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Ako byť dobrým otcom
Minule ku mne prišiel môj 5 ročný syn a spýtal sa ma vážnu otázku. Jeho hlas bol 
pokojný a jasný. Videl som, že nad niečím rozmýšľal. Potom povedal:
„Oci, naučíš ma, ako byť otcom?“
„Jasné“, povedal som mu. „Páči sa mi, čo sa z teba stáva, a jedného dňa budeš 
skvelým otcom.“ Stále znepokojene a nevšímajúc si môjho povzbudenia hovoril: 
„Ale, naučíš ma to?“ Chcel odo mňa niečo viac než len všeobecné uistenie.
Chcel podrobnosti. Chcel svojho mentora.
Držal som ho blízko seba a jeho tónom som mu povedal: „Naučím ťa, ako byť 
otcom.“ Usmial sa, odišiel z izby a vrátil sa k svojej skladačke, na ktorej predtým 
pracoval.
MOJA ŽENA TÚTO KONVERZÁCIU SLEDOVALA.
Zasmiala sa a povedala mi, že čakal celý deň na to, aby sa ma to mohol spýtať. 
Smiali sme sa na jednoduchosti jeho úprimnej otázky a zasiahlo nás, akú hlbokú 
mal tento moment myšlienku. Často sa zamýšľame nad tým, ako naučíme naše 
deti čítať, riešiť matematické príklady, opravovať motory a prejsť skúškami. Ale 
kde sa deti naučia, ako sa stať dospelými? Kde sa naučia, ako byť otcom, mamou 
alebo mužom a ženou?
NAKONIEC, VEĎ TO SÚ TIE NAJDÔLEŽITEJŠIE ROLY V ŽIVOTE.
Skutočnosťou je, že väčšina z nás pochytí vzorce týchto rolí od tých, ktorí sú oko-
lo nás. Niektorí z nás mali správne príklady a ostatní zas tie zlé. Nikto z nás však 
nemal dokonalé príklady. Nezáleží na tom, aké sme mali príklady, alebo či nás 
niekto cielene učil, my sa každý deň rozhodujeme ako sa týchto rolí zhostíme. 
V priebehu niekoľkých ďalších týždňov za mnou syn chodil s tou istou otázkou: 
„Naučíš ma, ako byť otcom?“ 
ZMENIL SOM MOJU KOMUNIKÁCIU S NÍM.
Začali sme s „hodinami otcovstva“, kde sme hovorili o tom, ako otcovia milujú 
svoju rodinu. Umývali sme spoločne riady, nie len kvôli čistým tanierom, ale 
ako prejav lásky a ocenenia kuchárky. Dali sme si pauzu v hre, aby sme si mohli 
vypočuť príbeh jeho sestry. Nie pretože sme boli unavení z hry, ale aby sme jej ve-
novali našu plnú pozornosť. Vstali sme v sobotu skôr a kúpili šišky. Nie preto, že 
sme chceli sladkosť, ale aby sme potešili našu rodinu týmto prekvapením. Riešili 
sme konflikty, avšak nie kvôli tomu, že by nás naplňovali, ale aby sme presadzo-
vali pravdu a pokoj.
HOVORIL SOM: „TOTO OTCOVIA ROBIA.“

-pokračovanie na 2. str.-



  VITRÁŽ OKIEN V LACKOVCIACH

Tieto lekcie nejako výrazne nezmenili rytmus našej rodiny. Len sme začali o rôznych aspektoch 
bežného rodinného života hovoriť ináč. Každej zložke takéhoto života sme sa venovali tak, aby 
to naše deti mohli spracovať. Moje chyby taktiež poskytli príležitosti nato, aby som synovi vy-
svetlil, čo by otcovia nemali robiť. Raz som sa mu ospravedlnil, že som bol necitlivý, a že otcovia 
by mali byť viac vnímaví. Povedal mi, že je to v poriadku, že som stále dobrý otec. Pravdou je, že 
moje deti nebudú mať dokonalý príklad toho, ako byť rodičom. Vlastne dúfam, že budú ďaleko 
lepší v rodičovstve než ja. Ale momentálne, mám tú vzácnu dôveru, byť ich mentorom.
ČASOM SOM ZISTIL, ŽE TIETO LEKCIE MAJÚ DOPAD I NA MŇA.
Nečakal som to, no otázky môjho syna o tom, ako byť lepším otcom, zo mňa robili lepšieho otca.
V týchto dôležitých životných rolách nie sme limitovaní tým, aký dobrý alebo zlý príklad sme 
dostali, keď sme vyrastali.
Nejaké základné vzorce v sebe máme, ale máme možnosť vybrať si, ktoré budeme používať, a 
ktorých sa zbavíme. Bez ohľadu na náš vek či postavenie, je zaujímavé, ako sa môžeme zmeniť, 
ak sa zamyslíme nad tým, k akému výsledku učíme tých okolo nás.

Prevzaté. JOHN RICHMOND
PS: V dnešnú nedeľu, kedy slávime Deň otcov, chcem poďakovať všetkým mužom – otcom, ktorí 
žijú svoje otcovstvo ako dar a službu. Ďakujem tým mužom – otcom, pri ktorých aj ja sám ras-
tiem v poznaní, čo to otcovstvo v praktickom živote znamená a ako sa ho dá pekne a múdro žiť.

S vďakou a modlitbou za dobrých otcov ostáva farár  Jozef

Duchovná obnova
 s o. Mariakumarom

Chcem sa ešte raz touto cestou poďako-
vať manželskému páru Stanovi a Martine 
za ich vytrvalosť a pomoc pri zorganizo-
vaní Duchovnej obnovy o. Mariakuma-
ra a Mary. Verím, že sme prežili hlboký 
duchovný týždeň. A že prítomnosť toh-
to charizmatického muža vniesla nielen 
myšlienky, ale aj rozhodnutia, ktoré nás 
privedú bližšie k Bohu. CD s nahrávka-
mi prednášok, ktoré ste si objednali, ak 
Boh dá, by sme mali mať k dispozícii 2. 
júla 2017. 

Po dôkladnom zvážení sme sa spolu s ku-
rátormi rozhodli dať vypracovať návrhy na 
vitráž okien na náš filiálny kostol v Lackov-
ciach. Na základe rozhovoru s pánom Ing. 
Mariánom Sitarčíkom a členmi liturgickej 
komisie pre ABÚ V Košiciach sa určilo na-
sledujúce zadanie: 
Okná v presbytérium budú patriť štyrom 
evanjelistom. Loď kostola: na jednu stranu 
pôjde 5 tajomstiev radostného ruženca 
a na druhú stranu 5 tajomstiev ruženca svet-
la Hlavný „symbol- obraz“ by sme chceli 
do druhého okna z vrchu. Dátum dodania 
návrhov je stanovený na 10.7.2017 zatiaľ 
sme oslovili 3 firmy, ktoré sa zapodievajú 
vitrážami sakrálnych priestorov. Výber 
z návrhov a ich predstavenie sa uskutoční 
v mesiaci júl 2017. Po oznámení víťaza by 
sme chceli začať s realizáciou projektu.



RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE
Dar je krásna vec, keď sa prijíma, no ešte krajšia, keď sa odo-
vzdáva. A najvzácnejší dar je ten, ktorý darujeme zo srdca. 
O tom sa opäť mohli presvedčiť aj naše prvoprijímajúce 
deti. Práve ich rodičia sa nechali osloviť hlbokou myšlien-
kou duchovného otca Jozefa a rozhodli sa spraviť radosť 
rozdávaním. Rozdávaním tým, ktorí to potrebujú viac ako oni...
Rodičia a deti zo Základnej školy Hrnčiarskej 13 a zo Zá-
kladnej školy Laboreckej darovali malému prvákovi Vilkovi 
školskú aktovku s plným vybavením. Deti zo Základnej ško-
ly Dargovských hrdinov darovali tretiakovi Jakubovi pou-
kaz do letného farského tábora Pre mnohých nič zvláštne, 
no pre niekoho tak vzácne veci ... Obdarovať iných, pri prí-
ležitosti prvého sv. prijímania, keď som ja obdarovaný, je 
pre deti a ich rodičov z farnosti Sv. košických mučeníkov 
v Humennom už tradíciou, ktorá rozvíja ľudskosť v nás.                                         

                                                                              Mgr. Gabriela Piatková

O Z N A M Y
V pondelok 19. júna od 15.00- 16.00 hod. vyberáme v kancelárii farského úradu intencie na 

mesiac august, september a október 2017. Lackovce: Intencie v kostole v Lackovciach sú 
vybraté do 22. septembra 2017. Prosíme vás, aby ste úmysly sv. omší nechodili hlásiť 

v nedeľu. Ďakujeme za porozumenie. 

Tábor: V pondelok 19. júna po večernej sv. omši- cca. 18.30 hod. bude predtáborové 
stretnutie rodičov s organizátormi tábora. Účasť jedného z rodičov je potrebná.

V utorok 20. júna vás pozývame na dekanáte večeradlo.

Srdečne vás pozývame v nedeľu 25. júla o 15.00 hod. na formačné stretnutie Združenia Faustí-
num. Stretnutie začneme spoločnou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

Nakoľko od 3.-7. júla 2017 organizujeme pre deti našej farnosti pobyt v Juskovej Voli „tábor“
 a celého pobytu sa zúčastní aj pán kaplán,  pristúpili sme k rozhodnutiu, že spovedať pred prvým 

júlovým piatkom budeme už o týždeň skôr. Ďakujeme za porozumenie. 

Prvá sobota – 1. júla 2017 Fatimská sobota začne modlitbou sv. ruženca o 7.15 hod.
V nedeľu 2. júla 2017 máme zbierku na dobročinné diela Svätého Otca ( tzv. Halier sv. Petra) 

Pripravované akcie a prázdninové zmeny:
Od 3.-7.7 farský tábor. Prosíme o modlitbu za detí a animátorov.
Začiatkom augusta: Trojka v Tatrách – spoločný výlet do Tatier.

V mesiacoch júl a august dochádza k zmenám v rozpise sv. omší: Humenné: štvrtok sv. omša bude 
ráno o 7.00 hod., sv. omša v sobotu ráno okrem prvej nedele sa ruší. Lackovce: Ruší sa sv. omša 

v pondelok a v piatok sa presúva na 19.00 hod.. Kaplnka: V mesiaci júl bude sv. omša len v sobotu. 

Prosba: 
 S veľkou radosťou sme pred pár týždňami vynovili kvetinový kruh pred našim kostolom. Preto 

vás opätovne prosíme a vyzývame, aby ste nakoľko sa dá, pomohli nám ho uchovať per krásu
 a radosť nás všetkých. Nerobme z tohto miesta detské ihrisko, ani chodníček pre zábavu. Ďakujeme. 
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