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kňazská vysviacka 
23. júna 2018 o 10.30 hodine v Poprade 

v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie

príjme náš rodák Marek Pančura SDB
dar kňazskej vysviacky

srdečne Vás pozývame na 

Primičnú svätú omšu
24. 6. 2018 o 10.30 hodine 

V KOSTOLE SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV 
V HUMENNOM

„Veď nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána; 
my sme len vaši služobníci pre Ježiša.“

2 Kor. 4,5



OTEC A SYN
Nehovorme stále o tom, že by sme si priali, aby z našich detí vyrástli dobrí ľudia. 

Veďme ich k tomu, aby si to priali aj oni sami.
Púť za cieľom, ukrytým v srdci
Sme už vysoko nad mestom. Spoznávame sa, podávame si ruky, ale aj utužujeme staré priateľs-
tvá. Smejeme sa, rozprávame si príbehy a hovoríme o udalostiach posledných dní. Chlapci sa 
naháňajú, v popoludňajšom slnečnom svite predvádzajú svoje mocné zbrane, po ktorých za-
svišťaní či dopade spoznávame odlomené konáre a halúzky. Otcovia a synovia. S nerovnakým 
krokom, ale rovnakým tempom, stúpame nahor, do hôr, kde sa cesta pomaly zužuje. Kedy-tedy 
batohmi nechtiac narazíme do súpútnika povedľa. A sme si čoraz bližší a bližší. Vždy je to tak, 
keď máme spoločný cieľ. O tom hlavnom však naši synovia ešte netušia. Prekypujú radosťou z 
toho, že vôbec môžu byť spolu, nevadí, že stúpajú, že sa im v jamke pod krkom objavuje lesk 
potu. V takomto bratstve ponosy miznú, odlietavajú ako kŕdeľ nevľúdnych vtákov a širokú 
oblohu otvárajú túžbam. Smiech odrazu utícha. Hovoríme o tom, že nás čaká dobrodružstvo. 
Pred nami je uzučký priechod pomedzi stromy a kríky. Chlapcom šatkami zaväzujeme oči. 
Každý z otcov drží svojho syna za ruku. V slepej temnote sa chlapec plne odovzdá otcovi. 
Ich vzájomný dotyk je čoraz pevnejší, hovoriť však majú zakázané. Až keď dorazia do cieľa, 
môžu si rozviazať nielen oči, ale aj jazyky. Až potom môžu rozprávať o tom, čo počuli vŕzgať a 
praskať pod svojimi nohami, o plochých listoch, ktoré im sem-tam narazili do tváre, nie však 
o konároch, tie ich otcovia udržali v napätí tak, aby nikomu neublížili. A synovia im veria. 
Chvíle putovania sa preťahujú, v solidarite a vzrušení skupiny však nie je miesto pre reptanie. 
Ani jeden syn si nezloží šatku dolu. Naopak, občas začujem šepot: „Ocko, padá mi šatka, uviaž 
mi ju silnejšie!“
Stretnutie s Pútnikom
Skutočný Pútnik čaká na každého z chlapcov v pološere tajomnej jaskyne. Prichádza odhale-
nie. Nachádzame sa na vysoko umiestnenej plošinke, z ktorej vedie strmá cesta nadol. Hukot 
sovy nám vo vlhkosti lesa, ktorá nahradila sálajúce teplo sídliska, oznamuje, že cesta je voľná. 
Ide vždy len jeden pár: otec a jeho syn – syn a jeho otec. V spoločnom dobrodružstve miznú 
stĺpy v rodine naukladanej a roky skladovanej autority a medzi oboma sa formuje jemný oblak 
priateľstva. Obaja sú vzrušení. Srdce im prudko tlčie, keď dorazia do jaskyne, v ktorej sa na-
chádza tmavá postava, podopierajúca sa o drevenú palicu, zadumaná nad neveľkým ohníkom. 
Priblížiť sa smie len syn. V každom – i tom najpevnejšom vzťahu – máme svoje tajomstvá. A 
do týchto tajomstiev otec nemá prístup, ostáva len mlčiacim svedkom veľkých vecí, podobne, 
ako to bude ešte veľakrát v ich spoločnom živote. Tichým hlasom však Pútnik kúsok po kúsku 
odhaľuje všetky záhady detskej duše. Akoby čítal z neviditeľného zvitku, na ktorom sú napísané 
chlapcove silné i slabé stránky, to, v čom je dobrý, a za čo ho Pútnik chváli, i to, v čom priznáva 
svoje slabosti a v čom ho Pútnik podporuje, aby to prekonal.
Malý Miško zavzlyká a chvíľku plače. Od Pútnika potom dostáva dar a pozvanie do boja s dra-
kom. Keď už je po všetkom a keď sa obaja snažíme stráviť náročný a nabitý zážitok, opýtam sa: 
„Prečo si plakal?“ „Tati, keď on o mne všetko vedel…“
Bol to plač z odhalenia, slzy z toho, že je spoznaný a zároveň jedinečne vyzdvihnutý tajomnou 
bytosťou, ktorá ho zasväcuje do nemenej tajomnej hry. Možno je však hra slabé slovo. Ide o 
tesanie kameňa vlastnej duše, spoznávanie i tvorenie seba samého, ide o dobrodružstvo boja s 
neviditeľným drakom svojich slabostí a temných stránok, ktoré mladému človeku znepríjem-
ňujú život a vytvárajú prekážky k plnej realizácii seba samého.
Drakobijec
Staň sa tým, kým chceš byť – staň sa tým, kým už kdesi vnútri azda aj si – a to tým, že porazíš 
draka, ktorý na teba neustále číha. To je poslaním tejto hry, ako aj témou knihy Drakobijec – 
moja cesta, na ktorej je dobrodružná otcovsko-synovská (ale zrejme nielen) hra založená.
Všetko okolo Drakobijca a jeho tréningov a bojov vnímam ako oživenie dávneho pojmu cnosti, 
a to na tom najkrajšom možno mieste – v intímnom priestore vášho vzťahu s milovaným synom.

                                  (autor: Michal Patarák-  spracoval kaplán Marián)



OZNAMY: 
Krátke pracovné stretnutie rodičov, ktorí nahlásili svoje deti na náš farský tábor bude 

v pondelok 18. júna cca 18.45 hod. po sv. omši v FaPC. 

Od 20.-22. júna 2018 sa nám pri večerných sv. omšiach budú prihovárať bratia saleziáni 
v rámci duchovnej obnovy a prípravy na slávnosť primícií v našej farnosti. Srdečne ste pozvaní.

Spovedanie chorých – vo štvrtok 28.júna od 9.00 hod.  

Formačné stretnutie Združenia Faustínum bude v piatok 29.6.2018 o 16.30 hod. v FaPC
V nedeľu 1. júla 2018 KBS vyhlásila zbierku: Dobročinné dielo Sv. Otca ( Halier sv. Petra) 

ODPOVEDE PÁNA FARÁRA NA VAŠE OTÁZKY:

Nevidíme večné svetlo, to už ho nebudeme mať? 
Samozrejme, že budeme. Potrebovali sme však najprv inštalovať sklo, aby sme vedeli ako ho 
čo najlepšie nasvietiť. Verím, že do polovice júla sa nám podarí večné svetlo zakúpiť a zapojiť.

Prečo nezverejňujete celé ohlášky, ale už iba mená? 
V rámci dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov nemôžeme zverejňovať viac informácii.

Už pár dní je počuť akúsi chybu na našich zvonoch, ktoré k tomu ešte aj zvonia veľmi 
„plechovo“ rátate s nejakou opravou? 
Pred pár dňami sme oslovili firmu, ktorá sa venuje kostolným zvonom, aby nám urobila kon-
trolu a návrh riešenia pre oba naše kostoly. Poslali nám už aj svoju odpoveď. Zmeny a oprava 
pre naše zvony v Humennom by stáli do 10 000 € a výroba nového zvonu a úpravy zvonenia v 
Lackovciach by nás vyšla taktiež do 10 000 €. Aktuálne si tieto úpravy nemôžeme z finančných 
dôvodov dovoliť. 

Chystáte sa nejako riešiť teplotu v kostole? Je veľmi horúco, občas až na nevydržanie.
Ani táto otázka nám nie je cudzia. Venujeme sa jej už pár mesiacov. Momentálne máme na 
stole 2 ponuky riešenia a čakáme ešte na tretiu. Investície do týchto projektov však aktuálne 
prevyšujú naše finančné možnosti. Budeme sporiť a v príhodnom čase ( snáď do roka ) verím 
niečo z tých dvoch spomenutých výziev zrealizujeme. Nesmieme pritom zabúdať na to, že stále 
splácame úver a posledný polrok sme urobili výrazné zmeny v našom farskom kostole. 



Poriadok bohoslužieb
18. 6. 2018 - 1. 7. 2018
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