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Si sa nepomýlil ?
... keď si povedal, že nepôjdem za cudzím hlasom, iba za tvojím? 

Lebo to takto vôbec nefunguje.“

„Nepovedal by som, že vôbec, ale žiaľ, dosť často to nefunguje. 
Pri ovečkách to platí, tie poznajú hlas svojho pastiera.“

„Tak mi vysvetli, prečo sa tak často rozhodnem ísť proti tebe? 
Predsa aj ja poznám tvoj hlas.“

„Žeby preto, že si slobodný?“

„Môj ocko je ženatý a tiež občas ide opačným smerom.“

„Každý, aj tvoj ocko, má právo slobodne sa rozhodnúť, či bude hrešiť alebo nie, 
či pôjde za mojím hlasom alebo za cudzím.“

„Tak si myslím, že ty si dobrý pastier, ale ja nie som dobrá ovečka. 
Ja síce počujem tvoj hlas, no neposlúcham.“

„A čo ti bráni, poslúchať môj hlas?“

„To keby som vedel.“

„Ovečka počuje hlas pastiera a poslúcha ho. Nemá však možnosť voľby. 
Ty ju máš, a preto občas zablúdiš.“

„Myslíš, že to niekedy dokážem: počúvať a aj poslúchať ťa?“
„Som o tom presvedčený, že to dokážeš. Veď som za teba položil život. 

Prečítaj si celú 10. kapitolu z dnešného evanjelia, veľa ti napovie.“
„Prečítam. Jedno je isté, ty si dobrý.“

„Ďakujem.“

(Júlia Hubeňáková, prevzaté z www.verbumdomini.sk)



 

Organizačné pokyny k 1. sv. prijímaniu 
Pondelok 
15.5. 2017 
ZŠ  
Hrnčiarska 
Laborecká  
a iné... 

 
 
 
Od 15.00 – do cca 16.30 nácvik detí v kostole 
Prosím deti o dochvíľnosť! 
Rodičov prosíme, aby deti v tieto dni vyhlásili zo záujmových útvarov/krúžkov/,šk. 
klubu.     

Utorok 
16.5. 2017 
ZŠ Darg. 
hrdinov 
Piatok  
19.5.2017 

O 16.45 stretnutie pre všetky deti v Pastoračnom centre 
O 18.00 sv. omša pre deti 
Po sv.omši – GENERÁLKA pre ZŠ Hrnčiarska, Laborecká a iné 
Účasť jedného z rodičov žiadaná! 

Sobota 
20. 5.2017  

O 8.45 – stretnutie detí pred kostolom 
Spoveď detí od 9.00 
Deti si majú priniesť knižku Od srdca k srdcu, hriechy napísané na papieri vlastnou 
rukou, krstnú sviecu 
O 10.15 – GENERÁLKA pre ZŠ Dargovských hrdinov 
Účasť jedného z rodičov žiadaná! 
Od  11.30 hod. ‐ upratovanie a príprava kostola na slávnostnú sv. omšu. Prosím 
o prítomnosť jedného z rodičov! 

Nedeľa 
21.5.2017 

8.30 –stretnutie detí na fare pre ZŠ Hrnčiarska, Laborecká a iné 
9.00 – Slávnostná sv. omša 
10.40 – stretnutie detí na fare pre ZŠ Dargovských hrdinov 
11.00 – Slávnostná sv. omša 
 
Deti majú prísť oblečené v rúchach, so sebou si neberú nič. Rodičia pred sv. omšou 
nech zaujmú svoje miesta v kostole/ prvý rad ‐  deti, druhý rad – matky, tretí rad – 
otcovia./ 
Upozornenie: Prosíme o zachovanie dôstojného priebehu sv. omše. Preto 
fotografovať a natáčať záznam počas slávnosti vlastnou technikou len z chóra. 
Prosíme, rešpektujte to a upozornite aj príbuzných. 

Streda 
24.5.2017 

Ďakovná púť detí – Prešov, Mariánska hora v Levoči/Prosím nahlásiť záujem detí pri 
preberaní rúcha a zaplatiť poplatok 8,‐eur./ 

Piatok  
26.5.2017  Vrátenie rúcha od 16.30 – 18.00 hod. na faru 
 

 Zasvätenie farnosti 
V tomto roku si v sobotu 13. mája 2017 pripomenieme 100. výročie zjavení Panny Márie vo 
Fatime. Pri tejto príležitosti a na základe výzvy otca arcibiskupa Bernarda Bobere zasvätíme 
našu farnosť Nepoškrnenému srdcu Panny Márie. Zasväetenie vykonáme v sobotu 13. mája 
2017 pri sv. omši o 8.00 hod. Srdečne vás pozývame prežiť túto chvíľu spoločne. 

Na budúcu nedeľu 14. mája 2017 máme pravidelnú zbierku na FaPC.  
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 Zasvätenie farnosti
V tomto roku si v sobotu 13. mája 2017 pripomenieme 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fa-
time. Pri tejto príležitosti a na základe výzvy otca arcibiskupa Bernarda Bobere zasvätíme našu 
farnosť Nepoškrnenému srdcu Panny Márie. Zasväetenie vykonáme v sobotu 13. mája 2017 pri 
sv. omši o 8.00 hod. Srdečne vás pozývame prežiť túto chvíľu spoločne.

Na budúcu nedeľu 14. mája 2017 máme pravidelnú zbierku na FaPC. 
Poďakovanie: Chcem touto cestou poďakovať p. záhradníkovi  Jozefovi Konrádovi, chlapom ku-
rátorom a kostolníkom a  p. S. Sukeľovej za pomoc a iniciatívu pri premene nášho kruhu pred 
kostolom. A taktiež kaplánovi Majovi a animátorom Patrícii, Tinovi a Dominike za výlet pre 
miništrantov. Fotografie nájdete na internete.  



Lektori: Rozpis lektorskej služby budeme zverejňovať na našej vonkajšej nástenke. V prípade, 
vášho záujmu zapojiť sa do čítaní v našom kostole, prosím kontaktujte p. Engela alebo pani En-
gelovú, ktorí vás doplnia do najbližšieho rozpisu. Radi by sme medzi našimi lektormi privítali 

nových aj mladších ochotných záujemcov. 

Pravidlá pre lektorov
1. Čítanie si treba vopred vždy prečítať. Treba sa s textom oboznámiť, snažiť sa ho pochopiť,  
 hľadať najvhodnejšiu formu prednesu. 
2. Treba dbať  na úpravu svojho zovňajšku (vhodné oblečenie).
3. Pred sv. omšou príde lektor do sakristie (včas, nie na poslednú chvíľu). Tu si môže ešte  
 pozrieť text.
4. Je vhodné ak počas sv. omše sedí lektor na vhodnom mieste blízko ambony.
5. Až po skončení modlitby a po spoločnom Amen, vtedy keď si ostatní sadajú, lektor vyjde 
 z lavice a kráča k ambone. (Nie cez modlitbu, aby nepútal na seba pozornosť! 
 Počas usádzania je dosť času na pokojný príchod k ambone.)
6. Začne čítať, až keď sa všetci usadia a nastane ticho. Druhé čítanie začína čítať hneď 
 po skončení spevu žalmu.
7. Lektor číta posvätný text (Božie slovo ) nahlas, zreteľne a v primeranom tempe. 
 Uvedomuje si, že nečíta pre seba, ale pre tých, ktorí sú zúčastnení na bohoslužbe.
8. Až po odpovedi ľudu lektor odíde späť na svoje miesto.
9. Ak lektor neprechádza popred svätostánok ani popred oltár, nerobí žiadne gestá 
 (pokľaknutie, úklon), kráča priamo k ambone.
10. Ten kto číta v kostole, mal by sa snažiť čo najlepšie aplikovať Božie slovo, ktoré prednáša,  
 aj do svojho života. Ak vnímam, že môj život nekorešpenduje s mojím verejným predná-
 šaním Božieho slova, mal by som oznámiť farárovi farnosti, že z tejto služby načas   
 ( kým vec nedám do poriadku)  alebo už nastálo odchádzam. Aby som neprinášal pohoršenie  
 alebo aby som nepomýlil tých, ktorí ma v kostole počúvajú.

Duchovné cvičenia vnútorného uzdravenia s P. Mariakumarom, SVD
Indický kňaz-verbista páter James Mariakumar, SVD prichádza aj tento rok na Slovensko a je-
diným miestom na východnom Slovensku, kde bude viesť svoje duchovné cvičenia, bude práve 
naša farnosť. Z toho dôvodu vám dnes prinášame malé predstavnie tohto nášho hosťa. Kto je 
páter James Mariakumar, SVD?
Páter James Mariakumar Kaniyaparambil, SVD, sa narodil v Indii. Jeho otec Mathew bol uči-
teľom a poznal všetky štyri evanjeliá naspamäť. James ako dieťa koktal, a preto mohol navštevovať 
miestnu základnú školu len do prvého stupňa. Avšak Pán ho viedol a umožnil mu stretnúť sa so 
svätými kňazmi. Ich príklad v ňom vzbudil túžbu po opravdivejšom kresťanskom živote a s ich 
pomocou vyštudoval a stal sa kňazom a členom Spoločnosti Božieho Slova. Ale čo je dôležitejšie 
Duch Svätý ho vnútorne uzdravil a od roku 1978 ho začal plnšie používať ako svoj charizmatický 
nástroj, najmä v službe duchovného poradenstva, vnútorného uzdravovania a oslobodzovania. 
Od roku 1997 a najmä po roku 2000, uzdravený z rečovej vady a poverený svojimi predstavený-
mi, sa naplno venuje duchovným cvičeniam a seminárom, na veľmi zaujímavé témy, silne opreté 
o Božie slovo a o magistérium Cirkvi a svedectvá zo života, zamerané na poznanie Božieho plánu 
pre naše životy skrze Božie slovo, na oslobodenie, uzdravenie a na sviatostný život. Páter Maria-
kumar venuje vo svojich prednáškach pozornosť aj takým negatívnym stránkam nášho správania 
sa, akými sú hnev, neodpustenie, posudzovanie, ohováranie, žiadostivosť, ale aj stále viac sa roz-
širujúcemu okultizmu, New Age, reiki, ezoterike, reinkarnácii. Neobchádza ani problémy rodiny, 
manželstva, výchovy a mnohé iné.
Prosíme vás, aby ste pátra Mariakumara, ako aj celú duchovnú obnovu, ktorú povedie v našej 
farnosti od 5-10. 6. 2017 vložili do svojich modlitieb a zároveň, už dnes, vás pozývame tento 
milostivý časť prežiť s nami. 



Vydáva Rímskokatolícka Cirkev Farnosť sv. košických mučeníkov v Humennom.
Bez jazykovej a pravopisnej úpravy.

e-mail: fara.humenne3@gmail.com         www.humenne3.rimkat.sk          tel.: 057 / 77 23 701 

Poriadok bohoslužieb   
8. 5. 2017 - 21. 5. 2017


