpovedný náš humenský dekanát. 
Povzbudzujeme vás k účasti, záujemcovia nech sa hlásia v sakristii, nakoľko je potrebné ob-
jednať počet autobusov pre dekanát. Cena za dopravu 6 €. Odchod by bol o 6.30 hod. Pred-
tým po farnostiach nášho dekanátu putuje socha Panny Márie, k nám do našej farnosti príde 
od 17.7-19.7.2017 V pondelok pred večernou sv. omšou o 17:00 budeme konať pobožnosť. 
(viď. brožuru Pobožnosti fatimských sobôt, str. 27)

Trojka v Tatrách - aj v tomto roku by sme radi zrealizovali náš letný farský výlet do Tatier. 
Cieľom bude Chata pri Zelenom plese trasa: Kežmarská Biela voda - Chata pri Zelenom ple-
se - Kežmarská Biela voda (žltá značka) nadstavba pre zdatnejších: Chata pri Zelenom plese 
- Jahňací štít - Chata pri Zelenom plese (žltá značka) Nádherný výhľad na Belianske Tatry. 
Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili v sakristii kostola. Cena za dopravu: dospelí 7 €, detí do 
15 rokov 3 €. Predpokladaný dátum- 1.- resp. 3 august. Upozorňujeme všetkých záujemcov, 
že v tomto roku si poistenie do hôr hradí povinne každý sám! 

Púť Fatima 2017 - prosíme všetkých, ktorí ste sa nahlásili na púť do Fatimy, aby ste do 19. 
júla 2017 doplatili celú cenu zájazdu. Peniaze budeme preberať v pondelok 17. júla od 18.30-
19.00 a v stredu 19. júla od 18.30- 19.00 hod. v kancelárii farského úradu. 

Na budúcu nedeľu 23. júla 2017 máme pravidelnú zbierku na FaPC. V mesiaci august – tak 
ako každý rok- zbierka na FaPC nebude. 

Pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime vydáva Inštitút sv. františka Sales-
kého knihu s názvom Triumf Srdca. Knihu si môžete objednať pomocou letáku, ktorý nájdete 
spolu s návratnou obálkou pri východe z kostola alebo cez web stránku www.trimfsrdca.sk

Výberové konanie sa uskutoční v priestoroch Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, 
Humenné 25. júla 2017 o 10:00 hod. Nástup do zamestnania 1. 8. 2017, popr. podľa dohody.
konTakT: 057 /775 2732                                                        Mgr. Matúš Bartko, PhD. riaditeľ školy

Oznamy

v v v

v v v

v v v

v v v



Tábor 2017
„Ja by som ešte zostala,“ vypadlo zo mňa, kým sme čakali na autobus, ktorý nás mal 
odviezť späť. „Ja tiež. Ešte jeden týždeň,“ pridala sa vzápätí Tamarka, dievčatko z mojej 
skupiny. A rovnako reagovali ďalší. Nechcelo sa nám naspäť. Chceli sme zostať. Ešte 
týždeň.
Iste, pre vedúcich a animátorov to je poriadna dávka zodpovednosti, namáhanie hla-
siviek, skúška trpezlivosti i pevných nervov, či byť v strehu a usmerniť ich v pravý čas. 
Popri tom bol však každý deň naplnený humorom a zábavou, súťažami športovými aj 
takými, pri ktorých bolo treba zahriať mozgové bunky. Najviac nám dokázali rozjasniť 
tvár úsmevom deti a ich prirodzenosť, či skôr jedinečná originalita osobnosti. 
Z verbálnych i neverbálnych vyjadrení niektorých sme šli do kolien. Fakt. Doslova.
Táborom nás sprevádzal aj Michaelus, ktorý nám každý deň dával inštrukcie, aby sme 
zvládli úlohy počas jednotlivých dní.
Zvládli sme túru so záverečným prudkým stúpaním a po nespočetných otázkach, že 
kedy už budeme v cieli, sme sa tam konečne aj dostali. A cestou späť tie otázky pokra-
čovali znova.
V kaderníckom salóne Zuzky a Zlatici si dievčatá nechali zapletať vlasy a v štýlovom 
štúdiu El Kapo & Ťapa si radi nechali vylepšiť svoje účesy rôznymi farebnými sprejmi. 
Feši model Kovo predstavil pánske zostrihy tejto sezóny. Emine ruky im na tvárach vy-
kreslili rozprávkové bytosti, či psíka alebo mačičku. Pri Inge si mohli skrášliť ruky a krk 
bižutériou, ktorú si vlastnoručne vyrobili. Po takomto fintení sa diskotéka mohla začať. 
Animátori predviedli ladné pohyby v choreografiách, ktoré po krátkom čase tancovali 
aj ostatní. Následne ich počas hlbokej noci čakala ešte skúška odvahy. Zvládli ju. Za ten 
čas ujov ia Mariánovci zrekonštruovali podlahu po divokej disko párty.
Animátori, oceňujem ako ste pripravili program. Bolo to opäť o level vyššie.
Ďakujeme pánovi farárovi Jozefovi Kozákovi i kaplánovi Mariánovi Jaklovskému za 
možnosť rozvíjať naše talenty.
Rodičia, ktorí ste nám zverili svoje poklady, prajeme vám, aby vám deti robili radosť 
minimálne takú, akú sme zažili s nimi my na tábore. Tešíme sa opäť o rok.

Kaja Star
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Poriadok bohoslužieb
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