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Pred týždňom sa študentom a žiakom
skončil čas prázdnin. Dni voľna museli
vymeniť za dni strávene v školách.
A toto ich čaká nasledujúce mesiace.
Vzdelanie je neoddeliteľnou súčasťou ľudského života. Tento čas treba efektívne
a zmysluplne využiť.

Vzdelanie

Teraz sa pozrime na potrebu vzdelania trochu inak, očami filozofov. Ľudstvo žijúce vo svete prírody, akoby buduje na nej neustále svoj ľudský svet kultúry. Proces
budovania kultúry trvá nepretržite od chvíle objavenia sa človeka na zemi
a uchováva sa v pamäti skrze symbolizovanie epoch kultúry rôznorodými názvami:
dobou kamennou, dobou bronzovou, dobou železnou atď.
Pojmom „kultúra“ môžeme rozumieť niečo, čo človek vytvoril svojou činnosťou
a to pretrváva a hovorí o jeho osobnostnej výške. Sú to nejaké črty spoločnosti,
ktoré zahŕňajú spoločný spôsob života, životný štýl, hodnotový systém, tradície...
Každá spoločnosť má svoju kultúru, tá sa môže v niečom podobať a v niečom
odlišovať. Vplývajú na to rôzne faktory. Poľský filozof M. A. Krąpiec hovorí
o 4 rysoch kultúry, teda štyri prvky, ktoré najviac ovplyvňujú kultúru spoločnosti. Sú to: 1) poznanie (predvedecké a vedecké), 2) mravnosť a obyčaje, 3) umenie
a technika, 4) samotné náboženstvo (s jeho individuálnou a spoločenskou podobou).
V dnešnej dobe svetom letia rôzne názorové prúdy, niektoré sú dobré pre ľudstvo,
iné nie. Niekedy je ťažko rozlíšiť, ktorý z nich je pre nás dobrý, preto je dôležite
vzdelanie. Ak sa človek vzdeláva, nadobúda poznanie. Tým dokáže rozlišovať
medzi dobrým a zlým prúdom. Ak do rozhodovania vstúpia ostatné prvky, ktoré
ovplyvňujú kultúru spoločnosti, človek sa rozhodne správne. A tým sa zvyšuje
kultúra spoločnosti.
Aj z tohto dôvodu je dôležité vzdelanie. Študenti a žiaci nech sa učia, nech
nezanedbávajú štúdium a rodičia nech vedú a motivujú svoje deti ku štúdiu.
						

Kaplán Marek Marcin

Slovko farára

V knihe Jamesa Mallona Premena farnosti je spomenutá skúsenosť autora s birmovkou.
Keď došiel biskup do jeho farnosti birmovať v obrade birmovania sa odohral tento dialóg
medzi biskupom a birmovnými rodičmi. Biskup sa opýtal: „Začlenili sa títo kandidáti do
kresťanského a bohoslužobného spoločenstva?“ Všetci birmovní rodičia zborovo odpovedali: „Áno!“ V tom momente mal ten kňaz chuť vstať a zakričať: „ Nie, neboli tu a čo o tom
vlastne môžete vedieť vy, keď ste tu tiež neboli ?! Celé ma to potom viedlo k hroznému záveru, že liturgia birmovky dáva ľuďom podnet k tomu, aby ľudia nahlas klamali pred tvárou
Cirkvi a Boha!
Čítajúc tieto slová som rad radom prechádzal birmovky, prijímania, sobáše a krsty v našej
farnosti. Koľkokrát žiaľ aj u nás sa udeje čosi podobné. Nahlas vyslovené klamstvo pred tvárou Boha a divadielko pred, či pre rodinu. Prečo je to tak, čo sa vlastne stalo?
Čosi som naznačil pred pár dňami v nedeľňajšej kázni. Rodičia, ktorí vedú/ viedli deti žijú
vieru povrchne- navonok. Naoko som kresťanom, „milujem Boha a dodržujem ...“ a vôbec,
dodržujem niečo? Žiaľ je pravdou, že sa nám podarilo urobiť s Božím Slovom , Božími zákonmi kompromisy. Povyberali sme si to, čo je pre nás výhodné, pekné...ostatné sme zavrhli,
vysmiali, opovrhli tým. Prestali sme žiť s Bohom a z Boha. Naša modlitba je neraz povinné
„vyrozprávanie“ slov, ktoré sme sa naučili z modlitebnej knihy a Sväté Písmo sa nám úspešne
podarilo odložiť do knihovníčky. A ktovie, či ho vôbec doma máme...Avšak pamätáme si, že
keď zomrieme, ideme do neba- hereckého, hokejového...a ktovie ešte akého. Naozaj?
Prestali sme brať Boha vážne! Je len akýmsi prídavkom, spomienkou...
Dá sa s tým však niečo urobiť? Dá sa to zmeniť? Dá. Je to dlhá cesta, ale sme na ňu pozvaní!
Už teraz, keď sa v našej farnosti rozbiehajú všetky prípravy. Ale nielen pre tie decká a mladých.
Potrebujeme začať všetci.
Ak totiž ostaneme vedľa, ak nebudeme my dospelí stáť a kráčať vedľa detí a vnúčat, ak nebudeme sa snažiť žiť tu a teraz svoju vieru aj mimo kostol, potom o pár mesiacov budeme klamať
spolu. Že sme šťastní z „priateľstva“ detí s Ježišom v Eucharistii a z kresťanskej dospelosti
našich detí. Viem, že premena nezačne naraz a u všetkých. Ale taktiež vieme, že je nám potrebné
ju pripomínať a na ňu vykročiť. Ak nám naozaj ide o spásu duší- svojej a našich blízkych.
Áno, ja osobne mám radosť z našich slávnosti...Ale nebol by som šťastným, ak by som nedošiel do neba.
A kto by povedal, že je šťastným, keby v tom nebi neboli tí, ktorých milujeme a s ktorými žijeme?

O h l á š k y:

Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú v mesiaci september prijať
Milan Chovan, Lučkovce a Mgr. Mária Čišovská, Košarovce 7.9.- Humenné 15:30
Dávid Petriš, Laborecká a Simona Šalatová, V. Hrušov 14.9.- Humenné 15:00
Marek Helmeci, Brestovská a Natália Uramová, Tyršova 15.9. – Humenné 15.00
Ing. Vladimír Demčák, Laborecká a Alexandra Platková, Třebíčska 21.9. – Humenné 15:30
Mgr. Róbert Staniek, Prievidza a PhDr. Marta Michalová, Lukačovce 28.9.- Humenné 15:00
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.

Bodka
za prázdninami
2019

Vo štvrtok 29. augusta 2019 sme sa na
našom farskom dvore už tradične stretli
na našej Bodke za prázdninami. Opäť
bol pre nás pripravený dvor plný prekvapení. Krásnou hudbou a spevom nás
bavili Pajtáše zo Sniny. Chutné guláše
pre nás pripravili kurátori a dobrovoľníci
z Humenného, pani Boberová z Bistra
na bráne a chlapi spolu s pani starostkou
z Lackoviec. Pre deti boli k dispozícií
atrakcie od pána Martina Adama okrem
nich aj maľovanie na tvár a novinkou
bol detský kútik s možnosťou kreslenia,
či fotenia pri fotostenách vyrobených
žiačkami zo ZŠ Dargovských hrdinov.
Okrem toho masky Mickey Mousa a Minnie
ponúkli možnosť krásnych spoločných
fotografií. Popri tom sme mali sladký
kútik s popcornom tety Lucie a veľkým
lákadlom bola aj možnosť jazdy na koňoch,
ktoré priviedli do nášho areáli z ranča
Oráč z Kamienky. Veľká vďaka patrí
celému prípravnému tímu, ako aj vám,
ktorí ste prijali pozvanie na našu Bodku. Fotografie z akcie nájdete na našej
farskej stránke.

OZNAMY

V stredu 11. septembra o 18:00 hod. pozývame rodičov a mladých, ktorí by chceli absolvovať
prípravu k sv. birmovania v našej farnosti na prvú sv. omšu pre mládež a následne na prvé organizačné
stretnutie. Prosíme vás, aby ste nezabudli vypísať prihlášku a priniesť s prihláškou aj krstný list.
V piatok 20. septembra o 18:00 hod. pozývame detí a ich rodičov na prvú detskú sv. omšu
a prvé pracovné stretnutie k príprave na Prvé sväté prijímanie. S prihláškou prosíme, aby
ste priniesli krstný list dieťaťa ak bolo krstené v inej farnosti.
Kongregácia sestier matky božieho Milosrdenstva nás srdečne pozýva na I. Celoslovenské
stretnutie dobrovoľníkov, členov a sympatizantov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva
Faustínum 21. septembra 2019 na Staré hory. Viac informácii nájdete na plagáte na nástenke.
Mladomanželia Milan Chovan a Mária rod. Čišovská darovali na kostol 50 €
Saleziáni Don Bosca srdečne pozývajú chlapcov od piateho ročníka na Maxistretko, čiže
slávnostné otvorenie nového školského roka v saleziánskom stredisku na Štefánikovej 33.
Súčasťou otvorenia bude aj uvedenie nového multifunkčného ihriska do používania.
Maxistretko sa uskutoční 11.9.2019 od 14:00 hod.
Pápežská nadácia ACN- pomoc trpiacej Cirkvi, na Slovensku mnohým známe pod názvom
Kirche in Not, pozýva všetky deti a rodiny, farnosti a školy, aby sa zúčastnili celosvetovej
modlitbovej iniciatívy s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“ za jednotu a pokoj vo
svete. Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, keď sa deti na celom svete budú modliť
ruženec. Preto pozývame všetky deti a rodiny, aby sa zaregistrovali na webstránke www.
miliondeti.sk a mohli sa stať aktívnymi účastníkmi. Každý, kto sa zaregistruje do 18. septembra,
dostane ako darček ruženec z olivového dreva vyrobený kresťanskými rodinami vo Svätej Zemi.

Poriadok bohoslužieb
9. 9. 2019 - 22. 9. 2019
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