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Pred istým časom som si v časo-
pise Slovo medzi nami prečítal: 
„ Mladí ľudia vyrastajú pri sprá-
vach, že naša milovaná Cirkev sa 

Slovko farára
zaplietla do škandálov sexuálneho zneužívania a ich zakrývania, čo uškodilo mno-
hým nevinným mladým ľuďom. Počúvajú o tom, že prezidenti, premiéri a iní sve-
toví predstavitelia sa chytili do siete podvodu a nenásytnosti. A vidia, že tradičné 
inštitúcie a politické strany sa rúcajú pod bremenom korupcie a zločinov. Na osob-
nejšej úrovni sa príliš často stáva, že mladí ľudia sú sebestační oveľa skôr, než ich 
predchodcovia. Rozpad rodinného života a nedostatočná podpora v spoločenstve im 
znemožňuje, aby cítili bezpečie a zapustili korene. Nič nie je pevné alebo spoľahlivé; 
nič nie je úplne dôveryhodné. Nie je teda prekvapenie, keď sa mnohí mladí cítia 
stratení, osamelí, bez cieľa a bez koreňov. Mnohí mladí sa stali skeptikmi, keď ich 
rodičia, vláda a duchovní predstavitelia sklamali. Oveľa ťažšie v niečo uveria alebo 
niečo urobia len preto, lebo to robili ich rodičia. Oveľa ťažšie si nájdu filozofiu alebo 
princípy pre svoj život.“ Tieto slová už pár dní rezonujú v mojej mysli. Uvedomujem 
si, že žiaľ, je v nich vystihnutá pravda o nás a našom terajšom čase. Áno, my dospelí 
princípy pre svoj život.“ Tieto slová už pár dní rezonujú v mojej mysli. Uvedomujem 
si, že žiaľ, je v nich vystihnutá pravda o nás a našom terajšom čase. Áno, my dospelí 
princípy pre svoj život.“ Tieto slová už pár dní rezonujú v mojej mysli. Uvedomujem 

sme v mnohom zlyhali. Naše skutky nepotvrdzujú slová, ktoré sme veľakrát nahlas 
vyriekli. A to je jedno, či ide o nás zasvätených- kňazov, biskupov, verejných čini-
teľov- poslancov, primátorov, starostov alebo jednoducho nadriadených. Dokonca, 
aj ako rodičia, i krstní a birmovní, sme v mnohom zlyhali. Prijali sme iba meno, ale 
úlohu a zodpovednosť nie! Žiaľ aj preto, lebo naše predsavzatie a prvotná snaživosť 
aj ako rodičia, i krstní a birmovní, sme v mnohom zlyhali. Prijali sme iba meno, ale 
úlohu a zodpovednosť nie! Žiaľ aj preto, lebo naše predsavzatie a prvotná snaživosť 
aj ako rodičia, i krstní a birmovní, sme v mnohom zlyhali. Prijali sme iba meno, ale 

skončila pri našom páde, lenivosti, nepochopení alebo inak povedané:  prvom „mas-
le na hlave“. Zaplietli sme sa a namiesto postupnej premeny, rozuzľovania, ostali sme 
pri „zatutlávaní“, zametaní pod koberec alebo pri konštatovaní „tak robia všetci  
a ja nie som výnimka. Škoda, že nečítame viac Sväté Písmo, pretože neraz tam nájde-
pri „zatutlávaní“, zametaní pod koberec alebo pri konštatovaní „tak robia všetci
a ja nie som výnimka. Škoda, že nečítame viac Sväté Písmo, pretože neraz tam nájde-
pri „zatutlávaní“, zametaní pod koberec alebo pri konštatovaní „tak robia všetci

me príbehy „zlých“ kráľov, či pri zlyhaniach „načapaných“ apoštolov. Tí však skoro 
vždy, dostávajú od Boha šancu na zmenu. A my tak môžeme poznať nielen veľkosť 
ich pádu, ale ešte viac, mieru Božej lásky aj ich premeny. Žiaľ, zabudli sme, že Boh 
vždy, dostávajú od Boha šancu na zmenu. A my tak môžeme poznať nielen veľkosť 
ich pádu, ale ešte viac, mieru Božej lásky aj ich premeny. Žiaľ, zabudli sme, že Boh 
vždy, dostávajú od Boha šancu na zmenu. A my tak môžeme poznať nielen veľkosť 

má hranice pre to, čo my nazývame „tolerancia“, „demokracia“, či „malé pomýlenie 
sa“. Hriech nazýva hriechom. A označuje ho neraz nahlas, aby dopomohol pravde a 
obráteniu. Pripomína človeku, prečo je tu na svete a k čomu je pozvaný. Zakončil by 
som toto slovko citovaním jednej SMS-ky, ktorú som prednedávnom dostal ja: „Ak ti 
je zverené vedenie iných, máš byť prvý v modlitbe, posledný v hriechu, prvý v práci, 
posledný pri jedle, prvý v povzbudení, posledný v zúfalstve, prvý v oduševnení, po-
sledný v lenivosti.“ Áno, nezmením už svoju minulosť, nevrátim späť čas,  nenapra-
posledný pri jedle, prvý v povzbudení, posledný v zúfalstve, prvý v oduševnení, po-
sledný v lenivosti.“ Áno, nezmením už svoju minulosť, nevrátim späť čas,  nenapra-
posledný pri jedle, prvý v povzbudení, posledný v zúfalstve, prvý v oduševnení, po-

vím svoje zlyhania a ublíženia iným. Môžem však konať tu a teraz to, čo som spoznal 
ako dobro, pravdu, múdrosť, lásku ako cestu pre mňa, ktorá ma môže priviesť k Bohu 
a k jeho cestám.
Prajem vám všetkým požehnaný čas prázdnin a dovoleniek.                        Farár Jožo



„Ja milujem sex a prečo kresťanstvo sex odmieta?“
Áno, sex je krásny, naozaj ho stvoril Boh. Všetky inštinkty ľudských bytostí sú súčasťou Božieho výtvoru.
A teda aj pohlavný pud. Je pravda, že v dejinách kresťanstva boli obdobia, keď sa na sex pozeralo ako na niečo 
zlé, až diabolské. Je to tým, že zneužitia v tejto oblasti sa vyskytovali odjakživa a dodnes sa stáva, že „so špina-
vou vodou sa vyleje z vaničky aj dieťa.“ Cirkev neodsudzuje sex, ale skôr jeho zneužívanie.Ak matka nedovolí 
dieťaťu, aby sa hralo s nožom, neznamená to, že odsudzuje nôž. Iba naznačuje, že dieťa ešte nie je dostatočne 
zrelé, aby ho používalo. To, čo kresťanstvo odsudzuje, sú pornografia, cudzoložstvo, pedofília a homo-
sexualita.Pornografia nie je zábavka na hranie. Telo muža a ženy si treba vážiť a neslobodno ho redukovať na 
jednoduchý nástroj rozkoše. Boh stvoril sex ako prostriedok lásky a nie telesného ukájania! S perlami
a diamantmi sa nehrá! Cudzoložstvo – Boh stvoril muža a ženu, aby si boli spoločníkmi po celý život a to, čo 
robí stálym a svätým – je vzájomná oddanosť a vernosť. Ak si hľadáte zámenu za manžela či manželku, práve 
tým ich urážate! Boh ochraňuje manželov odsudzovaním cudzoložstva. Pedofília je pohlavné zneužitie detí. 
Nedokážete si predstaviť, akou ujmou trpia deti, ktoré sú pohlavne zneužívané. Nech je to ktokoľvek (kňaz, 
učiteľ, či rodič), jeho čin musíme odsúdiť a žiadať nápravu!Homosexualita. Homosexuálov nemáme zatraco-
vať. Sú a vždy ostanú Božími deťmi. Cirkev odsudzuje ich sexuálnu aktivitu, pretože je v rozpore
s ich samotnou sexuálnou prirodzenosťou! Boh neodsudzuje sex, ale zneužívanie sexu. Nanešťastie, dnes sa 
spoločnosť stáva príliš liberálnou a neovládateľnou a tak negatívne dôsledky jej postoja možno vidieť všade.V 
rodinách dochádza ku konfliktom, bitkám, rozvratom... Mladí pociťujú beznádej a zúfalstvo... Ženy sa stávajú 
obeťami znásilnení... Deti sú zneužívané a poenchané na ulicu... Tieto javy nepochádzajú od Boha. Človek ničí 
spoločnosť i seba a to len preto, lebo sa prestáva riadiť Božím zákonom!

Som sexuálne zvrátený?
Zdôveril sa mladík: „Mám pocit, že som pohlavne zvrátený, pretože často masturbujem. Viem, že sa nedokáž 
toho zbaviť.“ Keď sa deti dostanú do puberty, ich telo reaguje veľmi búrlivo. Dospievajúci jedinec v ňom začína 
cítiť nepokoj. U dievčaťa dôjde k menštruácii a u chlapca k polúcii – prvému samovoľnému nočnému výronu 
semena. Je dosť smutné, že adolescenti (dospievajúci) prežívajú toto obdobie zvyčajne sami, bez pomoci 
rodičov. Začínajú sa vypytovať svojich kamarátov, rovesníkov, pričom poučenia od nich sú neraz polovičaté a 
často veľmi zavádzajúce. Je pravda, že školy síce často poskytujú informácie o pohlavnom živote, ale neza-
bezpečujú v tomto smere formáciu. Sex sa predstavuje mladým ako prostriedok potešenia, a nie ako dar od 
Boha. Len veľmi málo mladých ľudí prejde pubertou s jasnou predstavou o tom, na čo je sex stvorený. Len 
málo mladých chápe jeho skutočnú hodnotu. Pohlavne sa im neraz prezentuje len ako niečo, čo prináša pôži-
tok. Keď teda začne dochádzať k  masturbácii (onánii) najmä v noci, mladí sa na ňu budú pozerať len ako na 
telesnú rozkoš. Čo je na masturbácii zlé? Chlapci ale aj dievčatá začnú postupne praktizovať sebaukájanie, až 
sa dostanú do bodu, kedy väčšina bude masturbovať bez akejkoľvek výčitky svedomia. Prečo je masturbácia 
zlá? Ak sa čokoľvek nepoužíva na to, na čo bolo stvorené, prestáva slúžiť svojmu účelu. Nôž nepoužívame 
predsa ako kladivo, ani ihlu ako kľúč! Veci používame na to, na čo boli stvorené, vymyslené alebo vytvorené. 
Sex nebol stvorený Bohom ako egoistický spôsob užívania si telesnej rozkoše. Sex bol stvorený ako nádherný 
spôsob preukazovania si lásky medzi manželmi. Ak prestane slúžiť svojmu účelu, stráca zmysel svojej existen-
cie. Sebaukájanie je znakom egocentrizmu, sebeckého pôžitkárstva a môže byť aj znakom dosiaľ nezhojených 
bolestí a zranení z detstva – z pohlavného zneužívania, zo šikanovania v škole alebo z nedostatku rodičovské-
ho uznania. Existujú obdobia – adolescencia, keď sexuálne túžby vrcholia a k sebaukájaniu dochádza ľahko 
bez toho, aby bolo vyprovokované. Ale ak pokračuje s určitou frekvenciou aj v dospelosti, potom je vhodné 
hľadať jeho korene a riešiť to aj v pohľade na Božie prikázania.

MUDr, Blažej Vaščák ( prevzaté z časopisu farského časopisu Spektrum)
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V utorok  19.7. od 14.00 hod. vás pozývame na dekanátne večeradlo pod vedením 
farnosti Humenné – Všetkých svätých. 

Stretnutie pred táborom
Organizačné stretnutie rodičov pred táborom detí, ktorý organizujeme v dňoch od 25.-29.7.2016  bude 
v piatok 22.júla 2016 po večernej sv. omši v FaPC cca. 18.30 hod. Účasť jedného z rodičov je potrebná. 

Na tábor darovali: Bohuznáma 100 €, Bohuznámy 100 €

Raňajky sv. Anny
Opäť vás po roku chceme pozvať na naše „Raňajky sv. Anny“ po rannej sv. omši v utorok 26.júla do nášho 

FaPC. Tešíme sa na vašu návštevu a spoločný čas. 
v
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Trojka v Tatrách
Už tradičnou aktivitou v čase prázdnin v našej farnosti je náš spoločný turistický výlet do Tatier. Tento rok, 

ak Boh dá a bude dobré aj počasie, sme naplánovali výstup na Solisko. Trasa túry začne zo Štrbského 
Už tradičnou aktivitou v čase prázdnin v našej farnosti je náš spoločný turistický výlet do Tatier. Tento rok, 

ak Boh dá a bude dobré aj počasie, sme naplánovali výstup na Solisko. Trasa túry začne zo Štrbského 
Už tradičnou aktivitou v čase prázdnin v našej farnosti je náš spoločný turistický výlet do Tatier. Tento rok, 

plesa. Pozývame vás prežiť spoločný čas. Predbežný záujem treba nahlásiť v sakristii do nedele 31.7.2016. 
Plánovaný termín, (riadiť sa však budeme podľa aktuálneho počasia): utorok 2.8.2016 Poplatok za dopravu 

a poistenie do hôr: dospelý 6 €, študenti a deti: 3 €
v
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Príprava na manželstvo
Komisia pre pastoráciu rodín ponúka víkendový Kurz prípravy na manželstvo pre snúbenecké páry. 

Túto formu ponúkame zvlášť pre tie páry, ktoré nemôžu absolvovať prípravu vo farnosti kvôli študijnému, 
či pracovnému pobytu, alebo z iných dôvodov. Kurzy budú v penzióne Augustineum 

v Bardejovských kúpeľoch v termínoch: 
od štvrtka 1.09.2016 (nástup večer) do nedele 4.09.2016 

od štvrtka 17.11.2016 (nástup večer) do nedele 20.11.2016 (kurzy končia obedom) 
Snúbenci majú zabezpečený nocľah (oddelene muži a ženy), stravu a kurz; cena za ubytovanie a stravu podľa
cenníka penziónu. Prihlasovanie cez formulár na stránke www.augustineum.sk, kde sú ďalšie informácie.

v
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Informácie z arcidiecézy
Biskupská vysviacka Mons. Marka Forgáča sa uskutoční 1. septembra 2016 v Košickej katedrále. Hlavným 

svätiteľom bude Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita; spolusvätiteľmi budú: J. Em. Jozef kardinál
Tomko a J. E. Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius. Na túto slávnosť pozývame všetkých kňazov 

a zástupcov veriacich z našich farností. 

Univerzita tretieho veku
Teologická fakulta v Košiciach organizuje vzdelávanie – Univerzita tretieho veku (UTV) v Košiciach 

a v Prešove. Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy 
v oblasti katolíckej teológie a filozofie. 

Štúdium trvá 6 semestrov; je organizované formou sústredení raz týždenne s tromi prednáškami. 
v oblasti katolíckej teológie a filozofie. 

Štúdium trvá 6 semestrov; je organizované formou sústredení raz týždenne s tromi prednáškami. 
v oblasti katolíckej teológie a filozofie. 

Po absolvovaní študent získa osvedčenie (certifikát). 
Prihlásiť sa môžu starší ako 40 rokov s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. 

Prihláška je na: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta; www.ktfke.sk, 
alebo si ju môžu vyzdvihnúť na sekretariáte Teologickej fakulty, Hlavná 89, 1. poschodie, č. dverí 106/D, 

tel. 055/6836 100. Poplatok za rok štúdia je 30 eur. Termín prihlásenia: do 30.09.2016. Písomné prihlášky 
je potrebné zaslať na adresu: Teologická fakulta – UTV, Hlavná 89, 041 21 Košice.



Vydáva Rímskokatolícka Cirkev Farnosť sv. košických mučeníkov v Humennom.
Bez jazykovej a pravopisnej úpravy.
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Poriadok bohoslužieb
18. 7. 2016 - 31. 7. 2016


