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Tak už sme začali! Po prázdninách sa aj náš farský ži-
vot opäť vrátil do „normálnych koľají“. Čo to znamená? 
V pondelok sa poväčšine po sv. omši na fare stretáva 
kostolná rada, v utorok od 17:30 hod. patrí naše FaPC 

modlitbovému stretnutiu Charizmatickej obnovy v Duchu 
Svätom, v stredu pred sv. omšou od 16:45 hod. i po sv. omši 

patrí fara príprave birmovancom a v piatok pred sv. omšou od 17:00 hod. deťom, ktoré sa 
pripravujú k prvému sv. prijímaniu. Bude živo, to áno! Ale pýtajme sa aj inak: bude živo 
aj v našom srdci? Bude živo aj v našom prežívaní viery? 
Mesiac október okrem toho, že je mesiacom ruženca, je aj mesiacom misií. A tu nejde len 
o tú zbierku na misie, ale o čosi viac. Uvedomiť si, že misie začínajú v prvom rade 
v mojom srdci. Povedané inak, každý z nás má vo svojom  srdci miesto, ktoré  potrebujeme 
otvoriť Bohu, jeho láske a pôsobeniu. Možno je tam nejaké zranenie, ktoré nám bráni 
tešiť sa životu a milovať seba samých, či iných. Možno je tam miesto, ktoré patrí „inej 
láske“- hriechu. Akokoľvek to nazveme, vieme, že srdce človeka je v neustálej premene.
Aj preto vás chcem poprosiť v prvom rade - modlime sa za odpustenie hriechov. Na-
šich osobných, i hriechov našich blízkych. O obrátenie hriešnikov, zahladenie rán, ktoré 
sme spôsobili - vedome, či nevedome. Uvedomujem si, že je nám potrebné dať modlitbu 
nielen do našich úst, ale v prvom rade, do nášho života a srdca! Zažívam to neraz, keď 
sa večer prechádzam našim sídliskom a pritom sa modlím ruženec. Prosím Boha o po-
žehnanie pre tých, ktorí tu bývajú. A keď prechádzam našim južným námestím tu neraz 
spolucítim s tými, ktorí podľahli hráčskej vášni, či vášni tela. Dávam do modlitby tých čo 
padli, ktorí majú podiel na zisku, ktorí schválili a otvorili dvere týmto veciam v našom 
meste. Tak blízko pri obydliach, pri škole a kostole. Vyjdeš von z dverí a pred tebou 
otvorená náruč pokušenia...Áno, mohli by sme povedať, že je to realita života. Čo už 
s tým narobíme? Ale mohli by sme sa aj pýtať, čo sa stalo s človekom, s ľuďmi v Humennom, so 
zodpovednými, že posúvame tak ľahko hranice? Že nám nevadí niečo, čo nám ešte pred 
pár rokmi vadilo, čo sa skrývalo? Je to tá sloboda? Demokracia? Pokrok? Alebo je to sila 
peňazí a hriechu? 
Na um mi prichádza aktuálnosť spirituality troch Zdravasov, ktoré k nám prišlo cez for-
movanie kultu Anky Kolesárovej. Prvý Zdravas Mária sa modlí za dar povolania 
a rozhodovania podľa Božej vôle. Veď nielen v mladosti je človek postavený pred rôzne 
rozhodnutia. I neskôr je potrebné mať dar rozlišovania. Druhý Zdravas Mária sa modlí 
za čistotu. Čistá duša nesie v sebe prirodzenú túžbu po láske, túži byť darom pre iných. 
A povedzme si pravdu, kto z nás nezažíva, či nezažíval v tejto oblasti zápasy, pokušenia
a pády? Tretí Zdravas Mária sa modlí za vernosť Bohu a jeho radostnému posolstvu. 
Viera je neraz  skúšaná! Rozumom, pádmi pastierov, či našich blízkych...
Milí moji farníci, prosím, pridajte sa k mojej modlitbe. Pridajte si do modlitby spiritualitu 
troch Zdravasov. Žijeme tu a teraz a je aj na nás, čo svojou modlitbou a životom tu do 
Humenného  prinesieme a za sebou zanecháme!         
               Farár Jozef 

Slovko faráraSlovko farára



Október – mesiac modlitby ruženca
Pri príležitosti sviatku Panny Márie Ružencovej, 7. októbra, v blahej pamäti pápež 
Benedikt XVI. povedal, že Panna Mária nás vyzýva, aby sme znovu objavili krásu tejto 
jednoduchej a hlbokej modlitby. Preto aj mesiac október je zasvätený modlitbe posvät-
ného ruženca, ku ktorej Vás všetkých vyzývam. V našom farskom kostole sa začíname 
modliť sv. ruženec vždy 35 minút pred sv. omšou ( tzn. 17:25 resp. v utorok 6.25 
a v sobotu 7.25 hod. prosíme aj jednotlivé ruže o dodržanie tohto času )
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, 
v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:

1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

(Enchiridionindulgentiarum, conc. 17). Musia byť splnené aj tradične podmienky 
k odpustkom ako sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie, modlitba na 
úmysel Svätého Otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.

Liturgické okienko: Ako si dať znak pokoja?
Znak pokoja vyjadruje navonok - vonkajším gestom - určitý vnútorný postoj a nala-
denie človeka pred sv. prijímaním. Vo sv. omši po modlitbe Pána - Otče náš, nasleduje 
časť, ktorá sa volá: Obrad pokoja. Všeobecné smernice Rímskeho misála (Rímsky misál 
= Omšová kniha) hovoria: Obrad pokoja, ktorým veriaci prosia o pokoj a jednotu pre 
Cirkev a celú ľudskú rodinu a navzájom si prejavujú lásku prv, ako budú mať účasť na 
tom istom Chlebe... bod 56. Mons. Vincent Malý o obrade pokoja píše: Ide tu o dve veci: 
1. prosiť o pokoj pre všetkých a 2. prejaviť si lásku navzájom, lebo len milujúce srdce 
môže s úžitkom prijať Kristovo telo a krv. Pokoj, o ktorý prosíme je Kristov dar apošto-
lom. Kňaz prosí, aby sa splnil Kristov prísľub: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám 
dávam (Jn 14, 27) teraz, v tejto chvíli, pre komunitu zhromaždených veriacich.

V obrade pokoja ide teda o vnútorné naladenie človeka a mysle na lásku k ľudom 
a k Ježišovi Kristovi, ktorého o malú chvíľu prijmeme. Znak pokoja, v našom prípade 
podanie ruky, je vonkajším prejavom vnútorného naladenia. Preto nie je potrebné, aby 
sme ruku podávali mnohým ľudom okolo nás, ako keby toto bolo znakom veľkosti našej 
lásky. Stačí podať ruku tým, čo stoja pri nás, aj keď to bude jeden alebo dvaja ľudia, tí 
čo sú najbližšie z jednej alebo z druhej strany. Vôbec nemusím chodiť a vyhľadávať ľudí, 
ktorým sme ešte ruku nepodali. Znak podania ruky je vonkajším prejavom lásky 
a pokoja medzi nami navzájom. Nepochopením tohto gesta je aj to, keď niekomu nechce 
veriaci podať ruku, pretože je mu nesympatický alebo sa na neho hnevá.

Postup je nasledovný: najprv na výzvu kňaza: Dajte si znak pokoja odpoviem: Pokoj 
a bratská láska nech je medzi nami a až následne podávam ruku. V liturgii má totiž 
všetko svoj čas, priestor a samozrejme symboliku. 

Mons. Vincent Malý výstižne hovorí: Prijať pokoj a odpustenie, to sú charakteristické 
črty života Cirkvi, je to silný veľkonočný zážitok. Obrad pokoja je osobitná spomienka 
veľkonočného tajomstva: Zmŕtvychvstalý Pán je prítomný v Cirkvi a dáva pokoj a jed-
notu, hriechy sa už nepripočítajú, všetci vytvárajú jediné spoločenstvo v Pánovi a s Pánom.

Znak pokoja má silný duchovný náboj. Preto sa usilujme o to, aby sme týmto gestom 
oslovili aj tých, ktorým je vzťah k Bohu a k svätej omši ľahostajný.



OZNAMY
Pri zbierke na Rádio Lumen sa vyzbieralo: Lackovce 128,60 €, Humenné: 184, 88 €. 

Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

Posledný predmanželský kurz v tomto roku v našej farnosti bude: 19.10. – 20.10.2018    
Prihlásiť sa na kurz môžete na mailovej adrese:  fara.humenne3@gmail.com

Pripravujeme: Ak Boh dá pekné počasie OZ Podaj ruku nás pozýva 6.10.2018 
na akciu K obrázku výlet na Hubkovú. Viac informácii zverejníme v nedeľu 30. septembra.

Lackovce: V uplynulom týždni sme v našom kostole privítali Ing. Mariána Sitarčíka 
z Liturgickej komisie pri ABÚ v Košiciach. Riešili sme otázku sedesu a lavíc v presbytériu. 

Ak Boh dá, v mesiaci november by sme mali vymeniť doterajšie sedenie za nové. 
Púť Krakov - ponúkame vám možnosť zúčastniť sa púte do Krakova v dňoch 

18.-19.10.2018. Cena za ubytovanie a dopravu 35 €. Nahlásiť sa môžete v sakristii 
v Lackovciach alebo osobne u pána farára.

Ekonomické okienko
Počnúc touto nedeľou sme začali sporiť na rekuperačnú jednotku pre náš farský kostol. 

Ak sa nám podarí do januára 2019 nasporiť dostatočnú sumu peňazí, práce by sme 
realizovali v pôstnom období 2019. Aj preto vás budeme  pravidelne informovať 

o výške nasporenej sumy na daný projekt. Predpokladaný rozpočet prevyšuje 20.000 €. 
Zmena úradných hodín

Úradné hodiny –  Farská kancelária
Pondelok 15:30      –     16:30    (farár)
Utorok  7:30        –       8:00    (kaplán)
Piatok  15:30      –     16:30    (kaplán)

V prvopiatkovom týždni, počas cirkevných 
a štátnych sviatkov je farská kancelária zatvorená.

VYSLUHOVANIE 
SVIATOSTI 
ZMIERENIA 

OD 1.10 - 5.10. 
2018

Ohlášky 
Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva v mesiaci október chcú prijať

6.10.2018 o 15:00 hod. - Roderik Pažický a Mgr. Silvia Slivovičová
6.10.2018 o 16:00 hod.- Michal Pavlus a Silvia Andrejčíková

13.10.2018 o 16:00 - Ing. Matej Orlický a Ing. Mária Bončíková
20.10.2018 o 16:00 - Bc. Tomáš Gurňák a Juliána Suchaničová



Poriadok bohoslužieb
24. 9. 2018 - 7. 10. 2018
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