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Satan zvolal celosvetové zhromaždenie démonov. Vo svojom úvodnom prejave povedal:
„Nemôžeme kresťanom zabrániť, aby chodili do kostola. Nemôžeme im zabrániť, aby 
čítali Bibliu a poznávali pravdu. Dokonca im nemôžeme zabrániť ani v tom, aby si vy-
tvorili dôverný vzťah so svojim Spasiteľom. Nechajme ich teda, nech si chodia do kostola.“ 
„ALE  pripravme ich o čas, aby nemali čas budovať si vzťah k Ježišovi Kristovi.“ 
„Práve toto od vás chcem,“ povedal diabol: 
„Zabráňte im v tom, aby boli v kontakte so svojim Spasiteľom a po celý deň udržiavali 
toto životodarné spojenie!“ 
„A ako to máme urobiť?“ zvolali jeho démoni. 
„Snažte sa, aby boli stále zaneprázdnení nedôležitými vecami a vymyslite si spústu 
možností, ako zamestnať ich myseľ,“ odpovedal diabol. 
„Pokúšajte ich, aby utrácali, utrácali a utrácali a vypožičiavali si peniaze. Presvedčte ich 
ženy, aby chodili do práce a trávili tam mnoho času a muži, aby pracovali šesť až se-
dem dní v týždni, desať až dvanásť hodín denne, aby si mohli dovoliť žiť prázdny život. 
Zabráňte im tráviť čas s deťmi. Pôsobte neustále na ich myseľ, aby nepočuli ten tichý, 
nenápadný hlas. Zlákajte ich, aby si na cestách neustále púšťali rádio alebo magnetofón, 
aby mali doma stále zapnuté televízory, DVD prehrávače a počítače, a dohliadnite na to, 
aby v každom obchode a reštaurácii stále vyhrávala svetská hudba. To úplne zamestná 
ich myseľ a preruší ich spojenie s Kristom.“
„Dbajte, aby mali na stolíkoch pri káve množstvo časopisov a novín. Dvadsaťštyri ho-
dín denne útočte na ich mozog správami. Pri šoférovaní ich vyrušujte billboardami.“
„Naplňte ich e-mailové schránky hlúposťami, katalógmi tovarov, tipovaniami a všelija-
kými novinkami a ponukami zliav a výrobkov, služieb zdarma a falošnými nádejami.“
„V novinách, časopisoch a v televízii stále ukazujte štíhle pekné modelky, aby ich muži 
začali veriť, že najdôležitejšia je vonkajšia krása a aby začali byť nespokojní so svojimi 
manželkami.“
 „Hlavne ich stále a stále zamestnávajte!“
 „Naplňte ich život množstvom dobrých vecí, aby nemali čas čerpať silu od Ježiša. Tak budú 
skoro na všetko sami a kvôli týmto dobrým veciam obetujú svoje zdravie a rodinu.“
„TO ZABERIE! Bude to fungovať.“
Démoni sa pustili horlivo do diela a snažili sa, aby boli kresťania stále viac a viac za-
mestnaní a uponáhľaní a stále pobiehali sem a tam. Aby mali málo času na svojho Boha 
a svoje rodiny. Aby nemali čas druhým povedať o tom, že Ježiš má moc zmeniť ich 
život...
PS: Nenašli ste sa tam niekde? 

Zdroj net.

Diablov plán
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Duchovná obnova pre mužovDuchovná obnova pre mužov
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Pred pár dňami mi jeden pán na mail napísal: „Pán farár, o čom bude tá obnova pre mužov?“ Ponúknem ako odpoveď 
slová o. Jána Buca: „ V programe na mužov čaká: prednáška, svedectvá, spoločná večera, sv. omša, adorácia.“ To všetko 
by sa malo dotknúť srdca a rozumu našich chlapov. Ja viem, je ťažké vyjsť z domu a vstúpiť do neznáma. O to viac, že 
sme skôr zvyknutí na to, že to žena sa modlí a „rieši“ náboženské veci. Ale je to preto, že sme stratili svoje chlapské po-
zície. Že sme si zvykli, že to „modlitbu a kresťanskú výchovu“ za nás robí niekto iní. Pre muža je charakterizovaný aj boj. 
sme skôr zvyknutí na to, že to žena sa modlí a „rieši“ náboženské veci. Ale je to preto, že sme stratili svoje chlapské po-
zície. Že sme si zvykli, že to „modlitbu a kresťanskú výchovu“ za nás robí niekto iní. Pre muža je charakterizovaný aj boj. 
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Ak je však mužom. V jeho srdci by sa mala nájsť odvaha. Chuť premôcť. Zvíťaziť. Aj nad sebou samým.... aj preto je tu tá 
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zície. Že sme si zvykli, že to „modlitbu a kresťanskú výchovu“ za nás robí niekto iní. Pre muža je charakterizovaný aj boj. 

ponuka. Nechcem mať mužov bez srdca a odvahy, nechcem mať mužov, ktorí si sedia v bezpečí domova a hľadia, ako 
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to niekto iní za nich zatiahne. Boh nás tu nenechal pre prežívanie, ale pre žitie...žitie vodcovstva a príkladu....Pozývam 
vás chlapi a chlapci...príďte, nájdite si čas...aby  Boh mal priestor dotknúť sa tvojho života... Program bude prebiehať 
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Košická arcidiecéza podporila hniezda záchranyKošická arcidiecéza podporila hniezda záchrany
Sedemnásteho novembra 2016, na sviatok svätej Alžbety Uhorskej, vyhlásila Košická arcidiecéza dobročinnú zbierku svätej Alžbety
na podporu hniezd záchrany. Z iniciatívy občianskeho združenia Šanca pre nechcených, existujú totiž od roku 2004 na Slovensku 
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porodí svoje dieťatko, ho môže vložiť do Hniezda záchrany. Táto možnosť je bezplatná
a bezpečná a po žene, pokiaľ sama neprejaví záujem, nebude nikto pátrať a dieťatko dostane 
šancu žiť. Symbolický šek na 10 000 eur dnes odovzdal košický arcibiskup Bernard Bober do rúk 
zakladateľky OZ Šanca pre nechcených, Anny Ghannamovej. Ako arcibiskup zdôraznil, cirkev cíti 
šancu žiť. Symbolický šek na 10 000 eur dnes odovzdal košický arcibiskup Bernard Bober do rúk 
zakladateľky OZ Šanca pre nechcených, Anny Ghannamovej. Ako arcibiskup zdôraznil, cirkev cíti 
šancu žiť. Symbolický šek na 10 000 eur dnes odovzdal košický arcibiskup Bernard Bober do rúk 

potrebu o ochrane života nie len hovoriť, ale dobré diela aj finančne podporiť.
Financie, ktoré arcidiecéza poskytla, budú rozdelené na tri projekty. Použijú sa na nákup súpra-
vičiek pre bábätká, ktoré sa nájdu v hniezdach záchrany, časť financií poputuje na prednášky 
pre ohrozené skupiny žien po celom Slovensku a časť financií bude použitá na útulky pre matky. 
Podľa Anny Ghannamovej sú hniezda záchrany úspešným projektom. Po celom Slovensku ich je 
20 a dodnes sa v nich našlo 55 detí.

11. - 12. 2. 201711. - 12. 2. 2017
sobota 15.00 - 20.30 hod.

nedeľa 10. 30 hod.

Prihlásiť sa môžete mail: fara.humenne3@gmail.com alebo v sakristii kostola
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V piatok 3. februára prs v. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnania.

V sobotu 11. februára 2017 pri rannej sv. omši pri spomienke na Pannu Máriu Lurdskú 
budete mať možnosť prijať sviatosť pomazania chorých.

Kto môže prijať túto sviatosť?

Každý katolík, ktorý je vážne chorý, alebo starý a potrebuje uzdravujúcu moc Pána Ježiša. 
Každý, koho čaká vážna operácia alebo sa mu zhoršil zdravotný stav. 

Pred prijatím sviatosti sa treba vyspovedať.

Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky:

spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi;
 posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;+ posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;+
 odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia;+ odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia;+
 navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse;+ navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse;+
 prípravu na prechod do večného života. (KKC 1499-1532)

Adorácia v kostole: pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom kostole v piatok                            
3. februára od rannej sv. omši až do večernej sv. omši a v Lackovciach od 15.00 hod. do 17.00 
hod. Zároveň vám pripomíname možnosť na prvý piatok zapojiť  sa v oboch kostoloch  
k spoločnej modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva o 15.00 hod.

Spovedanie chorých štvrtok 2.2.2017 od 9.00 hod. 

V prvopiatkovom týždni bude kancelária FÚ zatvorená.

Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí.

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že prvé sväté  prijímanie Vašich detí, ak Boh dá, bude 21. 05. 2017 a to
o 9.00 hod.   -  ZŠ Laborecká
 ZŠ Hrnčiarska
 ZŠ Švermova
 Spojená cirkevná škola

o 11.00 hod. -  ZŠ Dargovských  hrdinov

Pripravujeme: v mesiacoch júl resp. august / upresní sa to v najbližších dňoch/Farskú púť 
na trase: La Salette, Santiago de Compostela, Lurdy, Fatima, Lisabon.  Predpokladaná cena: 
650 € V cene je zahrnuté:  doprava tam autobus -  späť lietadlo, 6 x ubytovanie / 5 x hotel, 1 x 
pútnický dom/, 6 x polpenzia / raňajky, večera/  , sprievodca, 1 x batožina 20 kg, poistenie 18 
€, letiskové poplatky 120 €, vstupy cca.: 30 €, príspevok na baziliku v Lurdoch 4 € Nahlásiť sa 
na púť budete mať možnosť od 12.2.2017 v sakristii kostola. 
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