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Je to už moja rutina, že v pondelok si sadnem za stôl, prechádzam kalendár 
a píšem sú úlohy na týždeň. Niekde som totiž  čítal, že ak si človek naplánuje 
a napíše svoje úlohy, že ich skôr splní a je aj úspešnejší. Lebo ten „papier“ ho tlačí 
aby svoje plány a sľub napĺňal. Samozrejme, aj mne sa neraz stane, že si úlohu 
musím prepísať na ďalší týždeň. Je to samozrejme zároveň aj taká sebakontrola, 
či naozaj som deň prežil tak ako som mal, či som náhodou ten čas nepremárnil...
Evanjelista Lukáš však  píše: „Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, 
povedzte: „Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.“ 
Priznám sa vám, nečíta sa mi tento Lukášov text príjemné. Aj ja som muž aj ja 
chcem „pohladiť“ svoje ego pocitom spokojnosti, relaxu, sladkého nič nerobenia. 
No našťastie veľakrát si vtedy spomeniem na svojich starých rodičov. Tí boli neu-
stále „v práci“ – pole, gazdovstvo, domácnosť, kuchyňa a v nej neskutočné dobré 
babkine jedlá, kostol a modlitba na kolenách... Vedeli však vždy aj od toho všet-
kého vstať. Raz boli u dcéry, raz u syna a neraz na púti. Nikdy nezabudli čerpať, 
aby mohli pomáhať a dávať – povzbudenie, vieru a lásku...
Vnímam, že je nám užitočné pripomenúť si také jednoduché vzory. Vnímam, že 
nám všetkým je potrebné spomenúť si a vrátiť sa nanovo k svojim jednotlivým 
úlohám- manžela, manželky, otca a matky, dcéry, či syna...kresťana katolíka... 
Akosi ľahko sa zbavujeme svojej „práce“ a dôvodov máme neúrekom. Aj preto 
na ďalšej strane našej Trojky ponúkam dobrú knihu – dnes pre manželov a tých 
ktorí sa chystajú do manželstva. Ak v niečom potrebujeme isto nielen v našej far-
nosti pridať, je práca na sebe –a zvlášť v našom žití manželstva a modlitby. Z toho 
ako žijú rodičia svoje manželstvo, z toho obrazu sa rodí predstava u ich detí...
a prečo im nedať viac a lepšie?

farár Jozef 

„ Boh nemeria našu dokonalosť podľa množstva vecí, 
ktoré preň robíme, 

ale podľa spôsobu, ako ich konáme.“ 
Sv. František Saleský

Už sme naozaj urobili dosť?



Kniha pre manželov a snúbencov...
Ponúkam k prečítaniu knihu, ktorú aj 
sám čítam: To keby sme vedeli...pred 
svadbou! Toto nie je kniha o tom, 
ako si naplánovať svadbu. Táto kniha 
vám môže pomôcť vybudovať si dobré 
manželstvo alebo ak už v manželstve 
žijete, môže vám pomôcť riešiť niekto-
ré viditeľné, či skryté ťažkosti. Je plná 
praktických rád, usmernení a príkla-
dov, kde sa čitateľ neraz môže zastaviť a 
povedať si: „Veď to je o mne a toto zase 
o mojej manželke!“ Sám autor knihy Dr. 
Gary Chapmen píše: „Čím ochotnejšie 
budete zápasiť s obsahom nasledujúcich 
stránok a úprimne sa rozprávať o svo-
jich myšlienkach a pocitoch..tým lep-
šie budete pripravení na spoloční život. 
Naopak, čím viac budete pred týmito 
problémami zatvárať oči a nahovárať si, 
že euforické city, ktoré jeden k druhému 
prechovávate, vám ich pomôžu prekonať,
 o to viac odsudzujete váš vzťah na neúspech.“ Uvedomujem si, že mnohé manželstvá 
prežívajú neraz krízu pre „maličkosti“. Že tí manželia sa ľúbia, len niečo tam nehrá... 
povzbudzujem vás, prečítajte si túto knihu. Investujte niečo do vášho manželstva! Ak 
knihu nenájdete v predajni, skúste internetový obchod..Ja osobne som si ju objednal cez 
kresťanský portál:  ww.kumran.sk

Pozvánka na koncert
Multimediálny koncert JÁN PAVOL II. 
je spomienkou na 1.Slovanského pápeža, 
ktorý v našich srdciach stále žije. Dielo 
mapuje dôležité etapy života Svätého 
otca a je umocnené hudbou Giuseppe 
Verdiho, Giacoma Pucciniho, Franza 
Schuberta, Wolfganga Amadea Mo-
zarta a dalších v podaní orchestra 
a zboru opery Štátneho divadla Košice.
Na veľkoplošných obrazovkách budú 
prezentované exkluzívne fotografie a videá 

z jeho života. Autor: Peter Himič.     
Účinkujú: sólisti, orchester 
a zbor Opery ŠD Košice
Koncert sa uskutoční pod záštitou:
J. Ex. Mons. Bernarda Bobera, arcibis-
kupa-metropolitu Košického a J. Em. 
Mons. Stanislawa Kardinála Dziwisza 
arcibiskupa-metropilitu Krakowského

Lístky si môžete zakúpiť cez: 
www.ticketportal.sk



Prosíme vás, aby sme si naozaj všetci dali záležať na zatváraní kostolných dverí. Aj týmto 
jednoduchým konaním pomôžeme k šetreniu energií a s tým spojených výdavkov. Zároveň 

vám pripomíname dôležitosť udržať posvätnosť kostola a s tým spojené zachovanie ticha 
v kostole- okrem iného tzn. nezabúdajme na vypnutie mobilov. 

Prosíme vás, aby ste z bezpečnostných a estetických dôvodov upustili od zvyku páliť sviečky 
a prinášať rôzne predmety ku vonkajšej kaplnke Panny Márie. Je to krásne miesto modlitby 

udržujme ho teda sakrálnym. 

Najbližšia zbierka na FaPC bude v nedeľu 15. novembra. Lackovce – úmysel zbierky: na kostol. 

Najbližšie stretnutie Faustinum bude 22.11.2015 o 15:00 hod.

V dňoch 8. - 14. novembra 2015 sa uskutoční návšteva slovenských biskupov ad limina 
apostolorum v Ríme a Vatikáne. Jej súčasťou bude i prvé oficiálne spoločné stretnutie biskupov

s pápežom Františkom. Prosíme vás o duchovné sprevádzanie tohto stretnutia. Zároveň vás 
prosíme o modlitbu za Duchom Svätým vedený výber nového pomocného biskupa pre našu 

arcidiecézu

Zbierka potravín
Charita Humenné nás prosí o zapojenie sa do zbierky potravín- potraviny sa budú zberať 
v obchodnom dome Tesco od 16.11 - do 20.11. v čase od 15.00 do 20.00 a v sobotu dňa 
21.11.2015 v čase od 10.00 do 19.00. Darovaním potravín pomôžeme ľuďom v hmotnej 

sociálnej núdzi, slobodným mamičkám s deťmi, seniorom s nízkymi dôchodkami a rodinám 
v núdzi v okrese Humenné.

Pripravujeme:
Predaj lístkov na farský ples, ktorý bude  30.1.2016 – predávať lístky budeme od 29.11.2015 
cena 24 €. Počet lístkov je obmedzený – preto si ich nezabudnite kúpiť včas . Zároveň vás 

prosíme, ak chcete a môžete, od 29.novembra prijímame dary do plesovej tomboly. 

Duchovnú obnova ružencového bratstva pod vedením promotóra pre ruženec: 
v nedeľu 29.novembra 2015.

Duchovnú obnovu pre manželov :6. máj – 8. máj 2016  Téma: Milosrdenstvo 
Miesto: Penzión AUGUSTINEUM  kapacita: 40 ľudí    

cena: 44€/osoba viac na :    www.augustineum.sk

Pripravujeme sa na otvorenie Brány milosrdenstva v našej arcidiecéze
13. decembra 2015 bude v katedrále sv. Alžbety pri sv. omši o 10.30 otvorená 

Mons. Bernardom Boberom, arcibiskupom-metropolitom Brána milosrdenstva  v rámci 
mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Z rozhodnutia otca arcibiskupa budú v našej 

diecéze otvorené taktiež Brány milosrdenstva i v ďalších 19 určených chrámoch.

Porta sancta
Obrad začiatku jubilea spočíva v otvorení tzv. svätej brány. Je to brána, ktoré je otvorená iba počas 
Svätého roka, inak je zamurovaná. Svätú bránu majú všetky štyri hlavné baziliky Ríma: sv. Petra, 
sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami a Santa Maria Maggiore. Obrad otvorenia svätej brány 
symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti Svätého roku sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom 
k spáse. Svätá brána na ostatných bazilikách bude otvorená po Bazilike sv. Petra. Z rozhodnutia 
svätého otca budú Brány milosrdenstva otvorené i vo všetkých katedrálnych chrámoch po celom 
svete, ako aj v iných chrámoch, ktoré na to špeciálne určí miestny biskup. Brána milosrdenstva je

 spojená s možnosťou získať mnohé milosti pri zachovaní stanovených podmienok.

Oznamy
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Poriadok bohoslužieb
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