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Vedieme svoje deti naozaj k Bohu?
 „Naša Ivanka tancuje, spieva, a dokonca hrá aj v Národnom divadle! S taneč-
ným súborom chodí na súťaže a darí sa jej!“ chváli jedna maminka pred druhou 
úplne pochopiteľne úspechy svojej 18-ročnej dcéry. Rozhovor pokračuje ďalej
a otáča sa na tému farnosti a duchovného života. Tá istá maminka hovorí: „No, 
u nás je to také mŕtve. Škoda, že neostal predchádzajúci kňaz. Ten to s mladými 
vedel!“ Na to druhá maminka hovorí: „Tak môže predsa čerpať niekde inde. Na-
príklad u nás je skvelá skupinka birmovancov. Od vás by to mala vaša Ivanka len 
pätnásť minút električkou a mohla by sa k mladým pridať!“ „No, máte pravdu! 
Birmovku by Ivanka potrebovala. Už sme o tom uvažovali, ale pri jej vyťaženosti 
by to musela mať niekde blízko domu, inak by to nemohla stíhať!“

 Áno, mnohé naše deti sú šikovné a talentované a dnešná doba ponúka veľa 
možností, ako ich talenty rozvíjať. Dopustíme, aby deti cestovali desiatky minút 
do školy, ktorá je lepšia ako tá v susedstve. Poobedie potom deti trávia putovaním 
na balet či na klavír, na krúžok nevyhnutnej angličtiny či na atletiku. Ale modliť 
sa často krát nevedia, lebo ich to nik neučí. A pri svojej vyťaženosti to ani nezvlá-
dajú. Nikto im doma nerozpráva o tom, aký je Boh a aké to je žiť život s vierou. 
A keď v nedeľu prídu do kostola – pokiaľ to vôbec stíhajú – všetko im to tam 
pripadá cudzie, pretože sa s inými deťmi či mladými vôbec nepoznajú. Môžeme 
sa im diviť, že sa im do kostola vôbec nechce? Že keď sa nestretávajú so živou vie-
rou, tak príchodom do puberty pravdepodobne zabuchnú za sebou dvere kostola 
natrvalo? 

 Drahí rodičia, chcem, aby ste mi rozumeli dobre. Nepovažujem spev či tanec, 
hru na nástroj či šport za niečo zlé. Sú to krásne a dôležité veci, ktoré dieťa rozví-
jajú. Len sa bojím, aby z našej pozornosti nezmizlo to úplne základné: priateľstvo 
s Bohom. Bojím sa, že náš umierajúci západný svet je ohrozený ideálom anglicky 
spievajúcich gýčovite vyšportovaných tanečníkov, ktorí ostávajú potom na svoj 
život sami, bez Boha. Pretože nikdy nemali príležitosť zakúsiť jeho živé jednanie. 

 (zdroj: www.vojtechkodet.cz) (zdroj: www.vojtechkodet.cz) (zdroj: www.vojtechkodet.cz



Odpovede farára na sms-ky a lístočky  
SMS: „Keď som vás v nedeľu počúvala, zistila som, že ani jeden z vašich piatich bodov nie je
v našom manželstve reálny. Veľmi smutné, ale je to fakt.“ 

„Keď som vás v nedeľu počúvala, zistila som, že ani jeden z vašich piatich bodov nie je
v našom manželstve reálny. Veľmi smutné, ale je to fakt.“ 

„Keď som vás v nedeľu počúvala, zistila som, že ani jeden z vašich piatich bodov nie je

Iba toľko zacitujem z SMS správy, ktorú som si prečítal po svojej nedeľňajšej kázni. V duchu som 
sa pýtal: „Naozaj tých 5 krokov k dobrému kresťanskému manželstvu, ktoré som citoval
Iba toľko zacitujem z SMS správy, ktorú som si prečítal po svojej nedeľňajšej kázni. V duchu som 
sa pýtal: „Naozaj tých 5 krokov k dobrému kresťanskému manželstvu, ktoré som citoval
Iba toľko zacitujem z SMS správy, ktorú som si prečítal po svojej nedeľňajšej kázni. V duchu som 

a ponúkol v kázni sú tu v našej farnosti nerealistické a nemožné? Skutočne sú také ťažké? Pozri-
sa pýtal: „Naozaj tých 5 krokov k dobrému kresťanskému manželstvu, ktoré som citoval
a ponúkol v kázni sú tu v našej farnosti nerealistické a nemožné? Skutočne sú také ťažké? Pozri-
sa pýtal: „Naozaj tých 5 krokov k dobrému kresťanskému manželstvu, ktoré som citoval

me sa na to ešte raz. Krok 1- snaha o spoločnú modlitbu – v ktorej sa zjednocujeme v prosbách 
a ponúkol v kázni sú tu v našej farnosti nerealistické a nemožné? Skutočne sú také ťažké? Pozri-
me sa na to ešte raz. Krok 1- snaha o spoločnú modlitbu – v ktorej sa zjednocujeme v prosbách 
a ponúkol v kázni sú tu v našej farnosti nerealistické a nemožné? Skutočne sú také ťažké? Pozri-

a ďakovaní. Krok 2- aspoň raz v týždni si prečítať niečo z Biblie, lebo ak chceme žiť kresťanské 
me sa na to ešte raz. Krok 1- snaha o spoločnú modlitbu – v ktorej sa zjednocujeme v prosbách 
a ďakovaní. Krok 2- aspoň raz v týždni si prečítať niečo z Biblie, lebo ak chceme žiť kresťanské 
me sa na to ešte raz. Krok 1- snaha o spoločnú modlitbu – v ktorej sa zjednocujeme v prosbách 

manželstvo potrebujeme vychádzať z Božích myšlienok. Krok 3- robiť väčšie rozhodnutia spo-
a ďakovaní. Krok 2- aspoň raz v týždni si prečítať niečo z Biblie, lebo ak chceme žiť kresťanské 
manželstvo potrebujeme vychádzať z Božích myšlienok. Krok 3- robiť väčšie rozhodnutia spo-
a ďakovaní. Krok 2- aspoň raz v týždni si prečítať niečo z Biblie, lebo ak chceme žiť kresťanské 

ločné- hlavné ak ide o väčšiu finančnú investíciu. Krok 4- chodiť do kostola spoločne, aby sme 
manželstvo potrebujeme vychádzať z Božích myšlienok. Krok 3- robiť väčšie rozhodnutia spo-
ločné- hlavné ak ide o väčšiu finančnú investíciu. Krok 4- chodiť do kostola spoločne, aby sme 
manželstvo potrebujeme vychádzať z Božích myšlienok. Krok 3- robiť väčšie rozhodnutia spo-

rovnako boli posúvaní Božím slovom a kázňou a zároveň v rovnakom intervale ( alebo aspoň 
ločné- hlavné ak ide o väčšiu finančnú investíciu. Krok 4- chodiť do kostola spoločne, aby sme 
rovnako boli posúvaní Božím slovom a kázňou a zároveň v rovnakom intervale ( alebo aspoň 
ločné- hlavné ak ide o väčšiu finančnú investíciu. Krok 4- chodiť do kostola spoločne, aby sme 

častejšie spolu) pristupovali aj k svätej spovedi. Veď či nenesieme zodpovednosť pred Bohom 
rovnako boli posúvaní Božím slovom a kázňou a zároveň v rovnakom intervale ( alebo aspoň 
častejšie spolu) pristupovali aj k svätej spovedi. Veď či nenesieme zodpovednosť pred Bohom 
rovnako boli posúvaní Božím slovom a kázňou a zároveň v rovnakom intervale ( alebo aspoň 

aj za svojho partnera s ktorým „putujeme v dobrom i zlom“ týmto životom? A krok 5-vyčleniť 
častejšie spolu) pristupovali aj k svätej spovedi. Veď či nenesieme zodpovednosť pred Bohom 
aj za svojho partnera s ktorým „putujeme v dobrom i zlom“ týmto životom? A krok 5-vyčleniť 
častejšie spolu) pristupovali aj k svätej spovedi. Veď či nenesieme zodpovednosť pred Bohom 

si zvláštny spoločný čas ( káva, pohár vína, raňajky, či večera), ktorý má byť plný komunikácie, 
aj za svojho partnera s ktorým „putujeme v dobrom i zlom“ týmto životom? A krok 5-vyčleniť 
si zvláštny spoločný čas ( káva, pohár vína, raňajky, či večera), ktorý má byť plný komunikácie, 
aj za svojho partnera s ktorým „putujeme v dobrom i zlom“ týmto životom? A krok 5-vyčleniť 

pravdy, citu aj istej romantiky. On nám okrem iného pomôže udržiavať problémy osobne osob-
si zvláštny spoločný čas ( káva, pohár vína, raňajky, či večera), ktorý má byť plný komunikácie, 
pravdy, citu aj istej romantiky. On nám okrem iného pomôže udržiavať problémy osobne osob-
si zvláštny spoločný čas ( káva, pohár vína, raňajky, či večera), ktorý má byť plný komunikácie, 

nými a žiť v rámci svojich prostriedkoch. 
pravdy, citu aj istej romantiky. On nám okrem iného pomôže udržiavať problémy osobne osob-
nými a žiť v rámci svojich prostriedkoch. 
pravdy, citu aj istej romantiky. On nám okrem iného pomôže udržiavať problémy osobne osob-

 Ak teda chceme niečo nazvať kresťanským, musí tam byť voľačo kresťanské! Aj vtedy, ak hovorí-
me o manželstve. Je naivné a nemúdre si myslieť, že pre kresťanské manželstvo som urobil dosť 
 Ak teda chceme niečo nazvať kresťanským, musí tam byť voľačo kresťanské! Aj vtedy, ak hovorí-
me o manželstve. Je naivné a nemúdre si myslieť, že pre kresťanské manželstvo som urobil dosť 
 Ak teda chceme niečo nazvať kresťanským, musí tam byť voľačo kresťanské! Aj vtedy, ak hovorí-

a všetko, keď som sa sobášil v kostole. Ak do manželstva v „pravidelných“ intervaloch nepri-
me o manželstve. Je naivné a nemúdre si myslieť, že pre kresťanské manželstvo som urobil dosť 
a všetko, keď som sa sobášil v kostole. Ak do manželstva v „pravidelných“ intervaloch nepri-
me o manželstve. Je naivné a nemúdre si myslieť, že pre kresťanské manželstvo som urobil dosť 

chádza
a všetko, keď som sa sobášil v kostole. Ak do manželstva v „pravidelných“ intervaloch nepri-
chádza
a všetko, keď som sa sobášil v kostole. Ak do manželstva v „pravidelných“ intervaloch nepri-

 niečo kresťanské- presnejšie povedané Kristove, Božie, tak stráca svoju „čistokrvnosť“
a všetko, keď som sa sobášil v kostole. Ak do manželstva v „pravidelných“ intervaloch nepri-

 niečo kresťanské- presnejšie povedané Kristove, Božie, tak stráca svoju „čistokrvnosť“
a všetko, keď som sa sobášil v kostole. Ak do manželstva v „pravidelných“ intervaloch nepri-

a stáva sa „ pouličnou zmesou“. Je tam zo všetkého niečo, ale už sa nedá presné pomenovať čím 
 niečo kresťanské- presnejšie povedané Kristove, Božie, tak stráca svoju „čistokrvnosť“

a stáva sa „ pouličnou zmesou“. Je tam zo všetkého niečo, ale už sa nedá presné pomenovať čím 
 niečo kresťanské- presnejšie povedané Kristove, Božie, tak stráca svoju „čistokrvnosť“

je. Tie kroky nie sú ničím iným, ako prejavom starostlivosti o to, aby sa moje manželstvo stále 
a stáva sa „ pouličnou zmesou“. Je tam zo všetkého niečo, ale už sa nedá presné pomenovať čím 
je. Tie kroky nie sú ničím iným, ako prejavom starostlivosti o to, aby sa moje manželstvo stále 
a stáva sa „ pouličnou zmesou“. Je tam zo všetkého niečo, ale už sa nedá presné pomenovať čím 

mohlo nazvať kresťanským...aj po 3, 6. 11 i 23 rokoch. Ak to „kresťanské“ tam nik neprináša, 
je. Tie kroky nie sú ničím iným, ako prejavom starostlivosti o to, aby sa moje manželstvo stále 
mohlo nazvať kresťanským...aj po 3, 6. 11 i 23 rokoch. Ak to „kresťanské“ tam nik neprináša, 
je. Tie kroky nie sú ničím iným, ako prejavom starostlivosti o to, aby sa moje manželstvo stále 

dostáva podobu „sveta“, ale to už je iná pesnička...Nechcel som svojou kázňou prísť ku konštato-
mohlo nazvať kresťanským...aj po 3, 6. 11 i 23 rokoch. Ak to „kresťanské“ tam nik neprináša, 
dostáva podobu „sveta“, ale to už je iná pesnička...Nechcel som svojou kázňou prísť ku konštato-
mohlo nazvať kresťanským...aj po 3, 6. 11 i 23 rokoch. Ak to „kresťanské“ tam nik neprináša, 

vaniu: u nás to tak nie je ani sa to nedá...skôr naopak, k otázke a výzve, ktorými krokmi pôjdeme, 
dostáva podobu „sveta“, ale to už je iná pesnička...Nechcel som svojou kázňou prísť ku konštato-
vaniu: u nás to tak nie je ani sa to nedá...skôr naopak, k otázke a výzve, ktorými krokmi pôjdeme, 
dostáva podobu „sveta“, ale to už je iná pesnička...Nechcel som svojou kázňou prísť ku konštato-

aby naše manželstvo mohla stále ukazovať na Krista?
vaniu: u nás to tak nie je ani sa to nedá...skôr naopak, k otázke a výzve, ktorými krokmi pôjdeme, 
aby naše manželstvo mohla stále ukazovať na Krista?
vaniu: u nás to tak nie je ani sa to nedá...skôr naopak, k otázke a výzve, ktorými krokmi pôjdeme, 

Lístok v pokladničke: prednedávnom mi moji kurátori povedali: „Pán farár, sme vám, to ešte 
nepovedali, ale v pokladničke pri zbierke sme našli lístok s takou výčitkou, že pri ďakovaní za 

prednedávnom mi moji kurátori povedali: „Pán farár, sme vám, to ešte 
nepovedali, ale v pokladničke pri zbierke sme našli lístok s takou výčitkou, že pri ďakovaní za 

prednedávnom mi moji kurátori povedali: „Pán farár, sme vám, to ešte 

milodary sa obraciate  len na svojich farníkov a zabúdate na tých, ktorí sú z iných farností, cho-
nepovedali, ale v pokladničke pri zbierke sme našli lístok s takou výčitkou, že pri ďakovaní za 
milodary sa obraciate  len na svojich farníkov a zabúdate na tých, ktorí sú z iných farností, cho-
nepovedali, ale v pokladničke pri zbierke sme našli lístok s takou výčitkou, že pri ďakovaní za 

dia k nám do kostola a prispievajú  tiež na naše potreby...“
milodary sa obraciate  len na svojich farníkov a zabúdate na tých, ktorí sú z iných farností, cho-
dia k nám do kostola a prispievajú  tiež na naše potreby...“
milodary sa obraciate  len na svojich farníkov a zabúdate na tých, ktorí sú z iných farností, cho-

V prvom rade, sa ospravedlňujem za moju nevďačnosť, resp. že som ju skromne, či nejasne 
prejavil. Som si vedomý, že do nášho kostola neraz dôjdu veriaci aj z iných farností. Mnohých 
V prvom rade, sa ospravedlňujem za moju nevďačnosť, resp. že som ju skromne, či nejasne 
prejavil. Som si vedomý, že do nášho kostola neraz dôjdu veriaci aj z iných farností. Mnohých 
V prvom rade, sa ospravedlňujem za moju nevďačnosť, resp. že som ju skromne, či nejasne 

poznám aj osobne. A uvedomujem si, že každý, aj ich dar, je Božou priazňou. Nemohli by sme 
prejavil. Som si vedomý, že do nášho kostola neraz dôjdu veriaci aj z iných farností. Mnohých 
poznám aj osobne. A uvedomujem si, že každý, aj ich dar, je Božou priazňou. Nemohli by sme 
prejavil. Som si vedomý, že do nášho kostola neraz dôjdu veriaci aj z iných farností. Mnohých 

robiť viacero veci- a teraz nemyslím len tie investičné v kostole, ale aj tie pastoračné, keby sme 
poznám aj osobne. A uvedomujem si, že každý, aj ich dar, je Božou priazňou. Nemohli by sme 
robiť viacero veci- a teraz nemyslím len tie investičné v kostole, ale aj tie pastoračné, keby sme 
poznám aj osobne. A uvedomujem si, že každý, aj ich dar, je Božou priazňou. Nemohli by sme 

boli bez finančnej podpory. Ďakujem vám všetkým teda za vašu štedrosť, ďakujem vám za vašu 
robiť viacero veci- a teraz nemyslím len tie investičné v kostole, ale aj tie pastoračné, keby sme 
boli bez finančnej podpory. Ďakujem vám všetkým teda za vašu štedrosť, ďakujem vám za vašu 
robiť viacero veci- a teraz nemyslím len tie investičné v kostole, ale aj tie pastoračné, keby sme 

dôveru a zahŕňam vás všetkých, ktorí prispievate na náš kostol a farnosť do svojich modlitieb. 
boli bez finančnej podpory. Ďakujem vám všetkým teda za vašu štedrosť, ďakujem vám za vašu 
dôveru a zahŕňam vás všetkých, ktorí prispievate na náš kostol a farnosť do svojich modlitieb. 
boli bez finančnej podpory. Ďakujem vám všetkým teda za vašu štedrosť, ďakujem vám za vašu 

PS: Vaše otázky, pripomienky a návrhy môžete pokojne posielať na fara.humenne3@gmail.com. 
Ak volíte radšej osobné stretnutie navštívte nás v úradných hodinách: utorok je v kancelárie 
PS: Vaše otázky, pripomienky a návrhy môžete pokojne posielať na fara.humenne3@gmail.com. 
Ak volíte radšej osobné stretnutie navštívte nás v úradných hodinách: utorok je v kancelárie 
PS: Vaše otázky, pripomienky a návrhy môžete pokojne posielať na fara.humenne3@gmail.com. 

kaplán Braňo vo štvrtok úradujem ja osobne, váš farár. V piatok podľa aktuálneho stavu. 

Oznamy
Na budúcu nedeľu 21.2.2016 máme pravidelnú zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše 

milodary. Aktuálny stav splátky úveru k 20.1.2016- 43.085,49 € ( 614,09 € - spl. uveru, 65,90 € milodary. Aktuálny stav splátky úveru k 20.1.2016- 43.085,49 € ( 614,09 € - spl. uveru, 65,90 € 
- spl.ur., 6,70 € poplatok za komerčný úver) Pri poslednej zbierke sa vyzbieralo: 1.327,17 €

Stretnutie združenia Faustínum – utorok 23.2.2016 o 16.30 hod. 

Dekanátne večeradlo – utorok 23.2.2016 od 14.00 hod. 
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Modlitbou a pôstom za Slovensko 

 

duchovná iniciatíva za vyprosenie Božieho požehnania a pomoci Ducha Svätého pre Slovensko, 
za oživenie viery, nádeje a lásky, a tiež, aby sme si vo voľbách vybrali ľudí, 

ktorým úprimne pôjde o dobro všetkých obyvateľov našej krajiny 

 
 

Kedy?  od Popolcovej stredy (10. februára 2016) do dňa volieb (5. marca 2016) 
 
Kde?  tam, kde bývame a žijeme 
 
Ako?  modlitbou - každý deň o 2100 hod. podľa vlastného výberu (napr. Otče náš, Zdravas´ Mária a Sláva Otcu 

             alebo Korunka k Božiemu milosrdenstvu, a pod.) 
 

pôstom - každý deň aspoň malý pôst/sebazápor (napr. nedať si cukor do čaju, deň bez internetu, a pod.) 

 
                                                                                                                               Iniciatíve požehnal košický arcibiskup Mons. Bernard Bober 

Darujte nám 2% z dane 

pre naše OZ Podaj ruku. 

Svojim darom prispievate

na pastoračné aktivity 

deti a mládeže v našej 

farnosti. ( Detský karneval,

Tvorivé dielne, Letný 

tábor...) Aj vďaka vám 

môžeme robiť s deťmi 

a pre deti život s Bohom 

autentickejší. Tlačivá 

nájdete pri východe 

z kostola, ako aj na našej 

webovej stránke: 

www.humenne3.rimkat.sk 

Ďakujeme.
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Poriadok bohoslužieb
15. 2. 2016 - 28. 2. 2016


