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Mysľou mi prebieha množstvo tém
a slov, s ktorými by som sa rád s vami 
podelil alebo poradil. Občas totiž ani ja 
neviem, čo je lepšie, správnejšie alebo 

Slovko farára
Bohu milé. Hľadám, pýtam sa, modlím sa na daný úmysel. Vtedy si neraz spomeniem 
na svojich predstavených v seminári, ktorí nám študentom – bohoslovcom vraveli, 
že je ľahšie počúvať, ako viesť. Lebo keď ťa iný vedie, rozvíjaš si cnosť poslušnosti, 
ktorá ťa vedie k svätosti. No keď máš iných viesť neraz môže byť otázne, či ich vedieš 
k cnosti, či  nie naopak k ľahostajnosti, apatii, či nebodaj až k hriechu.
 Aj v tomto obdobísi silno uvedomujem, že nič nemôžem a nedokážem sám. Platí, 
že aby niečo fungovalo, potrebujem schopných a zapálených spolupracovníkov, lai-
kov. A mnohých som tu takých našiel. : Doprial by som vám napríklad tu skúsenosť, 
kedy oproti vám sedia mladí birmovanci a s nadšením a vďakou hovoria o svojich 
animátoroch Jankovi a Martinovi. Obaja sú otcovia rodín, obaja sa snažia kariérne 
rásť a okrem toho, obaja každú stredu prichádzajú na faru, aby niečo odovzdali našim 
birmovancom. Aby ich zapálili, nadchli. Aby im ukázali, aké to je, žiť v tomto svete
a zároveň žiť s Bohom. Som vďačný nielen za nich, ale za všetkých, ktorí sa podujali dať do 
služby farnosti. Lebo iba taká farnosť môže byť živá, kde viacerí sa dajú do služby iným. 
 Aj preto v našej Trojke si dnes môžete prečítať výzvu pre manželské páry- ktoré 
hľadáme aj pre našu farnosť , a ktoré by potom neskôr, mali napomáhať formácii snú-
bencov. Aj preto sa  postupne  dočítate o zodpovednej osobe napr. za spev, za lektorov, 
za zbor, za birmovancov.... Prosím, nečakajte, kedy vás niekto z nich osloví. Nemáte 
na čele napísane- ja by som šiel čítať, ja by som mal túžbu hrať a spievať s vami v kos-
tole, ja by som vám vedel pomôcť a poradiť v tom, či onom. Prosím, pristúpte bližšie 
k nám a povedzte priamo o svojej ponuke, o svojom talente, či schopnosti.  Keď ste 
si všimli, neustále sa snažíme vám predstavovať čo sa deje, čo plánujeme v našej far-
nosti, mnohokrát aj preto, lebo by som, sme privítali pomoc, nový nápad, skúsenosť. 
Žeby sme neostali iba pri písaní a vyzývaní, postupne by som  vám rád predstavil: kto 
nosti, mnohokrát aj preto, lebo by som, sme privítali pomoc, nový nápad, skúsenosť. 
Žeby sme neostali iba pri písaní a vyzývaní, postupne by som  vám rád predstavil: kto 
nosti, mnohokrát aj preto, lebo by som, sme privítali pomoc, nový nápad, skúsenosť. 

je kto v našej farnosti. Nech viete, kto má akú úlohu a s čím môžete prichádzať už za 
jednotlivými osobami. Verím, že nám to uľahčí komunikáciu a napomôže prekonať 
možno ostych, či strach pre službu vo farnosti.
 Nakoniec vás chcem poprosiť o modlitbu za našu farnosť, za jednotlivých ľudí, 
ktorí mi pomáhajú pri žití evanjelia a radosti pri jednotlivých aktivitách. Prosím aj
o modlitbu za nášho arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorí v týchto dňoch rieši perso-
nálne otázky a aj za tých, ktorí sa pripravujú ku kňazskej vysviacke. 

Farár Jozef 

Myšlienka : Svätý Otec František povedal.
Vo svete, ktorý je často tvrdý k hriešnikovi a mäkký voči hriechu, treba pestovať 

silný ZMYSEL pre SPRAVODLIVOSŤ. Pre hľadanie a uskutočňovanie Božej vôle. 
Vo svete, ktorý je často tvrdý k hriešnikovi a mäkký voči hriechu, treba pestovať 

silný ZMYSEL pre SPRAVODLIVOSŤ. Pre hľadanie a uskutočňovanie Božej vôle. 
Vo svete, ktorý je často tvrdý k hriešnikovi a mäkký voči hriechu, treba pestovať 

Uprostred kultúry ľahostajnosti, ktorá nezriedka končí ako neľútostná, nech je náš 
štýl života plný milosrdenstva, načerpaného každý deň z MODLITBY.



Čo je zlé na predmanželskom spolužití? Prečo sa Cirkev stavia proti 
predmanželskému spolužitiu? Čo ak si po sobáši manželia práve v tejto 

dôležitej oblasti nebudú rozumieť? Čo potom? 

Dobrý Pán Boh, ktorý nás stvoril ako muža a ženu, sám dobre vie, akú fyzickú príťažli-
vosť on sám vložil do našich tiel. Pri stvorení človeka sám Boh „vidí“, že je to veľmi dob-
ré (Gn 1, 31). Cirkev nielen že sa nestavia proti čistému vzájomnému spoznávaniu sa 
snúbencov, ale ich radostne povzbudzuje, aby vo vedomí svojej hodnoty božích detí ob-
javovali Boží plán vo svojej spoločnej budúcnosti. Kvôli dedičnému hriechu však často 
strácame schopnosť integrovať našu sexualitu do celého vzťahu medzi mužom a ženou. 
Otázka predmanželskej čistoty nie je vôbec jednoduchá a vyžaduje rešpekt a citlivosť, 
osobitne dnes, keď sa mladí sobášia neskôr a dnešná doba, žiaľ, nepraje čnosti čistoty. 
Šieste prikázanie Desatora nescudzoložíš, pozvanie vyhnúť sa smilstvu a snažiť sa o čis-
totu, nie sú v prvom rade predpismi Cirkvi, ale biblickými prikázaniami samého Boha. 
Práve preto, že hovoríme o ľudskej sexualite, nemôžeme ju odtrhnúť od rozvoja iných, 
ešte dôležitejších oblastí vzťahu medzi mužom a ženou, ale musí s nimi korešpondovať. 
Snúbenci, ktorí spolu pred manželstvom žijú aj intímne, riskujú, že, áno – spoznajú 
síce viac svoje telá, ale nespoznajú dostatočne svoje srdcia a svoje duše. Nepôjdu tak do 
manželstva prichystaní lepšie, ale horšie. Čnosť čistoty teda nie je prejavom nedostatku 
lásky, ale prejavom skutočnej lásky. Dá sa štatisticky dokázať, že tie páry, ktoré pred 
manželstvom spolu žili intímne sa v skutočnosti aj viac rozvádzajú ako tie páry, ktoré sa 
snažili o čistotu. Jeden mládenec sa raz vyjadril: “Chcem svoj vzťah s mojou snúbenicou 
žiť naplno, a preto sa snažíme o čistotu.“ Snúbenci sa nemôžu k sebe správať ako man-
želia, kým manželmi nebudú. Ak by sa tak správali, nevyjadrovali by o sebe pravdu, ale 
žili by v ilúzii. Práve tak by sme napríklad nešli na sv. spoveď k bohoslovcovi iba preto, 
že „veď už o pol roka bude vysvätený na kňaza“. Koľko predmanželských skúseností
a s koľkými partnermi/partnerkami nám môže zaručiť, že ten/tá je ten pravý/pravá
a že si budeme v intímnej oblasti vždy „rozumieť“ aj po 10, 30, 50 rokov manželstva?
Sexualita je nepochybne v manželstve dôležitá, ale určite to nie je ten najdôležitejší prvok
manželského vzťahu. Manželia majú k sebe najbližšie nie vtedy, keď sa tešia z darov 
toho druhého, ale vtedy, keď spolu majú niesť kríž a byť si oporou v problémoch. To, či 
si manželia budú práve v tejto intímnej oblasti rozumieť, záleží v prvom rade od toho, 
aké silné puto lásky je medzi nimi. V manželstve snáď ani neexistuje žiadna oblasť
v ktorej by si manželia vždy rozumeli. Každý jeden rozmer manželského vzťahu vyža-
duje vzájomný rešpekt, pochopenie, vzájomné hľadanie a radostné nachádzanie. Ako sa 
raz vyjadril jeden svätec: „Ak na zemi existuje nejaká radosť, tak ju cítia ľudia s čistým 
srdcom!“ Pán Ježiš je vo svojich slovách ešte jasnejší, sľubujúc stretnutie s Bohom pre 
tých, čo majú čisté srdcia. (Mt 5, 8). S Božou pomocou to možné je! 

ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD.

Čo je zlé na predmanželskom spolužití?



Kto je kto v našej farnosti? Predstavujeme kurátorov od roku: 
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Ekonomické okienko:
V čase Vianoc aj Veľkej noci sme mali možnosť podporiť zamýšľanú investíciu : 
maľovanie farského kostola- Na  Vianoce sa vyzbieralo: 287 €, Veľká Noc 390 € Pán Boh 
V čase Vianoc aj Veľkej noci sme mali možnosť podporiť zamýšľanú investíciu : 
maľovanie farského kostola- Na  Vianoce sa vyzbieralo: 287 €, Veľká Noc 390 € Pán Boh 
V čase Vianoc aj Veľkej noci sme mali možnosť podporiť zamýšľanú investíciu : 

zaplať všetkým dobrodincom. 

INŠTITÚT RODINY PRIPRAVUJE 
11.ROČNÍK KURZU ŠTÚDIUM RODINY
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vzdialenej alebo blízkej budúcnosti uzavrieť manželstvo.Kurz trvá 1 rok, počas ktorého 
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vzdialenej alebo blízkej budúcnosti uzavrieť manželstvo.Kurz trvá 1 rok, počas ktorého 
sa uskutoční 10 víkendových stretnutí a jedno 10-dňové sústredenie počas prázdnin, 
vzdialenej alebo blízkej budúcnosti uzavrieť manželstvo.Kurz trvá 1 rok, počas ktorého 
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nákladov spojených s realizáciou kurzu (víkendové stretnutia a letné sústredenie).
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Požiadavky na záujemcu o ŠR:

• osoba žijúca aspoň 3 roky v manželstve (môžu to byť aj obidvaja manželia),
• vyslaná farárom z vlastnej farnosti,
• osoba žijúca aspoň 3 roky v manželstve (môžu to byť aj obidvaja manželia),
• vyslaná farárom z vlastnej farnosti,
• osoba žijúca aspoň 3 roky v manželstve (môžu to byť aj obidvaja manželia),

• zrelý kresťan, ktorý prijal sviatosť birmovania,
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• zrelý kresťan, ktorý prijal sviatosť birmovania,
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• ukončené aspoň stredoškolské vzdelanie,
• zrelý kresťan, ktorý prijal sviatosť birmovania,
• ukončené aspoň stredoškolské vzdelanie,
• zrelý kresťan, ktorý prijal sviatosť birmovania,

• vek primeraný pre formu ďalšej práce vo farnosti (práca s mládežou, snúbencami,  
 manželmi),
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• dobrý zdravotný stav (bez psychických porúch).

V prípade záujmu absolvovať daný kurz  prosíme kontaktujte aj  pána farára Jozefa. 
Milí priatelia, 25. marca odštartoval projekt 9 mesiacov za život. Skupiny dobrovoľní-
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Ty v Tvojom meste. Viac na: www.9mesiacovzazivot.sk
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je dvere pre verejnosť v Nedeľu Dobrého pastiera, tento rok to bude 17. apríla. Chce 
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach tradične každý rok otvára svo-
je dvere pre verejnosť v Nedeľu Dobrého pastiera, tento rok to bude 17. apríla. Chce 
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach tradične každý rok otvára svo-

ukázať svoje priestory i priestory Teologickej fakulty KU v Košiciach a predstaviť život 
je dvere pre verejnosť v Nedeľu Dobrého pastiera, tento rok to bude 17. apríla. Chce 
ukázať svoje priestory i priestory Teologickej fakulty KU v Košiciach a predstaviť život 
je dvere pre verejnosť v Nedeľu Dobrého pastiera, tento rok to bude 17. apríla. Chce 

bohoslovcov v Kňazskom seminári v Košiciach. Viac na 
ukázať svoje priestory i priestory Teologickej fakulty KU v Košiciach a predstaviť život 
bohoslovcov v Kňazskom seminári v Košiciach. Viac na 
ukázať svoje priestory i priestory Teologickej fakulty KU v Košiciach a predstaviť život 

www.kske.sk
ukázať svoje priestory i priestory Teologickej fakulty KU v Košiciach a predstaviť život 

www.kske.sk
ukázať svoje priestory i priestory Teologickej fakulty KU v Košiciach a predstaviť život 



Vydáva Rímskokatolícka Cirkev Farnosť sv. košických mučeníkov v Humennom.
Bez jazykovej a pravopisnej úpravy.

e-mail: fara.humenne3@gmail.com         www.humenne3.rimkat.sk          tel.: 057 / 77 23 701 

Poriadok bohoslužieb
11. 4. 2016 - 24. 4. 2016


