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Dnes často konštatujeme, že prežívame krízu otcovstva. Akúsi krízu identity muža. 
Chlapci nevedia, čo znamená byť mužom. Mnohí otcovia zlyhali. Neodovzdali to „mužské“ 
posolstvo svojmu synovi. Niektorí možno utiekli z pohodlnosti, iný zo strachu
a mnohí nemajú čo odovzdať, ešte nepochopili, čo znamená „byť mužom“.
Keď sa pozrieme do histórie, tradične muž prechádzal dvomi základnými životnými
fázami: chlapec a muž. Premena z chlapca na muža prebehla zvyčajne veľmi rýchlo
a bola sprevádzaná piatimi základnými spoločenskými zmenami, ktoré zväčša nasledo-
vali hneď za sebou:

1. Opustenie rodičovského domu
 2. Dokončenie vzdelávania
 3. Nájdenie perspektívneho zamestnania
 4. Stretnutie ženy, z ktorej sa stáva manželka
 5. Prichádzajú deti
Dnešná spoločnosť namiesto tohto „rýchleho“ dozrievania z chlapca na muža vytvorila 
tretiu fázu, ktorú nazývame „puberta“ a vložila ju doprostred. Nie sú to už CHLAPCI, 
ale ešte to nie sú ani CHLAPI (muži). A tak ich nazvime „mladíci“ (alebo puberťáci). 
Sú to vlastne chlapci, ktorí sa už môžu holiť ... 
Puberta začína niekedy keď je človek „násť-ročný“ a pokračuje neobmedzene. Nemá 
svoj pevný koniec. A toto „svetské“ zmýšľanie skutočne zabíja mladých mužov. Klame 
ich, že toto neurčité obdobie predlženej puberty je prípustné, prirodzené a neodvratné.
Títo naši mladíci ani nevedia, kedy vlastne vyrastú a stanú sa z nich muži. Je to v pätná-
stich, keď dostanú občiansky preukaz? V sedemnástich, keď dostanú vodičský preukaz? 
V osemnástich, keď sú plnoletí? Keď zmaturujú? Alebo keď skončia vysokú školu? Keď 
sa oženia a majú deti? Keď postavia dom? Kedy sa vlastne chlapec stáva mužom? To 
nikto nevie. A zdá sa, že ani nechce vedieť.
Sv. Pavol hovorí: „Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. 
Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.“ (1 Kor 13,11) Mnohí naši mla-
díci nezanechali detské spôsoby. Sú z nich „detinskí konzumenti“, ktorí akurát vyme-
nili detské hračky za hračky väčšie a drahšie. Trojkolky vymenili za skutočné motorky, 
hračkárske autíčka za drahé „športiaky“ a pod. Častokrát sa riadia heslom: „Som po 
nili detské hračky za hračky väčšie a drahšie. Trojkolky vymenili za skutočné motorky, 
hračkárske autíčka za drahé „športiaky“ a pod. Častokrát sa riadia heslom: „Som po 
nili detské hračky za hračky väčšie a drahšie. Trojkolky vymenili za skutočné motorky, 

maturite... po vysokej škole... som slobodný, nemám ešte deti, potrebujem si ešte užívať 
život.“ Akoby zodpovednosť bola čímsi zlým, pred čím treba utekať.
A tak dnešný svet klame demografickú skupinu vo veku 18 – 34 rokov tým, že byť mu-
žom nie je definované tým čo produkujete, ale tým čo používate. „Pi toto pivo – budeš 
mužom!“ „Jazdi na takom aute – budeš mužom!“ „Hraj tieto počítačové hry a staneš 
sa mužom!“
Celý dnešný marketing je postavený na konzume. Avšak muži majú produkovať, nie 

- pokračovanie na 2. str. -



konzumovať. Muža definuje dedičstvo, život a ovocie, ktoré po sebe zanecháva – a nie to, čo 
konzumuje. Dnes množstvo mladíkov len konzumuje. Konzumujú ženy, porno, alkohol, drogy, 
televíziu, hudbu, počítačové hry, autá, šport ...
Viete kto toto všetko umožňuje? Častokrát matky, priateľky či manželky. 
Úlohou muža je zohnať si dom, a keď mamička zostarne, nasťahovať si ju k sebe. Nie opačne – že 
mamička zoženie dom, aby sa synáčik k nej mohol nasťahovať! Sú mladíci, ktorí sa vrátia
z vysokej školy a povedia: „Opäť bývam u mamy.“ A to je určite presne to, čo hľadajú všetky 
ženy – muža s dobre zamestnanou mamou 
z vysokej školy a povedia: „Opäť bývam u mamy.“ A to je určite presne to, čo hľadajú všetky 

. Mnohé matky práve takto rozmaznávajú svojich 
synov. Nie je nič pohodlnejšie ako „mama hotel“. Taktiež mnohé priateľky rozmaznávajú svojich 
chlapcov: „No viete, prežíva ťažké obdobie, ja mu pomáham s platením účtov“ a pod.
Dnešný mladíci nie sú povzbudzovaný k zodpovednosti. Dnešný svet ich povzbudzuje k užíva-
niu si puberty. V dvadsiatke, tridsiatke ... Často nemajú odvahu ...Často sú to zbabelci a frfloši, 
ktorí nevyvíjajú žiadnu iniciatívu. Nerobia nič, lebo sa boja, že by mohli zlyhať...
Čo znamená byť mužom? Môžeme si to ukázať na príklade Jána Krstiteľa. Nebol zbabelcom! 
Nebál sa Herodesovi povedať, že žije v hriechu. Nebál sa pokarhať ho a vyzvať na pokánie. Avšak 
je omnoho ťažšie skutočne niečo urobiť, ako len frflať na tých, čo robia aspoň niečo. 
„Muž je obrazom a slávou Boha.“ (1 Kor 11,7). Muž má odzrkadľovať Božiu Pravdu, dobrotu, 
lásku a milosrdenstvo. Muž mám byť tvorcom a pestovateľom, ak chce napodobňovať Boha, kto-
rý sám je Tvorcom a Pestovateľom. Muž vytvorí manželstvo a kultivujete tú ženu. Splodí s ňou 
dieťa a kultivujete to dieťa. Vytvorí nové rodinné dedičstvo pre generácie po sebe a kultivujete 
ho... Skutočný muž produkuje, nie konzumuje. Dáva, nie berie. Prináša život, nie smrť. Nehľadá 
cestu najmenšieho odporu, ale cestu najväčšej Božej slávy. (Podobne ako Ján Krstiteľ.)
Tento svet skutočne nepotrebuje chlapcov, čo sa holia. Potrebuje skutočných chlapov. Buďme mužmi ... 
A navzájom si k tomu pomáhajme. Otcovia, buďte pri svojim synoch a pomôžte im stať sa mužmi. Ženy, 
nerozmaznávajte svojich mužov a synov. Dovoľte im stať sa skutočnými mužmi ...        kaplán Marián

(spracované podľa prednášky Marka Driscolla: Guys)

Ako každý rok, tak aj v tomto roku 
23.10.2016 budeme sláviť Misijnú nedeľu. 
A tak vám ponúkame pár slov o tom, čo to 
misijná nedeľa vôbec je...Svetový deň mod-
litieb za misie začal svoju históriu v roku 
1926. Odvtedy sa tento deň, u nás a v niek-
torých ďalších krajinách nazývaný aj „Misij-
ná nedeľa“, slávi každý rok na predposlednú 
nedeľu v mesiaci október. Sv. otec vydáva 
každý rok na tento deň posolstvo, v ktorom 
povzbudzuje k misijnej horlivosti za šírenie 
viery. V jednom z nich pripomína veriacim 
Ján Pavol II zmysel tohto dňa slovami: „Mi-
sijná nedeľa je zvláštnou príležitosťou, ktorá 
pripomína Božiemu ľudu neustálu platnosť 
jeho misijného poslania, pretože misie sú 
vecou všetkých kresťanov...“V tento deň ve-
riaci v každej diecéze, farnosti či kresťanskej 
inštitúcii po celom svete osobitne pamätajú 

vo svojich modlitbách na misionárov a mi-
sijné dielo Cirkvi. Tento deň je však okrem 
modlitieb spojený aj s finančnou zbierkou 
na podporu misií v rôznych krajinách sveta, 
kde Cirkev pôsobí skrze misionárov, ochot-
ných zrieknuť sa vlastnej domoviny a ísť 
ohlasovať evanjelium do vzdialených končín 
zeme, kde o Kristovi buď vôbec nepočuli, 
alebo počuli veľmi málo. Z takto nazbiera-
ných finančných prostriedkov sa podporujú 
projekty Pápežského misijného diela šírenia 
viery (PMD) v približne 1100 diecézach sve-
ta, ktorého začiatky siahajú až do roku 1818. 
Misijná nedeľa je teda výzvou pre každého 
z nás zobrať vážne Kristov misijný príkaz: 
„Iďte a ohlasujte evanjelium všetkým ná-
rodom...“  aj v zmysle slov kardinála Jozefa 
Tomku: „Jestvuje len jedna misia - Kristova 
a my sa na nej môžeme zúčastniť.” 

ČO JE TO MISIJNÁ NEDEĽA? 



OZNAMY

V stredu 11. októbra 2016 budú v našej farnosti kňazské rekolekcie. Ide o naše pravidelné
pracovné stretnutie. Do našej farnosti tak zavítajú kňazi humenského dekanátu z toho 

dôvodu sv. omša bude presunutá zo 7.00 na 9.00 hodinu. Ďakujeme za pochopenie 
pracovné stretnutie. Do našej farnosti tak zavítajú kňazi humenského dekanátu z toho 

dôvodu sv. omša bude presunutá zo 7.00 na 9.00 hodinu. Ďakujeme za pochopenie 
pracovné stretnutie. Do našej farnosti tak zavítajú kňazi humenského dekanátu z toho 

a srdečne vás pozývame na túto sv. omšu.

V sobotu 15. októbra 2016 nás OZ Podaj ruku a naši animátori pozývajú deti, rodičov i starých 
rodičov K obrázku na Hubkovú, kde okrem spoločnej modlitby na nás budú čakať súťaže pre 

detí a chutný guláš. Spoločný odchod bude o 9.00 hod. od kostola. Pozývame vás prežiť 
spoločný čas v krásnej prírode. OZNAMYspoločný čas v krásnej prírode. OZNAMYNa budúcu nedeľu 16.10.2016 máme pravidelnú zbierku na FaPC. Pri poslednej zbierke sa OZNAMYNa budúcu nedeľu 16.10.2016 máme pravidelnú zbierku na FaPC. Pri poslednej zbierke sa OZNAMY

vyzbieralo: farský kostol: 1055,28 €, Lackovce: 197 €, kaplnka 25 €. Dary na účet v banke 
v mesiaci september: 206,67 € Aktuálny stav úveru v Sberbank k 20.9.2016: 38 172,77 €

V Bratislave sa rozbehol celosvetovo rozšírený projekt 40 dní za život. Slovensko sa pridá ku 
všetkým americkým štátom a ďalším 22 krajinám sveta modlitbou priamo pred nemocnicou 

akademika Ladislava Deréra na Kramároch od 28. septembra do 6. novembra 
v čase od 8.00 do 18.00 hodiny.

Na diaľku sa pripojme aj my modlitbou v ktorúkoľvek hodinu doma, alebo pred 
bránou nemocnice v Humennom denne o 10.00 hod.

Viac na stránke www.40dnizazivot.sk.

Vzhľadom na zmenu počasia vás chceme touto cestou poprosiť, aby sme všetci dbali na poctivé 
zatváranie dverí v našom kostole. Ďakujeme za vypočutie našej prosby. 

Vzhľadom na zmenu počasia vás chceme touto cestou poprosiť, aby sme všetci dbali na poctivé 
zatváranie dverí v našom kostole. Ďakujeme za vypočutie našej prosby. 

Vzhľadom na zmenu počasia vás chceme touto cestou poprosiť, aby sme všetci dbali na poctivé 

Miništrantská „nocovačka“
Noc z 30.9. na 1.10.2016 strávilo 18 miništrantov našej farnosti na fare. Začali sme piatok 
pekne sv. omšou o 18.00. Večer sa niesol v duchu vzájomného spoznávania sa, utužovania 

dobrej partie a skvelých hier. Aj keď do spacákov sa nikomu nechcelo, predsa len u každého 
zvíťazila celotýždňová únava.V sobotu ráno po náročnom skorom vstávaní sme začali opäť 

sv. omšou o 8.00. Po raňajkách a rannej modlitbe sme si priblížili význam a úlohu miništranta 
aj v dnešnej dobe.Veríme, že táto akcia bola len začiatkom pravidelného spoločného

 stretávania sa a budovania vzájomných vzťahov okolo oltára i mimo neho.
 kaplán Marián

Pripravujeme predmanželskú náuku pre snúbencov, ktorí zamýšľajú uzatvoriť sviatosť 
manželstva v roku 2017. Prihlásiť sa môžete na mailovej adrese:  fara.humenne3@gmail.com

Predpokladaný pogram náuky: Piatok a Sobota 21 - 22.10.2016
Program v piatok:
18.00 – 19.00 hod. Sv. omša  

 19.00 – 20.00 hod. Príprava na manželstvo  
 20.15 – 21.00 hod. Podoby lásky 

Program v sobotu:
09.00 – 09.45 hod. Rozdiely medzi mužom a ženou

 10.00 –  11.00 hod. Komunikácia v manželstve
 11.15 –  12.15 hod. Konflikty v manželstve a ich riešenie

12.15 – 13.30 hod. obedňajšia prestávka
 13.30 – 14.15 hod. Život kresťanskej rodiny, príprava na rodičovstvo a výchova detí 
 14.30 – 15.30 hod. Sviatosti a Vierouka  
 15.45 – 16.30 hod. Plánovanie rodičovstva

 Predmanželskú náuku budú viesť kňazi farnosti a manželský pár zo Sniny
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