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Deti sú Božím darom a požehnaním, zvlášť pre 
rodičov. Každý deň pre nich robíme veľa: staráme sa 
o nich, vychovávame, učíme, trénujeme, vedieme, 
povzbudzujeme, chránime a ešte oveľa viac. Sme 
s nimi dlhé hodiny, pomáhame im s domácimi úlo-
hami, sprevádzame na rôzne aktivity. Obetujeme 
pre nich čas i peniaze na vzdelávanie, na šport 
a krúžky, aby sme im pomohli rásť a dosiahnuť 
úspechy, stať sa tým, po čom túžia, a mať to, čo majú 

Modlitba rodičov

radi. V úsilí ochrániť ich pred zlom monitorujeme ich aktivity. Uprostred tohto 
rodičovského snaženia a starostlivosti mali by sme si položiť vážnu otázku: 
Modlím sa za svoje deti?
 Nemali by sme podceniť dôležitosť Božieho požehnania a Božej pomoci pre 
svoje deti. Modlitba rodičov je nevyhnutná, ak nám čo len trocha záleží aj na ich 
duchovnom raste. Mali by sme svojim deťom dať pocit istoty, že ich mama a ich 
otec sa každý deň na chvíľku zastavia, aby sa za nich modlili.
 O čom rozprávať s Bohom, keď ide o naše deti? Môžeme Ho prosiť, aby ich 
ochránil pred zlom a hriechom, aby im pomáhal konať dobro, vzbudzoval v ich 
srdciach túžbu poznať Ho, učil ich milovať a odpúšťať. Môžeme sa modliť za 
súčasné i budúce vzťahy, do ktorých deti vstupujú, aby hľadeli na druhých Ježi-
šovými očami úcty, súcitu a nežnosti. Vyprosujeme pre nich pevnú vieru, aby ju 
nestratili v turbulenciách a problémoch života.
 Modlitba však nie je čarovným kúzlom – vyriekneme správne slová, a naše deti 
budú hneď požehnané úspechom. Modlitbu nemožno chápať ani ako uzavretie 
poistky pred nešťastím. V tomto živote nie sú žiadne záruky. Poznám zbožných 
rodičov, ktorí sa usilovali dať deťom všetko, a napriek tomu sa ich deti vydali 
úplne iným smerom. Poznám aj takých, ktorí nikdy neotvorili kostolné dvere ani 
Sväté Písmo, a ich deti sa stali úžasnými a zbožnými dospelými.
 Som však presvedčený, že ani jedna modlitba nie je zbytočná. Môžu to byť roky, 
dokonca aj desaťročia, kým sa dostaví účinok našich modlitieb. Preto majú byť 
vytrvalé a prednášané s dôverou, že Boh nás počuje a vie, čo je pre nás najlepšie.
 Rodičovstvo je veľmi vážnou zodpovednosťou. Pre kresťanských rodičov táto 
zodpovednosť je rozšírená aj o duchovný život svojich detí a ich duše. Preto dobrí 
kresťanskí rodičia sa denne v modlitbe obracajú k Pánu Bohu a prosia za svoje 
deti. Modlitba je neoddeliteľnou súčasťou láskyplného vzťahu, ktorý majú rodi-
čia k svojim deťom. Je veľkým požehnaním mať rodičov, ktorí – kým ich srdce 
bije – sa denne modlia za svoje deti. Modlite sa, prosím, za svoje deti.

Prevzaté web. Farnosť KE



SILA MODLITBY SV. RUŽENCA 
a získanie odpustkov pri tejto modlitbe

 Vstupujeme do mesiaca október, ktorý 
je ružencovým mesiacom. V tomto me-
siaci slávime aj sviatok ružencovej Panny 
Márie. Vo Fatime sa ona sama predstavila 
ako ružencová, nazývame ju Kráľovnou 
svätého ruženca. 7. októbra slávime spo-
mienku Ružencovej Panny Márie.
 Pôvod sviatku Ružencovej Panny Márie 
treba hľadať v 16. storočí. Vtedy ohrozo-
vali Európu mohamedánski Turci. Rozho-
dujúca bitka sa odohrala 7. októbra 1571 
na mori pri Lepante. Katolícke vojsko pod 
vedením Dona Juana d`Austria odvrátilo 
útok Turkov. Vtedajší pápež sv. Pius V. vy-
zýval celý katolícky svet na modlitby ru-
ženca. Sám sa spolu s kardinálmi a Božím 
ľudom zhromaždili v bazilike Santa Maria 
Maggiore v Ríme, kde sa spolu modlili za 
víťazstvo. Neskôr počas dňa pápež zrazu 
vstal a vyzval všetkých, aby sa poďakovali 
za víťazstvo. Správa o víťazstve prišla, sa-
mozrejme, až neskôr. Vtedy sa rozozvučali 
zvony v Ríme na poďakovanie za odvráte-
nie nebezpečenstva. Pápež nariadil každo-
ročne sláviť 7. október ako spomienku na 
Pannu Máriu Ružencovú.
 Ján Pavol II. hovorí: „Ruženec je moja 
najobľúbenejšia modlitba“.
 Svätý páter Pio je veľmi dobre známy, 
ako sa každý deň modlil niekoľko desi-
atok ružencov ( do ktorých si pridával 
viac modlitieb, aby pomohol viacerým 
hriešnikom a dušiam v očistci). Hovo-
rieval: „Modlitba je najväčšia zbraň, ktorú 
máme“.

 Don Gabriel Amorth (svetoznámy svo-
jou službou exorcistu) spomína, ako mu 
diabol pri jednom exorcizme pod donúte-
ním Božej moci povedal, že každý Zdravas 
je pre neho ako kladivom po hlave. Pre-
to sa všade a za všetkých okolností bude 
usilovať zničiť a zosmiešniť túto modlitbu. 
Ján Pavol II. vyzýval všetkých, aby sa hor-
livo modlili sv. ruženec, kdekoľvek sa na-
chádzajú: doma, na ceste v autobuse. Vy-
zýval všetkých: „Nebojte sa ísť proti prúdu 
a byť svedkami“. Ruženec je podľa tradície 
darom z neba. V Pompejách ukázala Mat-
ka Božia blahoslavenému Bartolovi Lon-
govi ako odovzdáva ruženec sv. Domini-
kovi a sv. Kataríne Sienskej. Tento obraz je 
dnes zvlášť uctievaný. Ján Pavol II. vyslovil 
želanie, aby sa v každej rodine modlili jej 
členovia spolu ruženec. Preto všetkým far-
níkom prajeme, aby sa túto modlitbu de-
nne modlili, pretože tak môžeme pomôcť 
svojej duši aj dušiam našich blízkych. Bl. 
Alanovi Matka Božia vyjavila, že po sv. 
omši je jej táto modlitba najmilšia. Zvlášť 
vás pozývame na modlitbu sv. ruženca 
pred svätými omšami v našich kostoloch.
 Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa 
modlia ruženec v kostole, v kaplnke ale-
bo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo 
nábožnom združení. Na získanie odpust-
kov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého 
ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe 
treba pridať nábožné rozjímanie o tajom-
stvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vy-
sloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku



Adorácia v kostole: 
pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom kostole v piatok 6. októbra 

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.

V sobotu 7.10. vás pozývam k spoločnej modlitbe sv. ruženca- na prvú sobotu
v mesiaci o 7.15 hod.

Plánujeme: 
700. výročie obce Lackovce 7.10.2017- sv. omšu o 10.00 hod. za obyvateľov obce bude 

sláviť  o. arcibiskup Mons. Bernard Bober

 Výlet na Hubkovú, ak Boh dá pekné počasie:  21.10.2017

Godzone tour Košice 14.11.2017

Duchovná obnova – birmovanci – Jusková Voľa 24.-26.11.2017

Kurz prípravy na manželstvo 
Najbližší víkendový kurz prípravy na manželstvo v našej farnosti bude prebiehať od: 

27.10. – 28.10.2017 Na predmanželský kurz v našej farnosti sa môžete nahlásiť v kan-
celárie farského úradu alebo prostredníctvom mailu: fara.humenne3@gmail.com

Predmanželská príprava prebieha v piatok od 19.00 do cca. 21.15 hod. a v sobotu od 
9.00 do cca.16.30 hod. Kurz ponúkame už aj tým, ktorí zamýšľajú uzatvoriť

 manželstvo v prvom polroku v roku 2018.

Pripomíname vám, že sme začali s prípravou k prvému sv. prijímaniu – stretká deti sú 
podľa rozpisu v piatok o 17.00 hod v FaPC, detská sv. omša v piatok o 18.00 hod. 
A taktiež sme začali s prípravou k sv. birmovania- stretká a mládežnícka sv. omša 

budú v stredu- taktiež  podľa rozpisu.  V prípade, že ste nestihli dátum prihlasovania, 
prosíme vás, aby ste kontaktovali do konca mesiaca september našich kňazov. 

Všetkých vás zároveň prosíme o duchovné sprevádzanie našej prípravy. 

OHLÁŠKY
Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú 7.10.2017 prijať:

Vladimír Voroňák, syn rodičov Vladimír a Veronika rod. Piptová, bývajúci: 
Laborecká, Humenné a Viktória Krešilová, dcéra rodičov Dagmar rod. Krešilovej, 

bývajúca: 26.novembra, Humenné

Štefan Lukáč, syn rodičov Štefan a Mária rod. Ondovčínová, bývajúci: Humenné 
a Adriana Kusková, dcéra rodičov Ivan a Mária rod. Kaščáková ,bývajúca: Humenné

Ing. Bronislav Novák, syn rodičov Ing. Viliam a Dr. Katarína rod. Polhorencová, 
bývajúci: A. Kmeťa, Žiar nad Hronom a Františka Tomoriová, dcéra rodičov 

Alexander a Jana rod. Pčolinská , bývajúca: Třebíčska, Humenné

a 14.10.2017 Pavol Záhorský, syn rodičov Michal a Gabriela rod. Černakovičová, 
bývajúci Laborecká, Humenné a Anna Širáková, dcéra rodičov Ľubomír a Ľubica rod. 

Korbová, bývajúca SNP, Humenné
Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, ktorá by

im zabraňovala uzavrieť sviatosť manželstva, je to povinný nahlásiť na farskom úrade. 
Zároveň snúbencov zverujeme do vašich modlitieb.
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