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Môj spolužiak to má ťažké ...
... jeho otec je alkoholik a mama sa z toho psychicky zrútila. 
Babky bývajú ďaleko. Jedna k ním chodieva, ale to len občas. Akurát, čo im 
operie a navarí na viac dní. Spolužiak sa stará o dvoch mladších súrodencov. 
Nevieš s tým dačo urobiť?“

„Skúšal som.“

 „Nie veľmi to vidno.“

 „Najprv som tam poslal jeho uja. Bol raz, ale nechal to tak, lebo ocko tvojho 
kamaráta ho vyhodil. Potom som poslal ujovu ženu. Tá s hrôzou odišla, že 
do cudzích vecí sa ona miešať nebude. Teraz tam posielam teba.“

 „Mňa? Som malý. Kto už mňa počúvne?“

 „Netreba veľa slov, stačí úplne obyčajná pomoc.“

 „Mám im chodiť variť alebo prať?“

 „Nie. Úplne postačí, ak k ním zájdeš a budeš spolužiakovi venovať svoj čas. 
Rátam s tým, že mu aj s niečím pomôžeš.“

 „To by som mal zvládnuť. Nemohol by si tam poslať aj viacerých spolužiakov?“

 „Posielam, ale zavolaj ich ty.“

 „Najprv tam pôjdem sám; iba so svojím anjelom strážcom. Naučím 
spolužiaka robiť palacinky. To ma naučila robiť moja mamka. A potom 
zavolám ďalšieho spolužiaka.“

 „Modlite sa za spolužiakovho otca aj mamu. Veľmi to potrebujú.“

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

Ktovie koľko podobných príbehov skrýva aj naše sídlisko. Možno že aj tvoj 
sused ťa potrebuje – tvoju modlitbu či povzbudenie.



ZASVÄTENIE ARCIDIECÉZY V OBIŠOVCIACH
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OZNAMY 
Dovoľujeme si vám oznámiť, že s účinnosťou od 01.10.2017 došlo k zmene pôvodného názvu 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné – sv. Košických mučeníkov na nový názov, a to 
Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Humenné, so sídlom: Dargovských hrdinov 
6177/22, 066 01 Humenné

Misijná nedeľa: V nedeľu 22.10.2017 máme misijnú nedeľu, ktorú ustanovil pápež Pius XI. ako 
deň modlitieb za misie. Modlitbou a obetou spolupracujeme s Duchom Svätým na diele šírenia 
viery. V misijnú nedeľu sa koná zbierka, ktorou veriaci prispievajú do svetového fondu solida-
rity, z ktorého sú cez Pápežské misijné dielo šírenia viery systematicky podporované misijné 
aktivity v chudobných diecézach. Modlitbou a konkrétnou pomocou, ako to zdôrazňuje pápež 
František, sa stávame spoločenstvom misionárov, ktorých stravuje horlivosť prinášať všetkým 
potešujúce Ježišovo slovo a jeho milosť.  

Tvorivé dielne – srdečne pozývame detí a j ich rodičov na Tvorivé dielne  v sobotu 14. októbra 
2017 od 14.30 hod. do nášho FaPC. 

Na slávnostnej sv. omši 1. októbra v Obi-
šovciach bola zasvätená naša arcidiecéza 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 
Pri tejto príležitosti vám ponúkame časť 
z príhovoru otca arcibiskupa Bernarda 
Bobera:  „V posolstvách Fatimy sa spo-
mína, že víťazstvo Máriinho Srdca sa má 
vo veľkej miere uskutočniť za pomoci 
verných kňazov. Je evidentné, že Mária 
si veľmi zamilovala kňazov. Často pozýva
k modlitbám za kňazov, lebo kňazi sú 
dôležitým faktorom pri posväcovaní. 
Chcem vám v tejto súvislosti ponúknuť 
krátky obsah listu, ktorý rehoľná sestra 
Lucia, jedna z troch fatimských vizioná-
rok, pár rokov pred smrťou adresovala 
istému kňazovi. Citujem:

Drahý otče! Z Vášho listu som vycítila, 
že ste veľmi znepokojený nad tým, akí sú 
dnes ľudia dezorientovaní. Máte pravdu, 
keď sa sťažujete, že v súčasnosti sa veľké 
množstvo ľudí necháva strhnúť a ovládať 
diabolskou vlnou, ktorá zotročuje svet. 
Je tu toľko slepých, ktorí to nevidia 
a nechcú vidieť! Najväčšiu chybu však ro-
bia v tom, že sa zriekli a upustili od mod-
litby. Vzdialili sa od Boha a bez Boha 
nič nie je možné, lebo Ježiš hovorí: „Bezo 
mňa nemôžete nič urobiť!“

Čo najviac odporúčam je, aby sa človek 
znovu priblížil k svätostánku a začal sa 
pred ním modliť. Tam sa mu totiž dostá-
va svetla a duchovného pokrmu, aby mal 
silu darovať sa iným. […] Pokračujte, 
otče, v takejto ceste a uvidíte, že v blízkos-
ti svätostánku nájdete viac múdrosti, viac 
svetla, milostí a viac čností – oveľa viac, 
ako by Vám mohla dať kniha, štúdium či 
nejaká druhá osoba. Čas, ktorý strávite 
v modlitbách, nikdy nepovažujte za stra-
tený, a uvidíte, že Boh Vás osvieti, dodá 
Vám síl. […] Môže nám chýbať čas na 
všetko, ale nikdy nie na modlitbu. 

Drahí bratia a sestry! Tieto slová nepo-
trebujú komentár. Ich pravdivosť si však 
musíme vždy nanovo pripomínať, aby 
sme nezabudli, že naše zasvätenie nás 
vyzýva k pravidelnej modlitbe a k ďal-
ším obetám. Mária ich posunie ďalej, 
pre Božie zámery na záchranu duší. Milí 
mariánski ctitelia, vy ste svetlo našej ar-
cidiecézy. Spravidla ste to vy, ktorí sa na-
jviac angažujete v živote našich farností 
a spoločenstiev. Ste ochotní, spoľahliví a 
musím pravdu povedať, že aj štedrí. Po-
máhajte aj naďalej svojim kňazom v jed-
note a porozumení. Nech vaše modlitby 
a skutky obety napomôžu k tomu, aby sa 
urýchlilo víťazstvo Máriinho Srdca.



O.Z. Podaj ruku v spolupráci s našimi animátormi srdečne pozývajú, ak Boh dá pekné počasie, 
v sobotu 21.októbra na Výlet na Hubkovú. Odchádzame o 9.30 hod. od kostola. Čakať na vás 
budú hry a chutný guláš. 

Kurz prípravy na manželstvo. Najbližší víkendový kurz prípravy na manželstvo v našej farnosti 
bude prebiehať 27.10. – 28.10.2017. Na predmanželský kurz v našej farnosti sa môžete nahlásiť 
v kancelárii farského úradu alebo prostredníctvom mailu: 
fara.humenne3@gmail.com.
Kurz ponúkame všetkým, ktorí zamýšľajú uzatvoriť manželstvo v roku 2018.

Vzhľadom na zmenu ročného obdobia, prosíme vás o zatváranie kostolných dverí. Ďakujeme. 

Na budúcu nedeľu máme pravidelnú zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Informácie z Arcibiskupského úradu
I. Master v teológii manželstva a rodiny
Teologická fakulta v Košiciach v spolupráci s Košickou arcidiecézou a Akadémiou Karola Wojty-
lu otvára nový dvojročný akademický program Master v teológii manželstva a rodiny. Program 
je určený pre osobnú a profesionálnu formáciu a profiláciu jednotlivcov, manželských párov, 
kňazov, zasvätených a budúcich koordinátorov pastorácie rodín.
Obsah programu tvorí pohľad Cirkvi a spoločenských vied na manželstvo a rodinu. Lektormi 
programu sú odborníci zo Slovenka a zahraničia. Program garantuje Mons. doc. PhDr. Marek 
Forgáč, PhD., pomocný biskup. Pre viac informácií: www.tf.ku.sk

II. Láska, sexualita a zmysel života
Teologická fakulta v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu otvárajú 2. ročník semestrá-
lneho programu o ľudskej láske a sexualite v učení Cirkvi. Program je určený pre študentov, 
pracujúcich, snúbencov, manželov, pre osobnú formáciu ako aj pre formáciu ďalších. Stretnutia 
prebiehajú seminárnou metódou v malej skupine v pravidelných týždenných intervaloch. Lek-
tormi programu sú odborní asistenti TF KU - absolventi Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme 
a absolventi Medzinárodného teologického inštitútu v Gamingu a Trumau. Hlavným cieľom 
programu je priblížiť učenie Cirkvi o láske, sexualite, manželstve, panenstve a plodnosti. Po-
drobné informácie a prihlášku nájdete na www.teologiatela.sk

Konferencia biskupov Slovenska pozýva katolíckych psychológov, psychoterapeutov a psychiat-
rov na celoslovenské stretnutie, ktoré bude 11.11.2017 v priestoroch biskupského úradu v Žiline. 
Je potrebné prihlásiť sa do 1.11.2017 na k3p.kbs.sk. Viac info na www.kbs.sk.

Apoštolát ochrany života ponúka:
I. Ráchelina vinica  20. - 22.10.2017 
terapeuticko-duchovný víkendový program pre zranených potratom (rodičia potrateného 
dieťaťa, starí rodičia, súrodenci, lekári a ostatní asistujúci pri potratoch...)  sa bude konať v Pre-
šovskom kraji. Registrácia: rachel@rodinabb.sk, 0911 911 794. 
II. Víkendová oáza pre bezdetných manželov  27. – 29.10.2017
sa bude konať v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. V programe: Fázy smúte-
nia, Zvládanie stresu, Možnosti liečby, Biblické posolstvo pre bezdetných,... Registrácia: vikend.
manzelia@gmail.com. Viac na www.zazivot.sk
III. Jesenný formačný deň pro-life aktivistov  4.11.2017
ktorí chcú rozšíriť svoje poznatky a posilniť pro-life motiváciu. Miesto: fara v Hermanovciach. Hosť: 
MUDr. Peter Lukčo, gynekológ. Registrácia: zazivotkosice@gmail.com. Viac na www.zazivot.sk. 
IV. Sviečka za nenarodené deti 
počas októbra sa uskutoční 15. ročník projektu Sviečka za nenarodené deti. Zakúpením sviečky 
podporíte pro-life aktivity na Slovensku zamerané na ochranu života. Tento rok je možné na 
kampaň prispieť aj cez darcovskú SMS s textom DMS SVIECKA (DMS medzera SVIECKA) na 
číslo 877. Cena jednej SMS: 2 €. Viac na www.forumzivota.sk
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Poriadok bohoslužieb
9. 10. 2017 - 22. 10. 2017
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