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Ak ste čo i len trošku v poslednej dobe 
sledovali rôzne médiá, určite ste aspoň 
v jednom z nich natrafili na tému Sviatku 

Smrť spája

všetkých svätých. Návšteve hrobov sa venuje veľa článkov hlavne v prin-
tových médiách. Televízia rada prezentuje tzv. sťahovanie národov. Celé 
Slovensko sa presúva do svojich rodísk. Prečo? Čím to je, že okrem 
Vianoc a Veľkej noci sa dokážeme zmobilizovať, brať si dovolenky, cesto-
vať. Treba si uvedomiť, že všetko sa deje hlavne kvôli rodine, príbuzným. 
Tento okruh sa ale v tomto čase rozširuje o viac ľudí. Spomíname a do-
slova navštevujeme aj svojich príbuzných, ktorí už nie sú medzi nami. Aj 
keď nám už na niektorých blednú spomienky, niektorých sme možno ani 
nepoznali, ale aj tak cítime, že patria k nám a niečo z nich je aj v nás. Oži-
vujeme si spomienky, rozpamätávame sa na príjemne situácie, ktoré sme 
s nimi zažili. Takto všetkých, nás cezpoľných aj domácich, spája doslova 
smrť. Pripomienka zosnulých a uctenie ich pamiatky sa postará aj o nie 
tak časté rodinné stretnutia.
Smrť spája. Pre niekoho dosť tvrdé slová. Priznávam, že aj mne sa písali 
ťažko a rozmýšľal som, či ich vôbec použiť. Ale ja alebo aj vy ako veriaci 
by sme mali mať v pamäti jednu z hlavných informácií, v ktorú veríme, 
a to, že smrťou všetko nekončí, veríme, že smrťou začína niečo nové, niečo 
večné. Veď to je aj hlavným posolstvom evanjelia: „Kto je moje telo a pije 
moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem 
z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.“ Preto sa vrátim k vzťahu smrť 
a spájanie. My veriaci veríme, že smrť nás spojí s Tým, za kým celý život 
máme ísť, s Tým, ktorý by mal byť našim cieľom. S Ježišom.

Mgr. Peter Chomjak (prevzaté z www.verbumdomini.sk)



Slovko farára
V prvom rade chcem prejaviť veľkú vďa-
ku Bohu aj mnohým vám, ktorí ste nám 
pomohli prežiť bohatý a krásny mesiac 
október v našej farnosti. Len tak pre krát-
ke pripomenutie. V sobotu 7. októbra sme 
slávili na našej filiálke v Lackovciach spolu 
s našim otcom arcibiskupom Mons. Ber-
nardom Boberom 700 rokov obce spojené 
s požehnaním kaplnky. Z 13.-14. októbra 
sme mali na fare miništrantskú nocovač-
ku. Ďalšiu sobotu 14. októbra naši animá-
tori a dospelí v spolupráci s OZ Podaj ruku 
pripravili Tvorivé dielne. V utorok 17. 
októbra sme v našom kostole mali živšie 
ako inokedy. Okrem pravidelného me-
sačného dekanátneho večeradla do nášho 
kostola prišli žiaci a vychovávateľky zo ZŠ 
Dargovských hrdinov v Humennom. V 
rámci mesiaca – Úcty k starším sa rozhod-
li obdariť našich veriacich, ktorí prežívajú 
jeseň svojho života, milou pozornosťou, 
ktoré si pre nich pripravili. Následne v so-
botu 21. októbra sme prijali opäť po roku 
pozvanie OZ Podaj ruku na výlet k Ob-
rázku na Hubkovú. Cez víkend 
27.-28.10. patrila naša fara osemnástim snú-
beneckým párom, ktoré si v našej farnosti 
robili predmanželský kurz. A nakoniec v 
pondelok 30. októbra sme si po prvýkrát 
zahrali pri fare prvý hokejbalový miniturnaj.
To je to, čo ma osobne teší, že farnosť žije 

nosti v našom kostole. Nezabúdajme si 
stíšiť, resp. vypnúť mobil, skôr ako vstúpi-
me do kostola. A nezabúdajme stíšiť sa aj 
my sami. Nie je vhodné, aby sme v kostole 
pred sv. omšou alebo bezprostredne po 
nej viedli súkromné rozhovory. V tichu 
pôsobí Boh! 
Taktiež by som sa rád vyjadril k spevu 
v našom kostole. Je pre mňa povzbude-
ním, ako sa mnohí zapájate do spevu za 
pomoci našej dataprojekcie. Ale všimol 
som si, že sme sa vďaka technike odučili 
nosiť so sebou modlitebnú knihu. Čo nie 
je veľmi múdre. Nie vždy sa totiž premieta 
a v modlitebnej knihe máme okrem piesní aj 
modlitby, ktoré nám majú napomôcť pri-
praviť sa na sv. omšu alebo poďakovať sa 
po sv. prijímaní. 
Nakoniec chcem nám všetkým pripo-
menúť požehnanie, ktoré k nám prichádza 
cez dobré čítanie. Vždy platilo, že človek 
potrebuje neustále posilňovať svoje dobré 
predsavzatia. Že ľahšie sa mu napreduje, ak 
vie, že aj iní žijú podľa podobných zásad 
a keď môže nachádzať povzbudenie aj pre 
svoju myseľ i srdce. Prosím, nezabúdajme 
na čítanie i šírenie dobrých kníh, novín
a časopisov. Aj to je istá cesta evanjelizácie 
a šírenia viery v našom meste, farnosti 
i rodinách. Nepozerajme sa na možný 
neúspech. Nečakajme hneď veľké zmeny. 
Boh od nás nežiada veľké obrátenia. Boh 
od nás čaká vytrvalosť v malých skutkoch 
lásky. 

rôznymi, nielen pravidelnými
stretnutiami, (pondelok stretnutie
kurátorov, utorok charizma-
tické stretnutie, streda birmo-
vanci a zbor, piatok stretnutie 
prvoprijimajúcich detí), ale aj 
aktivitami ktoré oživujú náš 
spoločný život.
A predsa si viac a viac uve-
domujem, že toto všetko má 
mať začiatok a koniec v tichu 
a pri Eucharistii. Aj preto nás 
všetkých chcem povzbudiť 
zvlášť k zachovania posvät-

Výlet na Hubkovú



Na výveske je nový rozpis lektorov na najbližšie obdobie, prosíme našich lektorov, 
aby si skontrolovali jednotlivé dni svojej služby. 

Nocovačka dievčatá
Animátorky pozývajú dievčatá od 3.-6. ročník ZŠ na „Dievčenskú nocovačku“. Začíname 
v piatok 17.11.2017 po večernej sv. omši. Bližšie informácie a informované súhlasy vám 

podajú animátorky Paťa  a Tonka po detskej sv. omši.
Mladých, zvlášť birmovancov, pozývame v utorok 14.11.2017 na evanjelizačný koncert 

GODZONE do Košíc. Organizujeme spoločný autobus (kapacita 40 miest). 
Predpokladaný odchod z Humenného 15:45 zo zastávky pri Bille a návrat do 23:00. 
Nahlasovanie v sakristii, resp. u kaplána Mariána, aj s príspevkom na dopravu - 5 €.

Birmovancov prosíme, aby už pomaly nosili animátorom príspevok 15 € 
(reálne náklady sú cca 30 € / os.) na „víkendovku“ v Juskovej voli, 

ktorá nás čaká posledný novembrový víkend  24. - 26.11.2017.

OZNAMY

OHLÁŠKY
Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú 18.11.2017 prijať:

Jaroslav Andrejčík, syn rodičov Jaroslav a Mária rod. Semancová, bývajúci: 
Dargovských hrdinov, Humenné a Lýdia Semanová, dcéra rodičov Jozef a Lýdia 

rod. Polovková , bývajúca: Nám. Slobody, Humenné
Peter Staroščák, syn rodičov Peter a Viera rod. Korejová, bývajúci: Nemocničná, Humenné 

a Ivana Meričková, dcéra rodičov Miroslav a Anna rod. Čubáková , bývajúca: 
Nemocničná, 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.
Konferencia biskupov Slovenska v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre 
rodinu, stanovuje túto normu ohľadom manželských ohlášok: V mestách nad 10. tisíc 
obyvateľov nech sa oznamujú: na farskej výveske, internetovej stránke farnosti počas 

3 týždňov pred sobášom. V prípade, že spolužitie páru ( de facto ) v spoločnej domácnosti 
trvá viac ako 5 rokov, nech sa ohlášky nekonajú. V našej arcidiecéze povinnosť ohlášok 

je možné splniť aj ich zverejnením vo farskom bulletine.
Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2017

V tomto roku sme v našej farnosti ukončili prípravu na manželstvo pre rok 2017 a mesiace 
január a február 2018. Najbližšie predmanželské kurzy sú: 
	 •	skrátený	víkendový	kurz:	10.11.	–	11.11.2017	Humenné	pod	Sokolejom
	 •	mimoriadny	kurz:	14.12.	–	16.12.2017	Snina

Na kurz v Humennom na Sokoleji sa prihláste na: farasokolej@gmail.com a v Snine 
na mailovej adrese: copovi.jm@gmail.com

Odporúčané kurzy v Bratislave a Nitre:
Ďalší termín predmanželskej prípravy  v UPC Bratislava je 25.-26. novembra 2017. 

Registrovať sa môžete cez : https://www.upc.uniba.sk/predmanzelska-priprava/
Ďalšie termíny predmanželskej prípravy v Bratislave budú počas týchto víkendov: 

24.-25.2. ; 17.-18.3. ; 14.-15.4. ; 2.-3.6. ; 8.-9.9. 2018.
Ponuka predmanželských kurzov v Nitre na Kalvárií: 

https://www.upc.uniba.sk/predmanzelska-priprava/kurz-nitra/
 Starostlivosť o chorých v humenskej nemocnici: v prípade naliehavého prípadu volajte 

hneď tieto čísla: 0902 228 711 rím. kat. kňaz     0907 323 733 gr. kat. kňaz.
Úmysly sv. omší pre rok 2017 sú v Humennom aj v Lackovciach už plne rezervované.   

Pripravujeme na december: Výlet pre miništrantov na hokejový zápas do Košíc. ( 3.12.2017 )
                     Predaj lístkov na farský ples- po 15.12.2017
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