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Dni ubiehajú rýchlo. Čas letných dovoleniek sa kráti aprázdniny sa blížia ku koncu.

K dovolenke patrí aj čas prípravy a potom aj čas „vstrebávania“ či spomínania. 
Takto dovolenku začíname už oveľa skôr ako v deň odchodu.A môžeme ju „pre-
žívať“ ešte aj niekoľko dní po návrate domov pri prezeraní fotiek s kamarátmi či 
zdieľaní zaujímavých zážitkov.

Dnes je trendom počas dovolenkyčím viac vidieť, podľa možnosti aj všetko. A tak 
sa občas stáva, že možno kvôli množstvu zážitkov nestíhame ísť „do hĺbky“. Síce 
veľa vidíme, ale len málo z toho skutočne prežijeme a vychutnáme si.

Taktiež dnešná kultúra nás núti veľa míňať. Snaží sa presvedčiť nás, že dobre si 
oddýchneme jedine vtedy, ak za to aj poriadne zaplatíme. A aby sme si to mohli 
dovoliť, už teraz musíme šetriť na budúcoročnú dovolenku. Zároveň, aby sme si 
po takomto pracovnom výkone skutočne oddýchli, tak tá ďalšia dovolenka musí 
skutočne „stáť za to“. A tak sa ocitáme v akomsi bludnom kruhu.

Samozrejme, každý má svoj štýl oddychu. Niekoho nedostanete do hôr, iný sa 
naopak už po hodine opaľovania na pláži nudí. Avšak občas sa zdá, akoby sme 
zabúdali, že „dobre oddýchnuť“ sa dá na lehátku na záhrade či prechádzkou na 
Jasenovský hrad. Pravda, niektorí radšej preferujú pravú „slovenskú dovolenku“-
niekde „na malte“ či „v naj-robi“ – tak tí si po dovolenke skutočne potrebujú 
poriadne oddýchnuť.

Nech už oddychujeme akokoľvek, využime ešte posledné dni prázdnin na načer-
panie síl a dobytie bateriek, aby sme to mohli v septembri poriadne roztočiť.

 kaplán Marián

„Oddych“ po dovolenke„Oddych“ po dovolenke



CIRKEVNÝ SOBÁŠ
ČO JE POTREBNÉ PRINIESŤ NA FARU A VYBAVIŤ PRED SOBÁŠOM

a) Krstný list, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace. Tento Krstný list dostanete na fare, kde ste  boli po 
 krstení. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený je potrebné doniesť rodný list.

 ktorý nesmie byť starší ako 
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 krstení. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený je potrebné doniesť rodný list.

informácie o oboch svedkoch
 krstení. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený je potrebné doniesť rodný list.

informácie o oboch svedkoch
 krstení. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený je potrebné doniesť rodný list.

: Meno a priezvisko, trvale bydlisko, rodne číslo – 
 krstení. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený je potrebné doniesť rodný list.

: Meno a priezvisko, trvale bydlisko, rodne číslo – 
 krstení. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený je potrebné doniesť rodný list.

mesiac pred   
 krstení. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený je potrebné doniesť rodný list.

mesiac pred   
 krstení. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený je potrebné doniesť rodný list.

 svadbou
c) doniesť ,,Oznámenie o uzavretí manželstva“ doniesť ,,Oznámenie o uzavretí manželstva“ doniesť (matrika sa nachádza v budove Mestského úradu) - minimálne  minimálne  minimálne
 14 dní pred sobášom
d) vykonať sobášne náuky – viac informácii o predmanželskej príprave nájdete na webe v kolónkevykonať sobášne náuky – viac informácii o predmanželskej príprave nájdete na webe v kolónkevykonať sobášne náuky  rozpis
 sobášnych náuk
e) Dohodnúť si: 
 sobášnych náuk
e) Dohodnúť si: 
 sobášnych náuk

Výzdobu v kostole a hudbu na sobášny obrad
 sobášnych náuk

Výzdobu v kostole a hudbu na sobášny obrad
 sobášnych náuk

f) ak bývate mimo našej farnosti a chcete sa sobášiť v našom kostole– potrebujeme LICENCIU   
 k sobášu – tú vám dajú na farskom úrade, kde bývate
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 k sobášu – tú vám dajú na farskom úrade, kde bývate
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 k sobášu – tú vám dajú na farskom úrade, kde bývate
g) 
 k sobášu – tú vám dajú na farskom úrade, kde bývate

V prípade, že pri uzatváraní sviatosti manželstva bude asistovať kňaz, ktorého ste si sami
 k sobášu – tú vám dajú na farskom úrade, kde bývate

V prípade, že pri uzatváraní sviatosti manželstva bude asistovať kňaz, ktorého ste si sami
 k sobášu – tú vám dajú na farskom úrade, kde bývate

 vybrali, nahláste jeho meno najneskôr  2 týždne pred sobášom na farskom úrade.
g) 
 vybrali, nahláste jeho meno najneskôr  2 týždne pred sobášom na farskom úrade.
g) 

  POZNÁMKY K SOBÁŠOM S CUDZINCOM
Obaja snúbenci žijú v zahraničí, sobáš bude na území našej arcidiecézy

V prípade, že jeden zo snúbencov pochádza z inej krajiny, v ktorej sa aktuálne zdržiava aj slovenská stránka, 
všetku sobášnu dokumentáciu pripravia vo farnosti svojho aktuálneho pobytu
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Najbližšia predmanželská príprava v našej farnosti bude :14.-15. októbra 2016

Niečo o predmanželskej príprave
Predmanželská príprava prebieha v piatok od 18.45 do 21.00 a v sobotu od 9.00 do cca.16.00 hod.
Najčastejšie kladené otázky ohľadne prípravy
Pre koho je určená predmanželská príprava?
Predmanželská príprava je určená pre páry, ktoré uvažujú, že spolu uzavrú sviatosť manželstva.
Ako sa môžem nahlásiť na prípravu?
Predmanželská príprava je určená pre páry, ktoré uvažujú, že spolu uzavrú sviatosť manželstva.
Ako sa môžem nahlásiť na prípravu?
Predmanželská príprava je určená pre páry, ktoré uvažujú, že spolu uzavrú sviatosť manželstva.

Nahlásiť sa môžete osobne v kancelárii farského úradu alebo prostredníctvom mailovej adresy:
fara.humenne3@gmail.comfara.humenne3@gmail.com
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   Vždy iba na najbližší termín prípravy.
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fara.humenne3@gmail.com
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Dostanem po skončení potvrdenie o absolvovaní predmanželskej prípravy?

   Vždy iba na najbližší termín prípravy.

Áno, na konci po príprave dostane každý pár potvrdenie o jej absolvovaní. A platí aj pre sobáše mimo našej farnosti.
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Ako dlho je toto potvrdenie platné?
Áno, na konci po príprave dostane každý pár potvrdenie o jej absolvovaní. A platí aj pre sobáše mimo našej farnosti.
Ako dlho je toto potvrdenie platné?
Áno, na konci po príprave dostane každý pár potvrdenie o jej absolvovaní. A platí aj pre sobáše mimo našej farnosti.

Platnosť tohto potvrdenia nie je špecificky stanovená. Odporúčame absolvovať predmanželskú prípravu 
minimálne 6 mesiacov pred sobášom.
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Ako často sa koná predmanželská príprava v našej farnosti?
Predmanželská príprava sa v našej farnosti spravidla koná  2-krát do roka (približne v týchto mesiacoch: 
február – marec, október – november). Presný termín najbližšej prípravy je vždy zverejnený na našej 
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Môžeme predmanželskú prípravu absolvovať aj inde ako v našej farnosti?
webovej stránke.
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webovej stránke.

Samozrejme, že áno. Len je potrebné o jej absolvovaní doložiť potvrdenie. Vrelo odporúčame predmanželskú
prípravu v UPC centrách ako aj v susedných farnostiach Všetkých svätých
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a Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Humennom s ktorými úzko spolupracujeme.
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11. -12.11.2016
Iné ponuky predmanželskej prípravy: 
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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 pra-
covnému pobytu, alebo z iných dôvodov. Kurzy budú v penzióne Augustineumv 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.

Oznamy
V utorok 16. augusta naša farnosť je poverená k Celodennej poklone pri Najsv. Sviatosti Oltárnej. Eucharis-
tia bude vyložená po rannej sv. omši do 15.00 hod. kedy sa pomodlíme Korunku Božieho Milosrdenstva. 

Úmysly sv. omší na mesiace september, október, november a december budeme vyberať v stredu
17. augusta od 14.30 – 16.00 hod. Z praktických dôvodov - aby vyšlo na všetkých, prosíme vás, aby jedna 

osoba vždy zobrala iba 2 úmysly- ďakujeme za pochopenie.

 V utorok 23. augusta od 14.00 hod. vás pozývame do nášho farského kostola  na dekanátne večeradlo 
pod vedením farnosti Jankovce. 

V piatok 26. augusta po večernej sv. omši bude v FaPC stretnutie všetkých, ktorí sa prihlásili na našu 
farskú púť do Ríma so zástupcami CK Trinity. 

Pri východe z kostola, ako aj na farskom webe nájdete prihlášky k prvému sv. prijímaniu ako aj birmovke. 
Dospelí, ktorí by chceli prijať sv. Krstu, Eucharistiu, či sv. birmovania nech sa prihlásia u pána farára.

Pripravujeme: Bodka za prázdninami- v pondelok 29.8.2016, tešiť sa môžete na futbalový zápas 
Otcovia- Synovia, detské hry, guláš a ľudovú hudbu. 

ACM pripravuje nový ročník animátorskej školy
Pozývame mladých na nový ročník animátorskej školy. Jej motto znie: „Stať sa zrelým kresťanom, 

ochotným milovať a slúžiť“
Účastníkom chceme ponúknuť príležitosť:

ochotným milovať a slúžiť“
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ochotným milovať a slúžiť“

• Viac spoznať a zakúsiť, že Boh je Láska a my sme Jeho milované deti.
 „Človek nemôže žiť bez lásky. Človek ostáva sám sebe nepochopiteľnou bytosťou a jeho životu chýba  
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• Viac info na premladez@gmail.compremladez@gmail.com
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