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Neprestaň otvárať svoje srdce
Čo je okrem iného ťažké v tom našom kňazskom živote? Pred pár dňami 

ste to mnohí mohli prežiť trošku viac. Áno, sú to naše odchody – presnej-
šie povedané- zmena farnosti. Už keď si kňaz na nejaké miesto a veriacich 
zvykne, zvlášť v tom kaplánskom čase je to viditeľnejšie, príde dekrét od 
otca arcibiskupa a v ňom informácia o zmene farnosti. Je to ako so smrťou. 
Všetci vieme, že raz príde, ale veľmi často nás prekvapí. Áno, kňazský život           
(no nielen kňazský) je naozaj takým zomieraním, putovaním a neustá-
lym žitím toho evanjeliového: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky 
hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ Je to ťažké, odľúbiť sa 
od tých, ktorí žili lásku voči kňazovi a zaľúbiť sa do nových veriacich, ktorí 
ešte často smútia za tým predošlým kňazom. Veď to poznáte aj vy- aké je 
ťažké niekedy prijať nového človeka. Len s tým rozdielom, že vy ostávate 
v tom istom dome a byte a a kňaz mení všetko. Niekedy za lepšie, inokedy 
za menej komfortnejšie. Tieto slová píšem s vedomím, že my všetci sme 
dnes pozvaní opäť prijať nového kaplána. Akoby nám tým Boh  chcel po-
vedať: „Neprestaň otvárať svoje srdce!“ Nehovor: „Stačilo!“ Lebo veď aj 
my chceme, že keď sa niekto do našej rodiny narodí, prižení, či vydá- aby 
bol prijatý, akceptovaný a ak sa dá, aj milovaný. K tomu sme pozvaní dnes 
my všetci. Prosím vás preto o modlitbu na tento úmysel a zároveň o vždy 
otvorené srdce, pre každého, koho nám do života pošle Boh.

váš farár



Kto Ťa priviedol ku kňazstvu?
Kňazské povolanie ma prekvapilo ako jedna z možností,
ktorú si môžem zvoliť. Počas gymnaziálnych štúdií vo mne 
zarezonovalo ako vnútorná túžba, ktorá postupne dozrievala
až k momentu, kedy som sa rozhodol vstúpiť do kňazského
 seminára. Zásluhu na tomto mojom rozhodnutí majú 
niektorí kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti, ako aj ľudia, 
ktorých som stretával a nejakým spôsobom sa podieľali na 
mojej ľudskej formácii. 

Z akej rodiny pochádzaš?
Vyrastal som v rodine, kde praktické prežívanie viery bolo 
samozrejmou súčasťou nášho života už od detstva. Moji
rodičia, ktorí ešte žijú, mňa a môjho mladšieho brata viedli 
k tomu, aby sme sa zapájali do duchovného života a ná-
boženského diania vo farnosti. Miništrovali sme, spievali v 
zbore, stretávali sa s kňazmi a so svojimi rovesníkmi na fare 
pri rozličných akciách. Takto podobne dnes vyrastá aj naša 
najmladšia sestra Monika.
Aké sú Tvoje záľuby?
Paleta mojich záľub je pestrá. Rád si pozriem dobrý film, počúvam hudbu, hrám na gitare, mám 
rád literatúru, fotografujem. Mám rád všetko, čo je krásne a zaujímavé.

Čo pekné si získal za 10 rokov kňazskej služby?
Začínam pôsobenie na svojom piatom kaplánskom mieste. Všade, či už to bolo v Hanušovciach 
nad Topľou, v Michalovciach, v Košiciach na Sídlisku KVP alebo naposledy v Lipanoch som sa 
niečo nové naučil, stretol mnohých zaujímavých a príjemných ľudí, získal veľa skúseností a zažil 
radosť z toho, že ako kňaz môžem ľuďom pomôcť v ich ťažkostiach. 

Aký citát vystihuje najlepšie Tvoj život?
Po desiatich rokoch kňazstva asi najlepšie vystihuje môj postoj k životu a k tejto službe citát, 
ktorý som mal ako motto na primičnom obrázku: „My sme blázni pre Krista.“ (1 Kor 4,10)

Aká je priorita Tvojej kňazskej služby?
Nemám žiadnu špeciálnu prioritu, hoci je pravdou, že  som sa doteraz venoval najmä deťom
a mladým. Mojím najväčším záujmom všade doteraz bola starostlivosť o manželov, rodičov
a ich deti, z ktorých by mali vyrásť aktívny a entuziazmom nabitý a pre Krista zapálení mladý 
kresťania.

Je čas prázdnin a dovoleniek- podeľ sa s nami o Tvojho obľúbeného autora, ktorého by si nám 
odporučil v tomto čase prečítať.
Kniha je po psovi najlepším priateľom človeka . Môže byť vaším príjemným spoločníkom vo 
voľnom čase doma, na dovolenke alebo na cestách. Mojím obľúbeným autorom je Boris Filan
a jeho pútavé cestopisy. Pre duchovné obohatenie by som odporúčal romány Francine Riversovej
alebo knihy Maxa Lucada alebo manželov Johna a Stasi Eldredge.

Ako a kde Ty najradšej oddychuješ?       Ako a kde Ty najradšej oddychuješ?       Ako a kde Ty najradšej oddychuješ?
Rád relaxujem v kresle s dobrou knihou, oddýchnem si aj s pukancami pri dobrom filme.
Pasívne odpočívam pri počúvaní hudby a aktívne pri prechádzkach mestom alebo v prírode
s fotoaparátom v ruke. Na aktívny šport som už starý 
Pasívne odpočívam pri počúvaní hudby a aktívne pri prechádzkach mestom alebo v prírode

. 

nový kaplánnový kaplán
Branislav Polča



Služba zaopatrovania chorých v nebezpečenstve smrti, ktorí ležia v nemocnici v Humennom je aktuálna 
24 hodín denne, na tel. čísle:

0902  228  711
Prosíme neodkladajte túto službu na poslednú chvíľu, ale zavolajte kňaza radšej skôr. Pomazanie chorých 

sa totiž už nemôže udeliť človeku po smrti !

Oznamy
Predtáborové stretnutie rodičov bude v stredu 15.7.2015 o 17.00 hod. vo Farskom a pastoračnom 

centre – ( na fare ). Účasť jedného z rodičov je dôležitá.
Kaplán Dalibor vyslovuje svoje slová vďaky za každého kto mohol a prišiel v nedeľu na farský dvor 

i tým, ktorí chceli ale nemohli. Veľká vďaka za každý prejav vašej štedrosti.
Kancelária farského úradu bude od 6.7- do 28.8.2015 z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorená. 

Pre vybavenie vašej agendy sme vám k dispozícii po sv. omši. Ďakujeme za pochopenie.
V čase prázdnin sv. omše v utorok a vo štvrtok budú ráno. V sobotu ráno sv. omša nebude. 

Júl: - formačno – relaxačný víkend pre animátorov a tých, ktorí pracujú ako dobrovoľníci 
 v našej farnosti 
-  detský tábor v spolupráci s OZ Podaj ruku
- raňajky sv. Anny
- turistický výlet do Vysokých Tatier

- 6.8. – 20. Výročie konsekrácie farského kostola
- Od 10.8. – začiatok poslednej fázy prác na filiálnom kostole v Lackovciach pred konsekráciouach pred konsekráciou
- Aquacity Poprad so Zuzkou
- Medžugorie
- Bodka za prázdninami 

POZVÁNKA NA FARSKÚ ODPUSTOVÚ SLÁVNOSŤ 
 ŠKAPULIARSKEJ PANNY MÁRIE V HUMENNOM

 SOBOTA    18.7.2015
   16:30     Spovedanie vo farskom kostole
   17:00     Modlitba sv. ruženca a zakončenie deviatnika k Panne Márii
   17:45     Vešpery
   18:00     Svätá omša
                  Celebruje vdp. Peter Čigaš, farár vo Fričovciach
 19:00     Moderovaná adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou so spevmi „Taizé“

NEDEĽA       19.7.2015
7:00     Slávnostná modlitba ranných chvál

 7:30     Svätá omša
                Celebruje vdp. Lorenzo Pásztor, kaplán Humenné - mesto
 9:00     Obnova sľubov členov Bratstva Škapuliarskej Panny Márie a prijímanie nových členov
 9:15     Pásmo slova, hudby a modlitby ku Panne Márii (saleziáni a saleziánky)
 9:45     Modlitba svätého ruženca
   10:30    Slávnostná svätá omša (Požehnanie nového vonkajšieho bohoslužobného priestoru)
                Celebruje Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup

             Zápis za člena Bratstva Škapuliarskej Panny Márie bude vo farskej knižnici:
             Sobota od 17:00 – 17:45;  nedeľa od 8:30 – 9:00

August: Leto na Trojke
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