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V nasledujúcom období nás čaká jeden z prikázaných sviatkov Cirkvi. A ním je 
Nanebovzatie Panny Márie, ktorá bola vzatá do neba so svojim telom a dušou. 

Na začiatku vzniku tejto myšlienky Nanebovzatia Panny Márie stojí liturgická 
slávnosť, ktorá bola zavedená v súvislosti s Efezským koncilom (v roku 431) pod 
titulom „Pamiatka Bohorodičky“. Počas našej histórie boli rôzne diskusie, názory 
a postupne sa to vyvíjalo, až v roku 1950 pápež Pius XII. vyhlásil túto dogmu. 
Od tej doby si v Katolíckej Cirkvi pripomíname Nanebovzatie Panny Márie. Za 
otázku by stálo, prečo až tak neskoro, a práve v tomto období, Cirkev vyhlásila 
túto dogmu.

Pápež Pius XII., predtým ako vyhlásil túto dogmu, vyjadruje svoju nádej, že táto 
dogma bude požehnaním pre ľudstvo. Učiteľské vyjadrenie Cirkvi smeruje totiž 
nielen k podpore uctievania Matky Božej ale taktiež ku zdôrazneniu veľkej hod-
noty ľudského života, aby bol vzhľadom na materialistické zameranie doby 
vyzdvihnutý cieľ, ku ktorému je človek povolaný. Viera v prijatie Márie s telom
i dušou do neba má posilniť vieru v zmŕtvychvstanie všetkých ľudí a povzbudiť 
ich k tomu zodpovedajúcemu konaniu.

Táto dogma bola vyhlásená pár rokov po ukončení 2. svetovej vojny. Vieme ako sa 
počas vojny stavali k životu, koľko miliónov ľudí padlo vo vojne, koľko ostalo vdov 
a sirôt atď. Všetko toto svedčí o neláske k druhému, o materializme, o sebectve. 
Cirkev chcela ukázať hodnotu človeka, jeho skutočne povolanie a táto dogma, že 
Panna Mária bola vzatá do neba so svojim telom a dušou, to zdôrazňuje.

Každý človek je cieľom, nemôže byť nikým ponímaný ako prostriedok k nejakému 
cieľu. Človek má svoju dôstojnosť a takto musíme pristupovať k sebe navzájom. 
Vidieť hodnotu v tom druhom. Či je to podriadený, zákazník, pacient...

kaplán Marek

Nanebovzatie 
Panny Márie



V utorok 30. júla 2019 
sme sa opäť po roku 
vybrali na náš už pra-
videlný výlet do Vyso-
kých Tatier. Tento rok 
sme si za cieľ určili naj-
vyššie položený horský 
hotel Sliezsky dom. Pria-
mo pod Gerlachovským 
štítom, v nadmorskej 
výške 1670 m n. m.
Sliezsky dom poskytol 
prístrešie nespočetnému
množstvu turistov, horo-
lezcov a lyžiarov, medzi Trojka v Tatrách 2019

ktorými nechýbali významné osobnosti. V roku 1995 ho navštívil pápež Ján Pavol II., 
ktorý počas svojej návštevy vysvätil drevený kríž. Ten je na jeho počesť osadený nad 
Sliezskym domom dodnes. V skorých ranných hodinách sme sa na dvoch autobusoch 
presunuli do Tatranskej Polianky. V Prešove sa už zdalo, že náš výlet pre počasie bude 
musieť meniť cieľ. Avšak Boh rozhodol inak. Tatry nás vítali skoro dokonale. K čomu 
isto prispela nie jedna modlitba i odhodlanie účastníkov podporené mocným orodovaním 
a presvedčivým postojom animátorky Tonky. Za čo jej patrí vďaka. Nakoniec všetkých 
91 účastníkov vyšlo k Sliezskemu domu a malo možnosť kochať sa krásou Slovenskej prí-
rody. Ďakujeme všetkým za krásny deň, ZKSM a Mestu Humenné za podporu a spoluprácu.

Snívame o Slovensku plnom úcty k životu. Snívame o krajine kde vládne dobroprajnosť, 
vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť. Kde je chránený život a dôstojnosť každého 
človeka od počatia po prirodzenú smrť. Kde sú si ľudia rovní v dôstojnosti a právach 
a majú odhodlanie chrániť život a dôstojnosť každého. Kde sa preukazuje solidarita a pomoc 
najmä tým najbiednejším, najzraniteľnejším a najnevinnejším. Snívame o krajine, ktorá 
podporuje, chráni a vyzdvihuje rodinu založenú manželstvom, pretože v rodine sa 
vytvára najlepšie prostredie pre prijatie, ochranu a výchovu detí. O krajine, kde žijú ľudia, 
ktorí túžia mať deti a majú odvahu ich prijať a vychovávať. Snívame o krajine kde sa robí 
všetko pre to, aby sa mohlo narodiť každé počaté dieťa. Kde sa pomáha rodinám a každej 
tehotnej matke v ťažkej životnej situácii. Kde vládne vzájomná pomoc a nikto sa necíti 
opustený a zbytočný. Takéto Slovensko chceme, o takomto Slovensku snívame. Pridajte 
sa k nám.

Snívate s nami tento sen aj Vy!

Príďte 22. septembra 2019 do Bratislavy povedať ÁNO ochrane každého ľudského života   
od počatia po prirodzenú smrť. Pomôžte nám meniť Slovensko, aby bolo plné úcty k životu.  

BRATISLAVA
22. septembra 2019



OZNAMY
Zmena sv. omší: v nasledujúcom týždni sa vraciame v našom farskom kostole 
k programu cez školský rok, tzn. štvrtok sv. omša večer o 18:00 hod. a v sobotu 

pridávame ráno sv. omšu o 8:00 hod.. 

Intencie: vyberať úmysly sv. omší na mesiac september, október, november a december 
2019 budeme v stredu 14. 8. po večernej sv. omši. 

Prosíme vás, aby ste spájali úmysly, aby vyšlo na každého. 

Vo štvrtok 15.8. máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie.                             
Sv. omše v Humennom o 7:00, 12:00 a 18:00 hod., Lackovce o 19:00 hod..

V piatok 16. augusta naša farnosť je vyzvaná k adorácii - Adorácia začne v piatok 
o 15:00 hod. Modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a potrvá do večernej sv. omši.

 
Víkend pre dievčatá: 16.-17.8.2019- pozývame dievčatá od 9 rokov na našu Dievčenskú 
nocovačku. Prihlášky a informácie k nocovačke nájdete v sakristii. Počet je z kapacitných 
dôvodov obmedzený tak neváhajte. Začíname v piatok 16. augusta sv. omšou a končíme 

v sobotu 17. augusta pred obedom. Tešia sa na vás vaše animátorky. 

V pondelok 19. augusta vás pozývame do nášho farského kostola 
(Sv. Košických mučeníkov) na dekanátne večeradlo. Sv. omša bude o 12.00 hod.,

modlitbu začíname o 10:45 hod..

Bodka za prázdninami: stretnutie prípravného tímu bude v pondelok 19. augusta 
po večernej sv. omši v FaPC. 

V stredu 21. augusta o 15:00 hod. v našom FaPC sa uskutoční pracovné stretnutie 
k pastorácii detí. Pozývame všetkých tých, ktorí sa chcú zapojiť do práce s deťmi 

v našej farnosti. 

Správy z ABÚ Košice
I. Výročie blahorečenia Anny Kolesárovej- 1. septembra 2019 oslávime 1. výročie 

blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej, mučeníčky čistoty.  Pozývame Vás 
v tento deň do jej rodiska – do Vysokej nad Uhom, kde je v kostole Sedembolestnej 

Panny Márie uložený relikviár bl. Anky. 
Slávnosť začne modlitbou sv. ruženca o 9:30, Eucharistickým slávením o 10:30 hod., 

ktoré bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup a popoludňajším 
programom od 13:00 hod. do 15:00. V ňom zaznejú svedectvá, piesne, modlitby 

a v závere Korunka k Božiemu milosrdenstvu.

Jubilujúci manželia: Manželia, ktorí v tomto roku slávia 50., 60., 65. výročie manželstva 
a chceli by sa zúčastniť na svätej omši jubilujúcich manželov 13. októbra 2019 o 15:00 

hod. v Dóme sv.- Alžbety v Košiciach, nech sa nahlásia v sakristii kostola.
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