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KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE… 
Včera sa ma opýtala dcéra:
„Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti a kto jedno?“
Bol som v kuchyni a krájal som cibuľu. Otázka ma zaskočila.
„Ako to myslíš?“ opýtal som sa.
„Sme predsa tri, tretiu si nemôžete rozdeliť na polovicu?“
Prišlo mi to smiešne a chcel som jej odpovedať, nech sa neobáva, že ja s mamič-
kou sa nikdy nerozídeme. Ale nechcel som jej klamať, lebo viem, že vzťahy sa 
menia každý deň a bolo by mylné myslieť si, že ja som neporaziteľný.
„Dcérka, ak by sme sa niekedy s mamou rozišli, budeme vás vidieť všetky tri. 
Trochu ja a trochu mama, neboj sa.“„Ale otec mojej spolužiačky ju vidí len v sobotu“.
„Vieš, niekedy keď sa dvaja rozídu, stane sa veľa veci. Možno sa nerozišli dobre 
a pohádali sa. Ale ja a mama sa nikdy nehádame a ak by sme sa aj rozišli, vy 
budete vždy prvoradé. Rozumieš?“
Pozrela na mňa uprene. „Oci, láska môže skončiť?“
„Nie, láska nikdy nekončí“, odpovedal som. „Sú to ľudia, čo sa menia.“
„Ľudia?“ opýtala sa nechápavo.
„Áno, aj dospelí rastú… Ty si teraz veľké dievčatko, ale pred siedmymi rokmi 
si bola malá. Tak približne to funguje aj u oteckov a mamičiek. Keď som ja 
spoznal tvoju mamu, bol som iný, aj ona bola iná. Dôležité je, že keď sa dvaja 
ľúbia, musia vedieť meniť sa spolu a rešpektovať zmeny toho druhého. Rodičia 
so svojimi deťmi robia presne toto, ale oni medzi sebou to niekedy nedokážu. 
Preto láska k deťom je jediná, ktorá nikdy nekončí.“
„A ty, keď si spoznal mamu, ako si vedel, že práve ona je mama?“
„Nevedel som…“ „A ako si pochopil, že ju chceš ľúbiť?“
„Pochopil som to po piatich minútach.“ „A ako?“
„Keď sme sa stretli po prvý raz, prehrnula sa vo svojich vlasoch, nadvihla ich a 
zaviazala do uzla len tak, bez gumičky…“
„A…“„A vtedy som pochopil, že ona zúfalo potrebovala gumičku do vlasov a ja 
jejvlasy.“ „A ty si mal gumičku?“
„Nie, ale keď to mama zistila, už ma mala rada.“
„Oci, to znamená, že si ju tak trochu oklamal.“
„Možno, ale dôležité je, že mama bola prvá, kvôli ktorej som mal chuť hľadať 
gumičku. Chápeš, čo chcem povedať?“
Dcéra pozerala na mňa pár sekúnd a potom si rozpustila svoje vlasy: „Oci, tu 
máš moju gumičku, tak sa ty a mama nikdy nerozídete.“
Ona sa usmievala a ja som našťastie krájal cibuľu…

(M. Bussola)



O D P U S T K Y 
1. Úplné odpustky môžeme získať pre svoju dušu alebo pre duše v očistci. 
 (Od 1. 11. do 8. 11. iba za duše v očistci, aj pre viaceré tak môže byť.),
2. Úplné odpustky môžeme získať raz za deň, keď splníme tieto (obvyklé) podmienky:
 a) vzbudíme si úmysel získať úplné odpustky, b) vylúčime akúkoľvek náklonnosť  
 k hriechu, c) vykonáme skutok, na ktorý je viazané získanie odpustkov (napríklad  
 návšteva kostola), d) pomodlime sa odporučené modlitby – modlitbu Pána (Otče  
 náš) a vyznanie viery (Verím v jedného Boha alebo Verím v Boha), e) pristúpime  
 k svätej spovedi; jedna sviatosť zmierenia platí aj pre viaceré príležitosti získať 
 odpustky, f) pomodlíme sa akúkoľvek modlitbu na úmysel Svätého Otca  
 g) pristúpime k svätému prijímaniu, ale sv. prijímanie nie je viazané na deň 
 vykonania odpustkového úkonu.

Všeobecné ustanovenia
1. Odpustkami sa rozumie odpustenie časných trestov za hriechy, ktorých vina už  
 bola odpustená, a to nielen pred Cirkvou, ale aj pred Bohom; vhodne disponovaný  
 veriaci ich môže získať za určitých podmienok prostredníctvom Cirkvi, ktorá ako  
 vysluhovateľka vykúpenia autoritatívne rozdeľuje a privlastňuje poklad zadosťučinenia  
 Krista a svätých.
2. Odpustky môžu byť čiastočné alebo úplné, podľa toho, či zbavujú časných trestov  
 za hriechy iba čiastočne alebo úplne.
3. Čiastočné a úplné odpustky môžu byť vždy privlastnené zomrelým – na spôsob prosby.
4. Veriaci, ktorý aspoň skrúšeným srdcom vykoná skutok obdarený čiastočnými   
 odpustkami, získa prostredníctvom Cirkvi odpustenie toľkých časných trestov,  
 koľko si zaslúži vykonaním dobrého skutku. 

Úplné odpustky
7. Na získanie úplných odpustkov treba vykonať dobrý skutok obdarený úplnými  
 odpustkami a splniť tri nasledujúce podmienky: sviatostnú spoveď, sväté prijímanie 
 a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá   
 záľuba k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému. Ak chýba táto dispozícia alebo 
 ak sa nesplnia tri uvedené podmienky, možno získať iba čiastočné odpustky.
8. Tri uvedené podmienky sa môžu splniť niekoľko dní pred vykonaním predpísaného  
 dobrého skutku alebo po ňom; vhodné je však, aby sväté prijímanie a modlitba  
 na úmysel Svätého Otca boli vykonané v ten istý deň ako skutok obdarený 
 úplnými odpustkami.
9. Jednou sviatostnou spoveďou možno získať viaceré úplné odpustky; ale jedným  
 svätým prijímaním a jednou modlitbou na úmysel Svätého Otca možno získať iba  
 jedny úplné odpustky.
 



O Z N A M Y

Vyloženie sv. oltárnej v Lackovciach na prvý piatok bude o 17.00 hod. 
V Humennom na prvý piatok vás pozývame k celodennej poklone a k spoločnej 

modlitbe korunky Božieho milosrdenstva o 15.00 hod. 

Ohlášky
Sviatosť manželstva chcú prijať: 12.8.2017 PhDr. Matúš Hančár, syn rodičov Antona 
a Márie rod. Balentovej, bývajúci: Laborecká, Humenné a Ing. Mária Ficiková, dcéra 

rodičov Petra a Ivety rod. Obeštrovej, bývajúca: Laborecká, Humenné

Sviatosť manželstva chcú prijať: 26.8.2017 Ing. Tomáš Marcin, syn rodičov Františka 
a Jany rod. Kačurovej, bývajúci: Laborecká, Humenné a Ing. Dominika Dzuňová, 

dcéra rodičov Štefana a Márie rod. Ihnátovej, bývajúca: Modrá nad Cirochou

Sviatosť manželstva chcú prijať: 26.8.2017 Peter Rošák, syn rodičov + Mariána a Heleny 
rod. Zuščákovej, bývajúci: Kamenica nad Cirochou a Martina Ďurisková, dcéra rodičov 

Ladislava a Márie rod. Mackovej, bývajúca: Košická, Humenné

Prosíme vás, aby ste tieto snúbenecké pár vložili do svojich modlitieb.

 V utorok 1.augusta 2017 organizujeme našu pravidelnú letnú akciu Trojka v Tatrách. 
Odchádzame hneď po sv. omši, ktorá bude mimoriadne o 6.00 hod. 

Autobusy pristavia na zastávke pri OC Billa. 

Vo štvrtok 3. augusta 2017 vás po sv. omši, ktorá bude o 7.00 hod. pozývame 
na Raňajky sv Anny do nášho FaPC.

V sobotu 5. augusta odchádzame na celodiecéznu fatimskú sobotu do Obišoviec. 
Odchod autobusov o 6.45 hod. zo zastávky pri OC Billa. 

V nedeľu 6. augusta na sviatok Premenenia Pána si pripomenieme výročie konsekrácie 
nášho farského kostola. Za obvyklých podmienok pri tejto príležitosti môžeme 

v našom kostole získať úplné odpustky. 
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