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Starí rodičia
Prázdniny sú v plnom prúde. Študenti a žiaci sa tešia, že nemusia chodiť do školy. 
Môžu sa venovať niečomu, na čo nemali čas počas školského roka. Idú niekam na 
výlet alebo na prázdniny k starým rodičom. Aj Ježiš Kristus mal starých rodičov. 
Volali sa Joachim a Anna, boli to rodičia Panny Márie. 

Teraz sa pozrieme bližšie na ich život. Zo spisov vieme, že Joachim a Anna boli príkladný 
a náboženský pár, čo sa dá ľahko predpokladať aj zo skutočnosti, že títo rodičia 
vychovali mimoriadne ušľachtilú a Bohom špeciálne omilostenú dcéru – Máriu. 
V živote mali aj trápenie, veď dlho nemali žiadne dieťa. Vtedy sa v Izraeli bez-
detnosť vnímala ako Boží trest. Ľudia verejne pohŕdali takýmito manželskými 
pármi. Ale oni, aj napriek tomu, nezanevreli na Boha. Srdce Joachima a Anny 
nebolo otupené. Oni mali zmysel pre Božie veci. Boli vytrvalí v modlitbách, aj 
keď mali to trápenie vo svojom živote. Oni počúvali Boží hlas. Joachim a Anna 
vedeli, že majú mať vieru v Boha, majú byť vytrvalí vo svojich modlitbách, znášať 
aj krivdu a utrpenie, ostať verní Bohu. 

Sv. Joachim a Anna sú vzorom aj pre dnešných rodičov a starých rodičov. Môžu 
im byť príkladom a taktiež orodovníkmi. Aj oni boli dôležití v živote Ježiša Krista. 
Starí rodičia môžu dosiahnuť miesto v srdci vnúčat, ktoré nikto iný nedosiahne. 
Je to iné, ako byť spolužiak, kamarát alebo brat. Vy, starí rodičia, venujte svoj čas 
svojim vnúčatám, obzvlášť teraz cez letné prázdniny. Učte ich, čo vy sami viete, 
odovzdávajte im svoju múdrosť a s tými menšími sa aj hrajte. Ale hlavne buďte 
im príkladom viery. Oni, keď vyrastú budú na vás radi spomínať. 

A na záver už len jeden odkaz sv. Anny a sv. Joachima pre starých rodičov. 
Babky a dedkovia majú aj osobitné poslanie, čo sa týka Božích milosti. Starí rodičia 
majú podporovať nadprirodzený život svojich vnúčat, modliť sa s nimi, modliť sa 
za nich. Oni dokážu vymodliť veľmi veľa pre svoje vnúčatá. 

Babky a dedkovia, modlite sa za svoje deti a vnúčatá.

Marek Marcin, kaplán



Tábor 2019
Určite ste všetci rodičia aj nerodičia zvedaví čo sa s deťmi v uplynulom týždni (1.-5. 7. 2019) dialo. 
Verím, že ako aj ja a ostatní animátori, aj deti prišli domov unavené. Teda aspoň poniektoré. Jedno 
však viem zaručiť. Určite sa nenudili.
S animátormi sme pre nich pripravili zábavný ale aj náučný program, počínajúc rannou rozcvičkou 
a končiac večernou modlitbou. Počas dňa sme si pre nich prichystali hry a stanovištia. Každý 
deň nám sprevádzali krátke videá, ktoré sme pre deti natočili. Vo videu sme im prezradili čo ich 
v daný deň čaká. Tak ako mali samotné dni svoju tému (každý deň to bol nejaký zázrak), 
v jednej téme sa niesol aj celý tábor. Ako viacerí iste viete naša téma bola „Spoznaj YouTube z inej strany“.
V pondelok sme sa už klasicky zadelili do skupín a zvyšok dňa bol zameraný na spoznávanie sa. 
V utorok už aj deti pochopili, prečo sme pre tento rok zvolili tému práve takú, akú sme zvolili. 
Celý deň sme spolu s nimi v skupinke natáčali vlogy. Tieto krátke videá, v ktorých bol vyobrazený náš 
deň potom šikovní animátori s kaplánom zostrihali. Takto pripravené videá si celý tábor prezrel 
vo štvrtok na diskotéke. Bola to zaručená zábava. Všetkým deťom aj animátorom bolo do smiechu 
keď sa videli ako plnili úlohy. Zvyšok utorkového dňa sme si nenechali pokaziť ani pochmúrnym 

počasím. Dobre naladení z milej rozprávky, ktorá nielenže vyčarila deťom úsmevy, ale privolala 
aj slniečko, sme opäť pokračovali v táborových hrách. Najviac sme si všetci iste užili stredu. Prišli 
k nám hasiči a deti už hneď vedeli, že ich celý deň čakajú vodné hry. Provizórne šnúry na oblečenie 
sme museli veľakrát naspäť viazať, pretože sa pod toľkým množstvom mokrých šiat trhali. V štvrtok 
okrem diskotéky, ktorú som už prezradila, sme dievčatám sme pripravili salón krásy a tvorivé 
dielne. Pre chlapcov si animátori pripravili oddelený program v podobe rôznych hier, aby sme si 
od nich na chvíľku oddýchli. Celý týždeň sme strážili našu táborovú vlajku. Po ukončení dňa táto 
úloha pripadla zakaždým inej skupinke a deti sa jej šikovne zhostili. V piatok sme už boli všetci 
smutní, že tábor rýchlo ubehol no aj tak sme sa tešili domov.
Veľké poďakovanie patrí pánovi farárovi Jozefovi Kozákovi a pánovi kaplánovi Marekovi Marcinovi za 
pomoc, radosť a podporu. V neposlednom rade ďakujeme za podporu od mesta Humenné 
a za spoluprácu s OZ Podaj ruku.
Všetkým animátorom a deťom ďakujeme tiež za nezabudnuteľný týždeň plný zážitkov. Pre nás 
všetkých to určite bol povzbudivý štart prázdnin. A odkazujeme jediné. Načerpajte sily, pretože 
o rok sa vidíme znovu.                                                  Diana Dudová



Najbližšia zbierka na FaPC a rekuperáciu bude v nedeľu 21. júla. 
V auguste máme zbierkové prázdniny. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

Trojka v Tatrách 2019 - Aj v tomto roku by sme radi zopakovali našu pravidelnú 
letnú akciu Trojka v Tatrách. Nahlásiť sa môžete v sakristii do 21. júla 2019. Nakoľko 
túto akciu pripravujeme s Dotáciou mesta Humenné o. i. v tomto roku budeme tlačiť 
účastnícke tričká. Preto Vás prosíme, aby ste pri nahlásení nadiktovali aj veľkosť pre 

vaše tričko. Tento rok by sme dali trasu: Tatranská Polianka - Sliezsky dom a spať . 
Celá trasa tam a späť podľa mapy 4h 15 min, kto si bude chcieť pridať, môže ešte 

odbehnúť na Poľský hrebeň. Info pre rodiny s malými deťmi, ktoré by nechceli ísť po 
turistickom chodníku: Na Sliezsky dom sa dá ísť aj po asfaltovej ceste. Dátum akcie, 
ak Boh dá dobré počasie, utorok 30. júla 2019. Poplatok: dospelí 8 €, detí do 15 rokov 3 €. 
Prosíme vás, aby ste príspevok odovzdali do konca týždňa ( 21.7.2019 ) v sakristii. 

Upozorňujeme všetkých záujemcov, že poistenie do hôr si hradí povinne každý sám! 
Viac informácii o poistení do hôr nájdete na výveske.

Lackovce: V sakristii kostola vám ponúkame k nahliadnutiu nové návrhy na vitráže 
okien: Návrhy pre nás pripravil pán Miron Pastorák ( viac o autorovi: http://www.
mironsglass.weblahko.sk ). V prípade, že prijmeme túto aktuálnu ponuku, dávame 
hneď do pozornosti možnosť adoptovať si jednu celú vitráž v hodnote 1.350 €. Na-
hlásiť sa pre adopciu môžete v sakristii. Ak do 21.7. si objednáme tento návrh - celé 

dielo by mohlo byť dokončené do 31.12.2019. Vitráže by boli osadené do jestvujúcich 
okenných rámov. Práce by mali byť zrealizované v troch etapách. 
Ohlášky: Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú prijať

Lukáš Mišľan a Viktória Holubová 20. 7.  -  Humenné 15:00
Dominik Kandor a Lenka Besterciová 27. 7. - Humenné 15:00

Martin Bačo a Martina Slebodníková 3.8. - Humenné 16:00
V inej farnosti: Ján Macko a Denisa Mattová

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.

OZNAMY
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