
Info list Rkfú sv. Košických mučeníkov v Humennom -20.  11. 2016 - VI. č.24

Existuje množstvo vtipov, ktoré sa snažia vysvetliť rozdielnosť muža a ženy, či 
časté vzájomné nepochopenie, ktoré býva základom mnohých konfliktov. Ale 
nie o tom som chcel písať  ...

John Eldredge vo svojich knihách Divoký v srdci a Očarujúca (už v spolupráci 
so svojou manželkou Stasi) opisuje 3 základné túžby muža a ženy. Tvrdí, že 
každý muž túži po boji, ktorý môže bojovať. Ak si všimnete už malých chlapcov 
(ale aj veľkí chlapi), majú neustálu potrebu súťažiť, vyhrávať. Jednoducho pove-
dané, dokazovať si svoju silu či o niečo neustále bojovať. Po druhé každý muž 
túži po dobrodružstve, ktoré môže žiť. A tak mnohí milujú rýchle autá, adrena-
línové športy, nebezpečné stávky, akčné filmy... No a napokon každý muž kdesi 
vo svojom vnútri túži po kráske, ktorú treba zachrániť. A tak súperia o dievčatá, 
dobýjajú ich srdcia. Dokonca aj v detských rozprávkach musí princ prejsť neja-
kým dobrodružstvom či bojom, aby mohol zachrániť svoju krásnu princeznú 
pred drakom či iným nebezpečenstvom.

A po čom túžia ženy? No, skoro po tom istom . Každá žena túži, aby sa
o ňu bojovalo. Po druhé, aj žena túži mať podiel na dobrodružstve. A nakoniec 
každá žena túži mať krásu, ktorú by mohla odhaľovať. Práve preto ženy dávajú 
tak veľký dôraz na obliekanie, mejkap a veci s tým súvisiace. Túžia sa páčiť a byť 
pekné.

Tieto 3 základné túžby muža a ženy sa vzájomne dopĺňajú. A to nie len náho-
dou, ale takto sme „naprogramovaní“. Táto komplementárnosť pochádza od 
nášho Stvoriteľa, ktorý chce, aby sme navzájom jedny z druhých tešili, a nie boli 
zo vzájomnej rozdielnosti nešťastný a trápili sa kvôli tomu.

kaplán Marián

Po čom muži (ženy) túžia?



V sobotu 12. novembra  prišlo 18 detí do nášho FaPC  vy-
užiť svoj voľný čas a zapojili sa do Tvorivých dielní, kto-
ré pre nich pripravili animátori v spolupráci s OZ Podaj 
ruku.  Keďže nám ešte nesnežilo a deti by už radi stavali 
snehuliakov, tak sme si jedného vytvorili. Okrem toho si 
decká aj za pomoci animátorov a rodičov vyrábali  vlastný 
stojan na ceruzky, čo nebolo veľmi jednoduché, keďže išlo 
o servítkovú techniku. Výrobky sa však podarili, z čoho 
mali deti, ako aj organizátori popoludnia obrovskú radosť. 
Už teraz sa tešíme na ďalšie tvorivé dielne v našom FaPC.

TVORIVÉ  DIELNE 

Tak ako aj po minulé roky aj v tomto roku sa 15.11. 
2016 mladí z našej farnosti  zúčastnili pri príleži-
tosti Týždňa cirkvi pre mládež Godzonetour v Ko-
šiciach. Hlavným zameraním projektu Godzone je 
evanjelizácia mladých na Slovensku. Víziou projek-
tu je priniesť prebudenie, zjednotenie, motiváciu 
a povzbudenie. Nakoľko, ako vravia organizátori 
projektu,  tento svet potrebuje počuť silné posol-
stvo evanjelia a chcú ho priniesť spôsobom, ktorý 

GODZONE 2016

zasiahne  – atraktívnym, kreatívnym a moderným podaním. Organizátori projektu chcú 
budovať generáciu mladých ľudí, ktorým ide o Božie kráľovstvo a zažívať zmenu, ktorú 
táto generácia prinesie.Pre všetkých mladých, či už vekom alebo duchom, bol pripravený 
bohatý program plný evanjelizácie, hudby a svedectiev v podaní skupín Espé, Heartbeat 
a Godknows. V krátkom svedectve vystúpil aj Ján Buc, bývalý riaditeľ TV Lux a všetkých 
mladých prišiel pozdraviť aj Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup. Dúfame, že o rok si to 
zopakujem opäť.

VYSLUHOVANIE
SVIATOSTI 
ZMIERENIA

OD 28. 11.  - 2.  12. 
2016



OZNAMY

Adorácia v kostole: pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom kostole 
v piatok 2. decembra 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 prvopiatkovom týždni bude kancelária FÚ zatvorená.
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Adventné obdobie má dvojaký význam, je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, 

v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí, a zároveň je to čas, v ktorom sa 
touto pripomienkou zameriava ľudské myseľ na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci 

vekov. Z týchto dvoch dôvodov Adventného obdobia je časom nábožného a radostného očakávania.

V našej farnosti v čase adventu o. i ponúkame tieto aktivity.
- Na prvú adventnú nedeľu 27.11.2016 – požehnanie adventných vencov a sviec

- Rorátne sv. omše- od 28.11. – 9.12.2016 ráno o 6.00 hod. – kostol sa bude otvárať o 5.45 hod. 
prosíme vás, aby ste prinášali na túto sv. omšu lampášiky, ktoré nezanechávajú vosk 

- Detskú adventnú súťaž- viac predstavíme na detskej sv. omši

KBS priniesla preklad inštrukcie o pochovávaní zomrelých a uchovávaní popola po kremácii

Bratislava 9. novembra (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zverejnila na svojej 
internetovej stránke www.kbs.sk preklad Inštrukcie “Ad resurgendumcumChristo” ohľadom 

pochovávania zomrelých a uchovávania popola v prípade kremácie.Aby sme mohli vstať s Kris-
tom z mŕtvych, musíme zomrieť s Kristom, „vzdialiť sa z tela a bývať u Pána“ (2 Kor 5, 8). 

Inštrukciou Piam et constantem z 5. júla 1963, Sväté ofícium ustanovilo, aby sa „verne zachovával
zvyk pochovávať mŕtve telá veriacich“, pričom sa dodáva, že kremácia „neprotirečí kresťanskému 

náboženstvu“ a už sa nemajú odopierať sviatosti a pohrebné obrady tým, ktorí si želali byť 
spopolnení. Platí to však za podmienky, že ich želanie nie je motivované „popieraním kresťanských
dogiem, alebo sektárskym zmýšľaním, alebo nenávisťou voči katolíckemu náboženstvu a Cirkvi. 
Kedykoľvek sa z legitímnych dôvodov rozhodne pre spopolnenie mŕtveho tela, popol zosnulého 
musí byť uchovávaný podľa predpisu na posvätnom mieste, teda na cintoríne – alebo v istých 

prípadoch v kostole – alebo na kompetentnou cirkevnou autoritou určenom mieste.
Uchovávanie popola na posvätnom mieste môže prispieť k zmenšeniu rizika, že sa zosnulí vytratia 
z modlitieb a spomienok svojich príbuzných a kresťanského spoločenstva. Bráni to tiež zabúdaniu 

a nedostatku úcty – čo sa môže stať najmä vtedy, ak sa prvá generácia pominie – ale aj neprístojným 
praktikám či poverčivosti. Z vyššie uvedených dôvodov sa nedovoľuje uchovávať popol v domácnosti. 
Iba v prípade vážnych a výnimočných okolností, ktoré závisia od kultúrnych podmienok miestneho 

charakteru, môže ordinár so súhlasom biskupskej konferencie alebo synody biskupov východných cirkví, charakteru, môže ordinár so súhlasom biskupskej konferencie alebo synody biskupov východných cirkví, charakteru, môže ordinár so súhlasom biskupskej konferencie alebo synody biskupov východných cirkví
udeliť výnimku uchovávať popol v domácnosti. Popol sa však nesmie rozdeliť medzi rôznych členov 

rodiny a musí byť vždy zaistená náležitá úcta a primerané podmienky uchovávania.

Sviatok sv. Ondreja, patróna arcidiecézy
CELODIECÉZNA SLÁVNOSŤ – sobota 26.11.2016 o 10:00 v katedrále sv. Alžbety v Košiciach

Srdečne pozývame všetkých kňazov, rehoľníkov i laikov na slávnosť patróna arcidiecézy 
sv. Ondreja, apoštola. Sviatok okrem spoločného slávenia v katedrále oslávime i takto: 

Ondrejovské dni s uctením relikvie sv. Ondreja: 
štvrtok 24.11.2016 o 18:00 farský kostol Lipany
piatok 25.11.2016 o 18:00 farský kostol Trebišov
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