
Info list Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Humenné  - 28.  7. 2019 - IX. č. 15

Krstný rodič je pre dieťa dar. Len 
tým, že je, však pre dieťa a rodičov 
nič neznamená. Bol som v kostole, 
držal som dieťa, niečo som tam 
sľúbil, vlastne si už ani nepa-
mätám, čo to bolo… Akoby dieťa 
krstného rodiča vôbec nemalo.

Staň sa skutočným 
krstným rodičom!

Krstný rodič je síce určitý status, ale ak sa ako krstný rodič neprejavuje v konkrétnych 
veciach, pre dieťa či pre jeho rodičov nie je žiadnym darom a požehnaním. Čo môžeme 
robiť, aby sme sa stali skutočnými krstnými rodičmi?
Iste, pokiaľ sme si za krstného rodiča zvolili niekoho blízkeho, niekoho, kto má rád naše 
dieťa, potom slová „neznamená pre nás nič“ môžu vyznieť veľmi tvrdo. Ak sa ale jeho 
záujem nespája s úlohami, ktoré si na seba berie ako krstný rodič, potom jeho prítomnosť 
a všetko, čo dáva, nijako nesúvisí s jeho krstným rodičovstvom. Je to proste (len) rodinný 
príslušník, či náš priateľ, ktorý pre nás môže byť dôležitý, ale je pre dieťa asi taký krstný 
rodič ako hocikto iný, kto prejde okolo.
Je mnoho rôznych spôsobov, ako krstné rodičovstvo prejaviť. Záleží od toho, čo je nám 
samým blízke, čo vyžadujú vek a schopnosti dieťaťa, aké sú jeho aktuálne potreby. Tu je 
niekoľko nápadov, ako realizovať svoje povolanie krstného rodiča:
Modlitbou nikdy nič nepokazíme. Pravidelná, alebo aspoň príležitostná príhovorná 
modlitba za naše krstniatko je veľmi dobrý spôsob, ako vziať celú vec vážne. Nemusí to 
byť hneď celý ruženec, pokiaľ to nezvládame. Aj krátka modlitba vie pred Bohom urobiť 
veľa. Ako pri všetkom, hlavne treba začať.
Čo tak obetovať svätú omšu za naše krstné dieťa pri príležitosti dňa jeho krstu? Nestojí to 
veľa námahy. Asi najťažšie je zapamätať si dátum krstu.
V prípade, že dávate svojim krstným deťom darčeky, je dobré na sviatky kupovať také 
dary, ktoré môžu dopomôcť dieťaťu k životu s Bohom. Napr. knihy o živote svätých pri-
merané ich veku a chápaniu, na trhu je ich naozaj dosť. Deti si nájdu svoje vzory, treba 
im ponúkať tie dobré.
Venovať dieťaťu svoj čas a pozornosť, dať mu vedieť o tom, že sa s vami môže porozprávať 
aj o náboženských témach, o svojich problémoch vo viere. Najmä, keď dieťa vyrastá a už 
pomaly ani dieťa nie je, vtedy určite pociťuje potrebu baviť sa s niekým 
o týchto veciach. Tu je dôležité, aby malo dieťa s krstným rodičom vzťah. Tiež to netreba 
siliť, ak sa na to necítite – to by asi nikomu neprospelo. Ak vás nejakou otázkou dieťa 
zaskočí, možno je to dobrá výzva, aby ste vy sami podrástli vo vedomostiach a vo viere 
tým, že sa na to opýtate niekoho kompetentného.
Stačí trochu úprimného záujmu a sami prídete na to, ako môžete byť dieťaťu a jeho
rodičom ako krstný rodič užitočný. Existujú stovky spôsobov, ako svoje krstné rodičovstvo 
realizovať. Najdôležitejšie je začať: ak je to pravda, priznať si, že som toho veľa nespravil 
a dať si predsavzatie, že skúsim pre dobro svojho krstného dieťaťa urobiť viac. Odporúčam 
začať modlitbou. Akoukoľvek úprimnou modlitbou.                            Zdroj: zastolom.sk



Národný pochod za život sa uskutoční presne o dva mesiace, v nedeľu 22. septembra 2019 v Bra-
tislave. Účastníkom sa na pochod oplatí prísť už o deň skôr v sobotu 21. septembra, kedy sa bude konať 
bohatý sprievodný program. 
“Napriek zmene začiatku miesta pochodu z Námestia SNP na Námestie slobody, sobotný sprievod-
ný program zostáva lokalizovaný v samom centre Bratislavy,” povedal Marek Michalčík.
V sobotu 21. septembra 2019 bude veľmi živo, keďže budú v centre mesta prebiehať sprievod-
né podujatia Národného pochodu za život. Na Hlavnom námestí bude počas celého dňa 
znieť hudobná produkcia. Pre deti príde dopoludnia zahrať Zahrajko zo Spievankova, poobede 
vystúpia skupiny Timothy, PiarMusic či Lamačské chvály. Paralelne bude v blízkosti Hlavného ná-
mestia prebiehať Veľtrh života, kde si budú môcť účastníci vyskúšať tradičné slovenské remeslá a 
cez umeleckú atmosféru zažiť jedinečnosť, originalitu a vzácnosť každého človeka.
Na Malej scéne budú počas celej soboty prebiehať inšpirujúce prednášky a diskusie. Jednu z hlav-
ných prednášok spojenú s diskusiou bude mať Sue Thayer, ktorá bola manažérkou potratovej 
kliniky Spoločnosti pre plánované rodičovstvo (Planned Parenthood) v USA. Sue prešla na pro-
life stranu a stala sa jedinou bývalou zamestnankyňou Planned Parenthood, ktorá neskôr 
viedla pro-life kampaň 40 dní za život. Potratovú kliniku, kde pracovala, zrušili. Slovensko na-
vštívi po prvý krát. Okrem nej sa môžu účastníci tešiť na ďalších exkluzívnych zahraničných a 
domácich hostí i extra program v štýle prednášok TEDx. V Divadle P.O. Hviezdoslava zasa 
uvedú tematické divadelné predstavenie tanečného divadla ATak. 
Sobotný program vyvrcholí večernou bohoslužbou v Dóme Svätého Martina a následne hudobno-
slovnou dramaturgickou kompozíciou “Život ma chytá za srdce” v Incheba Expo Bratislava. 
“Výhodou sprievodného programu je, že všetky podujatia sú v pešom dosahu v centre mesta 
a jeho najbližšom okolí. Garantujem, že každý, kto príde na Národný pochod za život od soboty, 
zažije víkend plný zážitkov, povzbudenia, priateľstva, proste víkend pravej človečiny, ktorá 
k ochrane života patrí”, povedal Marek Michalčík.    
Kompletný program bude k dispozícii aj na webe www.pochodzazivot.sk, kde bude aj postupne 
dopĺňaný o podrobnosti.  
Aby si mohli účastníci vychutnať aj sprievodný program, pre nenáročných pripravujú organizátori
ubytovanie na školách. S ubytovaním pre účastníkov z východného a stredného Slovenska budú 
môcť pomôcť tiež Bratislavčania a ľudia z blízkeho okolia. 
Tretí Národný pochod za život sa uskutoční o dva mesiace v nedeľu 22. septembra 2019 v Bratislave. 
Predchádzajúce dva sa konali v Bratislave (2015) a v Košiciach (2013) za účasti desiatok tisíc ľudí 
z celého Slovenska.

BRATISLAVA
22. septembra 2019

Na Národný pochod za život sa oplatí prísť už deň vopred

Rekuperácia
Ak Boh dá, v týždni od 5.-10. augusta prebehne v našom kostole montáž rekuperačného zariadenia 
na našom chóre. Montáž bude prebiehať nasledovne. V pondelok ráno 5.augusta potrebujeme 
pomoc mužov – potrebujeme vypratať chór a pozakrývať jednotlivé zariadenia. Následne firma 
pripraví na chóre lešenie. V utorok 6. augusta po sv. omši firma špeciálnym zariadením pripraví 
3 otvory na stene chóru. V stredu 7. augusta sa pripraví a natiahne kabeláž k zariadeniu. V stredu 
by sme preto od 16:00 hod. potrebovali pomoc s uprataním kostola po jednotlivých prácach. 
Kostol sa pred sv. omšou otvorí po 17:00 hod. Vo štvrtok a piatok prebehne samotná montáž zariadení 
a urobia sa stavebné úpravy - vymaľuje stena po montáži. V piatok opäť od 16:00 hod. prosíme 



Oznamy
V pondelok 29. júla po večernej sv. omši vás srdečne pozývame do nášho FaPC 

(všetkých ochotných bez obmedzenia veku) na pracovné stretnutie k príprave Bodky za prázdninami. 

ženy aj mužov vo väčšom počte s pomocou s uprataním kostola. Z dôvodu prác bude chór 
v danom týždni do soboty 11. augusta zatvorený. Prosíme vás, aby ste počas prác nevstupovali do 
priestoru kostola a hlavne na chór. Prosíme vás o modlitbu za jednotlivé práce a za robotníkov 
4 firiem, ktoré sa budú podieľať na daných prácach. 

VYSLUHOVANIE 

SVIATOSTI 

ZMIERENIA 

AUGUST 2019

Celodenná adorácia na prvý piatok vo farskom kostole od 7:30-17.50 hod. V Lackovciach od 
17:15 hod. Pozývame vás zároveň na prvý piatok 2.8.2019 o 15:00 hod. k spoločnej modlitbe 

Korunky Božieho milosrdenstva do nášho farského kostola.

Raňajky sv. Anny: Srdečne vás pozývame do nášho FaPC na spoločné raňajky v deň 
výročia posvätania nášho farského kostola v utorok 6.8.2019 po rannej sv. omši. Tešíme sa na 

spoločný čas. 

Miništrantská nocovačka: Pozývame miništrantov, ako aj tých, ktorí by chceli miništrovať 
v našej farnosti na miništrantskú nocovačku. Stretneme sa v piatok 2.8. po sv. omši na našej fare. 

Ohlášky: Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú prijať
Martin Bačo a Martina Slebodníková 3.8.- Humenné 16:00

Pavol Kohut a Katarína Radová 31.8. – Humenné 14:30
Tomáš Kopáč a Dominika Sakalová 31.8. – Humenné 15:30

V inej farnosti
Ján Macko a Denisa Mattová

Dominik Uhrin a Mariana Humeníková
Ing. Tomáš Ficek a JUDr. Barbora Bašistová

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, ktorá by im zabraňovala uzavrieť sviatosť 
manželstva, je to povinný nahlásiť na farskom úrade. 
Zároveň snúbencov zverujeme do vašich modlitieb.

Kvety v kostole: Ako zaiste viete, kvetinovú výzdobu v našom kostole už istý čas zabezpečuje 
väčšinou firma Kvety Renata. Vzhľadom na zmeny na kostolníckom poste prosíme všetkých 
snúbencov, aby v prípade, že nemajú svoju vlastnú aranžérku, prípadne firmu pre zdobenie 

kostola, kontaktovali priamo firmu Kvety Renata- mobil - 0907 906 776. Zároveň prosíme veriacich, 
aby nevstupovali bez povolenia farára resp. dohody s Kvety Renata do aranžérskych úprav kvetinovej 

výzdoby kostola. Firma po dohode z 22.7.2019 je zodpovedná nielen za výzdobu, ale aj 
o starostlivosť, výmenu kvetov,  aj ich polievania. 
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