
„Keď sme otvorili prvý dom Komunity, 
ešte neexistovala u nás kaplnka. Ráno 
sme sa modlievali ruženec a žalmy v jednej 
izbe, zatiaľ čo sa chlapci zobúdzali a išli 
na polia pracovať. Na začiatku sme ne-
ponúkali modlitbu, pretože sme si mys-
leli, že ‚chceme prijímať človeka takého, 
akým je‘. Človek je stvorený na obraz 
Boží, takže už to samo osebe je modlitba 
pre nás, ktorí máme vieru. Ale o mesiac 
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Ako sa zrodila ponuka modlitby
z jednej katechézy Matky Elvíry

neskôr sme zažili nečakané prekvapenie: jeden chlapec namiesto toho, aby išiel 
pracovať, ráno sa zobudil skôr a vošiel do  našej útlej kaplnky. Sadol si vedľa mňa 
a spýtal sa ma: «Čo robíte?» A ja som odpovedala: «Modlíme sa». A on mi po-
vedal: «Môžem sa aj ja pomodliť?» A tak zostal s nami, modlili sme sa žalmy a aj 
on prečítal jeden z nich. Potom  s ním v nasledujúcich dňoch prišiel ďalší, potom 
ďalší a ešte jeden. Po týždni sa k nám pripojili všetci v modlitbe. V tej chvíli som 
pochopila, že títo mladí nechceli odo mňa len strechu nad hlavou, tanier jedla, 
posteľ, ale chceli spoznať Pána Boha; boli smädní a hladní po viere. 
Niektorí  v priebehu rokov  sa mi vysmievali hovoriac, že chcem spasiť mladých 
zúfalcov  Zdravasom a že nemá žiadny zmysel ponúkať modlitbu, že to vôbec nie 
je správne. Prijímala som, čo mi hovorievali, nikdy som sa nehnevala, niekedy 
som sa usmiala a vždy som nasledovala to, čo som pociťovala ako správne. Keď 
mi hovorili  «Najprv je človek a jeho sloboda, potom Boh», ja som len počúvala 
a  myslela som si: ”Ktorý človek existuje bez Boha?” Nakoniec to boli sami mladí, 
ktorí ma žiadali, aby som im pomohla spoznať Pána Boha. Ponúkame modlitbu, 
pretože túžim po tom, aby všetci mohli okúsiť vieru nielen ako niečo teoretické, 
ale ako stretnutie, ktoré ťa mení a ktoré mení tvoj život  a pomáha ti dobre žiť 
a dobre vychádzať s druhými. 
Skúsenosť modlitby sa v komunite prežíva veľmi jednoducho, ale konkrétne. 
Chlapci mi často hovoria: «Keď sa modlím, cítim sa lepšie». A práve tak to je! 
Modlitba ťa mení, aj keď si to neuvedomuješ. Ak si nahnevaný, modlitba ťa upo-
kojí. Hovorím o chlapcoch, ale môžem to povedať aj sama o sebe: viac sa modlím, 
viac som trpezlivá, viac súcítim s druhými  a viac pociťujem vo svojom vnútri 



Božie Milosrdenstvo. Kto sa dobre modlí, dobre žije! Modlitba je pokrm, ktorý mení tvoj 
život  a ktorý odpovedá na tie túžby, ktoré človek nosí v hĺbke srdca. Tento zázrak mod-
litby pozorujem ako veľmi reálny, aktuálny a pravdivý už veľa rokov“.

PANNA MÁRIA A EUCHARISTIA SÚ NAŠE DVA POKLADY
„Modlitba, ktorá od začiatku Komunity určuje rytmus našich dní, je ruženec.  Na tejto 
posvätnej modlitbe sú zavesené vzkriesené životy mnohých mladých, ktorí prešli Cena-
colom, od nej závisí znovunájdený pokoj mnohých zúfalých rodín, 
ktoré v škole tejto jednoduchej, ale mocnej modlitby opäť nadobudli pokoj a odpustenie. 
V Komunite recitujeme jeden ruženec hneď ráno, jeden poobede a jeden večer. Prečo? Preto, 
že ruženec by mal sprevádzať celý náš život - jeho úsvit, popoludnie aj západ. Ruženec 
je modlitba jednoduchých, chudobných, posledných, a práve preto je to modlitba Panny 
Márie, ktorá bola jednoduchá a pokorná, no zároveň silná a presvedčivá v Božích očiach. 
Keď sa modlíme k Panne Márii, modlíme sa k jej materskému srdcu, ľudskému srdcu, 
ktoré bije pre celý svet.
Ďalším pokladom našej modlitby, pravým pokrmom duše, je Eucharistia. Pán Ježiš nám 
nechal v rukách najvzácnejší poklad sveta, najúčinnejší liek pre ozdravenie rán srdca, 
najkrajšie svetlo na osvetlenie cesty z tmy zla. Navrhla som mladým Eucharistiu, pretože 
ja ako prvá som sa cítila zmenená pri pohľade na živého Krista, ktorý jej prostredníctvom 
zostáva medzi nami. 
V mojom živote  povolanie darovať sa mladým, keď som už bola rehoľná sestra, prišlo práve 
kľačaním pred Eucharistiou: tu som začala pociťovať hlbokú bolesť mnohých mladých 
na uliciach, tu som po prvýkrát počula výkriky ich osamelosti, ktoré prichádzali k môjmu 
srdcu. Aký terapeutický model  alebo liek by som im mala ponúknuť? Žiadna tabletka vám 
nedá radosť zo života a pokoj v srdci! Pre lásku a rešpekt, ktorý som k nim cítila, som ich 
nechcela v žiadnom prípade klamať. Takže som im ponúkla to, čo mňa samu veľakrát 
pozdvihlo, dajúc mi dôveru a nádej: sila Božieho Milosrdenstva a eucharistickej modlitby. 
Ukázala som im cestu, ktorá mňa spasila, ktorá mi veľakrát dala dôstojnosť, silu, odvahu, 
vernosť, pokoj, radosť, entuziazmus môjmu srdcu: tou cestou je vedieť si pokľaknúť
s vierou pred Ježišom v Eucharistii, pretože On nás môže pozdvihnúť a pomáha nám kráčať.
Keď sú mladí pred Pánom, práve tam sa potichu deje ‚každodenné vzkriesenie‘ v srdci 
našich mladých“.

„Kto sa dobre modlí, dobre žije!“ 
Matka Elvíra ( zakladateľka Komunity Cenacolo) 

Prevzaté: https://www.comunitacenacolo.it/sk

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

Michal Kokorďák, Baškovce  a Monika Zribková, Svidník 19.10.- Humenné 15:00 hod.
Ing. Vladislav Fogaš, Podhorany a Ing. Ema Nemčíková, Sokolovská 19.10.- Humenné 16:00 hod.

 Ján Kopil, Gruzovce a Zuzana Vasilová , Mierová 26.10. – Humenné 15.00 hod.
JUDr. Oskár Balogáč, Hudcovce a Ing. Mária Čabalová, Snina 26.10 – Humenné 16:16 hod.

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.



Obecný úrad Lackovce v spolupráci s Farským úradom organizuje v utorok 15. októbra 2019 
jednodňový výlet do Sanktuaria Matki Bożej Ludźmierskiej a Zakopaného v Poľsku. 

Odchod autobusu o 6:00 hod. poplatok 10 €. Nahlásiť sa môžete na OÚ v Lackovciach 
osobne alebo telefonicky na: 057/788 5330 do piatka 11.10.2019.

Oprava: 
Púť humenského dekanátu -Púť k Blahoslavenej Anke– bude v sobotu  9.11.2019 

Púť do Izraela – Svätej Zeme v termíne 29.2.-7.3.2020. Odlet z Košíc, Cena 670 €, plus kom-
plexné cestovné poistenie 16 €, obslužné a vstupy 130 USD/ platí sa u sprievodcu po prílete 

do Izraela. Prihlasovanie je v sakristii. Uzávierka prihlasovania je do nedele 13. 10.2019. 
Celohumenská mládežnicka sv. omša-  Srdečne vás pozývame v piatok 11. októbra 
o 18.00 hod. na  – Sokolej na prvú celohumenskú mládežnícku sv. omšu. V rámci 

prípravy na prijatie sviatosti birmovania sa spojili všetky tri farnosti a postupne chcú 
priniesť, nielen pre birmovancov, svätú omšu  a následne spoločné stretnutie, ktorá 
ponúkne možnosť spoločného duchovného rastu mladých v našom meste. Prvým 

kazateľom bude bývalý humenský kaplán a moderátor ACM: dp. Marek Roják
Pri obrázku na Hubkovej – OZ Podaj ruku v spolupráci s našimi animátormi nás 

pozývajú na Stretnutie pri obrázku na Hubkovej. Ak Boh dá dobré počasie odchádzame 
o 9.00 hod. od fary. Môžeme sa tešiť na chutné občerstvenie, hry a chvíľku s priateľmi. 

18. október – celosvetová modlitbová iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec 
Povzbudzujeme vás zapojiť sa do detskej misie modlitby o 9:00 hod. spolu s TV Lux 

alebo v našom farskom kostole spolu s prvoprijimajúcimi deťmi o 17:25 hod.
Pri poslednej zbierke v mesiaci september sa na FaPC a rekuperáciu vyzbieralo:  

Humenné 1.674,02 €, Lackovce: 207 €  Pán Boh zaplať za vaše milodary. Najbližšia 
zbierka na FaPC bude pri nedeľných sv. omšiach 13.októbra 2019.

Zakúpením magnetiek a tašiek naša farnosť podporila Národný pochod za život sumou 253 €
V nedeľu 20. októbra je Misijná nedeľa – na túto nedeľu je vyhlásená Zbierka na misie

Správy z Arcibiskupského úradu
V dňoch 5. – 6. októbra 2019 – vás pozývame na celodiecéznu púť k milostivému ob-

razu v Sanktuáriu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Hlavnú sv. omšu v nedeľu o 
10:30 hod. bude slúžiť – J. E. Mons. Waclav Depo, arcibiskup metropolita 

z Czenstochowej. Podrobnejší program púte nájdete na výveske.

V nedeľu 13. októbra o 15:00 hod. nás do Dómu sv. Alžbety pozýva otec arcibiskup 
Bernard Bober  – na sv. omšu, pri ktorej bude spoločne sláviť sv. omšu s jubilujúcimi 

manželmi, ktorí si pripomínajú v tomto roku 50., 60., 65 výročie manželstva.
Duchovná obnova pre rozvedených: 29.11. – 1.12. 2019

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s Hnutím na pomoc 
rozvedeným kresťanom v Prešove ponúka Duchovnú obnovu pre rozvedených 

(žijúcich samých, v novom partnerstve alebo nesviatostne sobášených) a pre manželov 
v kríze. Uskutoční sa v Bardejovských Kúpeľoch v penzióne Augustineum v dňoch 

29. 11. – 1.12. 2019. Cena za dva dni nocľahu a plnej penzie dvoch dní je 56 €. 
Prihlasovať sa môžete na t. č. 0905 288  845, 0948 788 068 alebo emailom: rodina@abuke.sk 

a slavka.kolesarova1@gmail.com. V prihláške je potrebné uviesť meno, priezvisko, 
adresu, telefónne číslo, email a tiež či idete sami alebo s partnerom, prípadne s kým chcete 

byť na izbe. Záväzné sú iba prihlášky po zaplatení poplatku v sume 56 €,  ktorý môžete 
zasielať na č. ú.: SK20 0900 0000 0005 0283 7652, kde uvediete svoje meno a priezvisko, 
a ako variabilný symbol uvediete svoj dátum narodenia (bez bodiek) a do správy svoju 

adresu. Vzhľadom na zákon č. 18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov zo dňa 25. 5. 2018 (GDPR), Vás upozorňujeme, že Vašou 
spätnou väzbou t. j. zaslaním Vašich osobných údajov ako prihlášky na duchovnú obnovu 

pre rozvedených (Bardejovské Kúpele 29. 11. – 1. 12. 2019) a zaslaním poplatku na uvedené 
číslo účtu dávate SÚHLAS na spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré slúžia pre účely 

Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach, spoločenstva Hnutia na pomoc rozvedeným 
kresťanom v Prešove a penziónu Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch.
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