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Prázdniny 

Pamätám sa, že som ako malý chlapec chodieval v lete na prázdniny k mojej 

babke do neďalekej obce. Bola vzdialená len pár kilometrov a tak sme tam zašli 

buď peši, alebo na bicykli.  

Na jeden obraz asi nezabudnem nikdy, 

keď sme spolu s bratrancami sedeli na 

posteli a babka nám prišla rozprávať 

príbehy z jej mladosti. Pamätám si ako si 

sadla na kraj postele na ktorej som ležal, 

rozviazala si a dala dole šatku z hlavy 

a rozpustila si vlasy. Nikdy som si ani len 

nepredstavoval, že moja babka má dlhé vlasy stočené a ukryté pod šatkou. 

Rozprávala nám mnohé životné udalosti, skúsenosti a príbehy. Veľa z nich si 

pamätám, no ešte viac z nich si nepamätám. A myslím si, že to ani nie je dôležité, 

pretože dôležitý okamih si pamätám dodnes. Tým okamihom bolo to, že moja 

babka trávila čas s nami, jej vnúčatami. Nehovoriac o dedovi, ktorý nás zasväcoval 

do tajov „gazdovského“ života.  

Hovorí sa, že až starí rodičia sú naozaj rodičia, lebo nehľadia „len“ na výchovu 

detí, ale aj na lásku k nim a čas strávený s nimi a pre nich. Nech je aj tento 

prázdninový čas, časom venovaným a darovaným našim deťom a vnúčatám, lebo 

len darovaný čas je aj získaným časom. 

Dalibor Ondrej, kaplán 



 
Vítame nového kaplána 

 

Milí bratia a sestry, od 1.7.2013 
máme v našej farnosti nového 
kaplána. Jeho meno je Dalibor 
Ondrej. 
 

1. Pôvod 

Pochádzam z malého, ale pritom 

pekného, mestečka Lipany. Narodil 

som sa ako tretí, a najmladší, chlapec 

svojim rodičom. Detstvo som strávil 

s rodičmi, bratmi, starými rodičmi 

a množstvom príbuzných. Na strednú 

školu som nastúpil na Gymnázium sv. 

Tomáša Akvinského v Košiciach, kde 

som strávil veľmi krásne roky štúdia 

a nových priateľstiev. 

2. Motivácia ku kňazstvu 

Definitívne rozhodnutie ísť do 

seminára prišlo vo štvrtom ročníku 

gymnázia. Som si však vedomý, že 

počiatky sú kdesi v detstve vo 

vzťahoch v rodine, modlitbách 

starých rodičov a príkladom kňazov 

pôsobiacich v našej farnosti. Vždy 

keď som sa vracal do seminára, tak 

s otvoreným srdcom pre hľadanie 

Božej vôle. Túžba byť „Božím“ bola, 

a verím, že ostane navždy, prítomná 

v mojom živote. 

 

3. Doterajšie pôsobenie, 

skúsenosti 

Veľmi veľa som sa naučil vo 

farnosti Božieho milosrdenstva 

v Košiciach na sídlisku KVP, kde som 

bol ako diakon. Po kňazskej vysviacke 

v roku 2010 som bol otcom 

arcibiskupom poslaný za kaplána do 

farnosti Návštevy Panny Márie 

v Trebišove. Neprešli ešte ani 

prázdniny a pribudla mi starostlivosť 

o slovensky hovoriacich veriacich vo 

farnosti Streda nad Bodrogom. Tam 

som chodil celý rok, kým 

starostlivosťou o týchto veriacich 

nebola poverená rehoľa Minoritov 

v Brehove. No a po dvoch rokoch 

v Trebišove som dostal dekrét za 

kaplána do farnosti sv. Jakuba vo 

Veľkom Šariši, kde som strávil 

intenzívny rok nie len na škole, ale aj 

na troch filiálkach tejto farnosti. 

4. Niečo veselé zo seminárneho 

života 

Život v seminári je veselý sám 

o sebe, ale vďaka tomu, že sme 

v našom ročníku „dobrá partia“, tak 

sme mali o zábavu postarané.  

Niekedy sa stalo napríklad, že skoro 

ráno, keď bolo potrebné ponáhľať sa 

na modlitby do kaplnky, tak boli na 

celej chodbe poprehadzované  



a pomiešané topánky a len ťažko 

každý nachádzal tie svoje. Alebo 

uvoľnený vrchnák na soľničke 

v jedálni. Jednoducho bolo veselo. 

5. Odkaz čitateľom Trojky 

Prajem všetkým nám, aby sme 

boli vnímaví na tú všetku krásu 

stvorenstva okolo nás. Lebo ak 

budeme fascinovaní našim okolím, 

tým, čo nás obklopuje, ľuďmi okolo 

nás, vtedy budeme vnímaví 

a fascinovaní aj Stvoriteľom nás 

i všetkého okolo nás. 

 

6. Záľuby a niečo o Humennom 

V meste Humenné som bol už 

niekoľkokrát, no vždy bola dôvodom 

návšteva niekoho zo známych. Či už 

nášho pána farára Jozefa, s ktorým sa 

už dlhšie poznáme, alebo spolužiakov 

kaplánov, ktorí pôsobili i pôsobia 

v tomto meste i blízkom okolí.  

 

Mám rád spoločnosť, dobrý film, 

prírodu a je to na mne vidieť, že aj 

dobré pivko. 

Kancelária farského úradu počas 

prázdnin bude otvorená:  

PO ---------------- 18.40 -19.15 

UT 7.30 – 8.00 ------------------- 

ST ------------------ 18.40 – 19.15 

ŠT 7.30 – 8.00 ------------ 

PI  -------------------- 17.00 – 17.30 

 

Opekačka pre mladých- pozývame 

mladých na opekačku v utorok 9.júla 

od 15.00 hod. do FaPC. 

 

Stretnutie pred táborom, ktorý 

organizuje naše O.Z. Podaj ruku 

spolu s animátormi našej farnosti 

bude v sobotu 13. júla po sv. omši 

cca. 18.45 hod. vo FaPC. 

 



Poriadok bohoslužieb 
8.7.2013– 21.7.2013 

 

Pondelok 8.7. 18.00 + Emília, Michal 

Utorok 9.7. 7.00 + Michal, Anna, Štefan, Anna, Vladimír 

Streda 10.7. 16.30 K 
18.00 

+  Helena 

Štvrtok 11.7. 
Sv. Benedikt, opát 

7.00 + Ladislav, Jolana, Imrich, Magdaléna 

Piatok 12.7. 
18.00  
19.00 L 

+ Ján, Anna, Mária 

Sobota 13.7. 
8.00 
16.30 K 
18.00 

+ Margita – pohrebná 
 
+ Ivan, Helena, Andrej 

Nedeľa 14.7. 
 
15. nedeľa cez rok 

8.00 
9.15 L 
10.30 

ZBP pre Petra – 50 r.ž. a Katarínu 25 r.ž. 
ZBP pre Helenu 

V letných mesiacoch  budú sv. omše vo farskom kostole sv. Košických mučeníkov 

v utorok a vo štvrtok ráno o 7.00 hod. 

Zbierka na FaPC bude na budúcu nedeľu 14. júla. V auguste si urobíme „zbierkové 

prázdniny“. Najbližšia zbierka na FaPC bude potom až v septembri. 

Pondelok 15.7. 
Sv. Bonaventúra, biskupa 18.00 +Helena, Ján 

Utorok 16.7. 
Panna Mária Karmelská 

7.00 
 

 
+ Ján 

Streda 17.7. 
Sv. Andrej  Svorad a 

Benedikt 

16.30 K 
18.00 

+ Slavomír 

Štvrtok 18.7. 
 

7.00 ZBP pre sr. Máriu Svoradu 

Piatok 19.7. 
 

18.00 
19.00 L 

+  Jozef, Mária, Anna 

Sobota 20.7. 
 

8.00 
16.30 K 
18.00 

Alena– pohrebná  
 
+ Viktor, Viktor 

Nedeľa 21.7. 
 

16. nedeľa cez rok 

8.00 
9.15 L 
10.30 

Za farnosť 
 
ZBP pre Dávida a Patrika 

 

 

 


