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Desatoro kresťanských prázdnin 1.
Ži s prírodou. Vrchy, lúky a polia, rieky a more - vo všetkom objavuj  Vrchy, lúky a polia, rieky a more - vo všetkom objavuj  Vrch

prítomnosť Boha. A zatlieskaj mu, že všetko stvoril tak krásne.

2.
Ži podľa svojho mena a kresťanskej identity. Nehanbi sa počas leta za to, že si kresťan. 

Falšoval by si tým svoju identitu.

3. 
Ži nedeľu. Aj počas prázdnin je nedeľa deň Pánov. A Pán neodchádza 
na prázdniny. Nevynechaj nedeľnú omšu. Vytvor si viac voľného času.

4.
Ži s rodinou. Zhováraj sa, hraj, žartuj so svojimi blížnymi s radosťou 

a bez ponáhľania. Modli sa so svojou rodinou a zájdi s ňou do chrámu.

5.
Ži svoj život. Život je veľký Boží dar. Nevystavuj svoj život nebezpečenstvu a dávaj pozor, 

aby si neohrozil život druhých.

6.
Ži v priateľstve. Od počúvania buduj cestu k dôvere, k pomoci, 

k obohateniu, k rešpektu posvätnej dôstojnosti iných osôb.

7.
Ži spravodlivo. Nemysli si, že máš na všetko právo. Iní pracujú, aby si ty mohol prežívať 

7.
Ži spravodlivo. Nemysli si, že máš na všetko právo. Iní pracujú, aby si ty mohol prežívať 

7.
svoje prázdniny. Aj oni majú svoje nároky. Rešpektuj ich a zaujímaj sa o ich dobro.

8.
Ži v pravde. Vyhýbaj sa pokrytectvu, klamstvu, kritike, predsudkom a samoľúbosti.

9.
Ži v čistote srdca. Premáhaj žiadostivosť, egoizmus a hedonizmus. 

Prázdniny neznamenajú robiť si, čo sa mi zachce.

10. 
Ži solidárne. Nechci mať všetko pre seba. Mysli aj na tých, čo nemajú prázdniny, 

čo nemajú dokonca ani každodenný chlieb. Ani láska a služba neodchádzajú na prázdniny.

 Mons. JavierSalinasViňals, biskup z Tortozy, Španielsko

` ` `





Už o pár dní ( od 26.-31.7.2016 ) sa začnú v Krakove Svetové dni 
mládeže. Prinášame vám zopár informácii o tomto podujatí? Čo sú 
Už o pár dní ( od 26.-31.7.2016 ) sa začnú v Krakove Svetové dni 
mládeže. Prinášame vám zopár informácii o tomto podujatí? Čo sú 
Už o pár dní ( od 26.-31.7.2016 ) sa začnú v Krakove Svetové dni 

SDM?
Svetové dni mládeže sú medzinárodným stretnutím mladých ľudí z celého 
sveta, ktorí sa spolu so svojimi katechétmi, duchovnými pastiermi, biskupmi
a pápežom zhromažďujú na jednom mieste, aby spoločne vyznali vieru
v Ježiša Krista.

Kto je ich autorom?
Otcom myšlienky a prvým hostiteľom týchto Dní bol sv. Ján Pavol II., ktorý zhromaždil mladých 
v Ríme (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Čenstochovej 
Otcom myšlienky a prvým hostiteľom týchto Dní bol sv. Ján Pavol II., ktorý zhromaždil mladých 
v Ríme (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Čenstochovej 
Otcom myšlienky a prvým hostiteľom týchto Dní bol sv. Ján Pavol II., ktorý zhromaždil mladých 

(1991), Denveri (1993), Manile (1995), Paríži (1997) a Toronte (2002).

SDM – Pápež a mladí. Spolu
Po smrti Jána Pavla II. pokračovateľom pekného dialógu cirkvi a mladých a zároveň veľkým 
podporovateľom myšlienky Svetových dní mládeže sa stal pápež Benedikt XVI., ktorý viedol na-
sledujúce stretnutia v Kolíne (2005), v Sydney (2008), v Madride (2011). Vďaka službe Benedikta 
XVI. Kristus bol stále ohlasovaný a adorovaný mladými z celého sveta, a práve vďaka nim cirkev 
mohla ukázať svoju radostnú a mladú tvár tak potrebnú pre súčasný svet.  V júli roku 2013 (Rio de 
Janeiro) sa s mládežou stretol pápež František. Práve on oznámil, že najbližšie stretnutie mladých 
bude v roku 2016 v Krakove, v Poľsku. 

Nocovačka pre deti
Pozývame deti od 2. ročníka po 6. ročník na nocovačkuna našu faru. Začíname v piatok 

8. júla sv. omšou. Koniec nocovačky v sobotu o 11.00  hod. Prihlášku a pokyny na nocovačku 
vám odovzdajú naši animátori. Počet účastníkov je obmedzený     príspevok:  3 €vám odovzdajú naši animátori. Počet účastníkov je obmedzený     príspevok:  3 €

OZNAMY
Zmena v programe sv. omší: v mesiaci júl a august sv. omše vo štvrtok budú ráno o 7.00 

hod. a v sobotu ranné sv. omše o 8.00 nebudú.

Zmena kancelárskych hodín
V čase prázdnin bude kancelária farského úradu otvorená 

V utorok od 7.30 – 8.15 hod.
V stredu od 18.30 – 19.15 hod
Vo štvrtok od 7.30- 8.15 hod.

Ekonomické okienko
V mesiaci jún pri zbierka na FaPC sa vyzbieralo: Humenné 1 293,32 €, kaplnka 20 €, 

Lackovce 210 €. K 20.5.2016 náš dlh v banke Sberbank bol 40 015,04 €. Iné dary: na maľo-
vanie kostola veriaci z kaplnky venovali 100 €, Bohuznámy na FaPC 50 €, manželia Stanko 
a Martina na farský tábor 50 €, Bohuznáma na farský tábor 100 €. Pán Boh zaplať za každý 

milodar. Najbližšia zbierka na FaPC a maľovanie kostola bude 10.7.2016

Plánované akcie- termíny sú orientačné
Júl – raňajky sv. Anny 26.7., farský tábor od 25. – 29.7.

August: 2.8. – Trojka v Tatrách, 6.8. – výročie konsekrácie kostola, 16.8- celodenná adorácia, 
27.7. Bodka za prázdninami

Prosíme o modlitbu za našu farnosť aj za všetky pripravované aktivity. 
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