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Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán, 
tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali 

a aby sa ti darilo na zemi. (Dt  5, 16)

Malé dievčatko so sedmokráskou po jednom odtrháva biele lupienky. Odtrhne 
prvý a hneď nasledujú slová: Má ma rád. Vytrhne druhý a vraví: Nemá ma rád. 
Tretí: Má ma rád … a tak ďalej až kým nie je vytrhnutý posledný. Má ma rád, 
nemá ma rád? – to je otázka. Všetko šťastie a radosť, celý jej výhľad na život závisí 
od toho, ako skončí táto jednoduchá otázka: Má ma otec rád? Má ma mama rada?
Ako by ste začali rozhovor s niekým alebo čo by ste povedali tomu, kto nemôže 
nájsť nič, žiaden dôvod pre úctu k svojim rodičom, lebo roky musel žiť v abuzív-
nom, hrubom, ponižujúcom a bolestivom vzťahu s otcom alebo s mamou? Žiaľ, 
a je to veľmi smutné, nie každému zostala pekná spomienka na rodičov. Stále 
mám v ušiach slová, ktoré mi povedal jeden mladík: Pán farár, nenávidím svojho 
otca. Pýtam sa ho: A prečo? Odpovedal: Lebo pije a bije mamu.
Spomínam si aj na dámu v čiernom klobúku, ktorá po pohrebe svojej matky 
prišla za mnou a vraví: Pán farár, pekne ste hovorili o mame. Ďakujem. Viete, je 
to smutné, ale ja o nej nemôžem nič dobré povedať. Nepýtal som sa prečo.
Nemilujúci a nemilovaný – nechcem a nemôžem uveriť, že aj to sa stáva vo vzťahu 
rodič a dieťa. Je to obrovská trauma pocítiť ruku nemilujúceho rodiča a žiť 
s vedomím, že som nechcený, neprijatý, nemilovaný. Viem, nie všetci rodičia sú 
takí. Je ich len zopár. Kiežby vôbec neboli!
Každé dieťa, zdravé i postihnuté, malé i veľké, túži po láske a po objatí. Lebo 
starostlivou láskou a rodičovským objatím mama a otec každodenne prejavujú 
dobrotu a pozornosť voči dieťaťu, ktoré im Boh zveril. Vždy sa ho usilujú chrániť 
pred zlom. A vtedy, keď sú ochrancami svojich detí, keď roky strávia starostlivos-
ťou, trpezlivou výchovou a priateľstvom, môžu mať nádej, že raz sa aj deti stanú 
ochrancami rodičov a že sa o nich postarajú. Zdravý a stabilný vzťah rodičov je 
pre dieťa veľkým požehnaním. Lásku musia deti cítiť, nielen o nej počuť. Nemô-
žeme sa báť dobroty a nežnosti! (František, inaugurácia, 19.03.2013).
A ešte je tu jeden kľúčový, veľmi dôležitý bod pre dobré vzťahy medzi rodičmi 
a deťmi a tým je vzťah rodinného života a viery. Ak sa pozrieme do rodiny staro-
zákonnej doby, nájdeme tam úzke prepojenie medzi vierou a životným štýlom, 
ktorý usmerňoval Boží zákon: Milovať budeš Pána, svojho Boha … tieto slová, 
nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich (por. Dt. 6, 4-7).    

(pokračovanie na 2 str.)



Otec a mama, ak majú vieru v Pána Boha, budú veľa čerpať pre svoje rodičovstvo z otcovského 
vzťahu Boha k ľuďom, budú sa sami usilovať a budú viesť svoje deti k nasledovaniu Ježiša 
v Ježišovom vzťahu k matke Márii.

Byť blízko Bohu, byť blízko človeku… aj tieto slová nám boli dané ako 
výzva pre rok 2020. Ale nie je to pre nás nič nové. Veď o to sa v našej farnosti usilujeme 

verím po celý čas. Aj preto sme na Silvestra pravidelne  pred polnocou pozvaní 
k adorácii a už tradične dopoludnia na klzisko, aby sme pri spoločnom korčuľovaní 

utužili naše medziľudské vzťahy. Nebolo tomu inak ani 31.12.2019, kedy sme opäť mohli 
prežiť pekný spoločný čas. Ďakujeme všetkým za účasť a OZ Podaj ruku za spoluprácu. 

Viac fotografií nájdete na našej farskej stránke: www.humenne3.rimkat.sk

FARA NA ĽADE 2019

a s veľkým potešením
ma uviesť do nebeskej radosti.

Preto počuj každý:
Nikdy neopustím Ježiša.

(Martin Janus, Jesu, meiner Seelen Wonne, XIX).      Autor: Juraj K.

Ach, ako ma chce Ježiš objať,
útecha a svetlo mojich očí.
Všetky slzy, všetky bolesti,
chce zmazať z mojej tváre

Sviatosť manželstva

Rozpis náuk rok 2020

Dátum miesto Kontakt na prihlasovanie

10.-12.1.2020 Snina dubjak.jan@gmail.com
28.2.-1.3.2020 Belá nad Cirochou www.farnostbelanc.sk
6.-8.3.2020 Bardejovské kúpele www.rodina.rimkat.sk.
6.3.-3.4.2020 Snina dubjak.jan@gmail.com
13.-14.3.2020 Humenné Koš. 

mučeníkov
www.humenne3.rimkat.sk

27.-28.3.2020 Humenné - Sokolej www.humennesokolej.rimkat.sk
17.-19.4.2020 Kamenica nad 

Cirochou
www.farnost.kamenicanadcirochou.sk

8.-10.5.2020 Brehov www.rodina.rimkat.sk.,
26.-28.6.2020 Snina dubjak.jan@gmail.com
18.-20.9.2020 Snina dubjak.jan@gmail.com
23.-24.10.202 Humenné - Sokolej www.humennesokolej.rimkat.sk
20.-21.11.2020 Humenné Koš. 

mučeníkov
www.humenne3.rimkat.sk

11.-13.12.2020 Snina dubjak.jan@gmail.com

Na kurz konaný v našej farnosti uprednostňujeme snúbencov sobášiacich sa v našej
farnosti.

Iné kurzy v roku 2020

Ak žiaden z ponúknutých dátumov vám nevyhovuje, ďalšie stránky a dátumy náuk
nájdete  na:  ARCIDIECÉZNE  CENTRUM  PRE  RODINU   Košiciach:
http://rodina.rimkat.sk/ Celoslovenská  ponuka.  https://www.domanzelstva.sk/
alebo https://www.upc.uniba.sk/predmanzelska-priprava/

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali prípravu na manželstvo, (odporúčame aj
rok dopredu) a nenechávali si náuky na poslednú chvíľu. Kurz vám veríme pomôže
dobre  sa  pripraviť  k  prijatiu  sviatosti  manželstva  a  dozrievať  v  láske  počas
snúbeneckého obdobia.

Prosíme  snúbencov  (obaja  snúbenci  spolu),  aby  minimálne  3  mesiace  pred
plánovaným  termínom  sobáša  k  spísaniu  cirkevnej  zápisnice  na  farský  úrad  v
úradných hodinách.

Potrebné dokumenty k spísaniu cirkevnej zápisnice:

Krstné listy z farnosti krstu – obaja snúbenci (nie staršie ako 3 mesiace). Ak niektorý
zo snúbencov nebol pokrstený, je potrebné doniesť rodný list.

Štátna zápisnica – spísaná snúbencami na matrike MsÚ v Humennom.

Oznamy
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Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali prípravu na manželstvo, (odporúčame 

aj rok dopredu) a nenechávali si náuky na poslednú chvíľu. Kurz vám veríme pomôže 
dobre sa pripraviť k prijatiu sviatosti manželstva a dozrievať v láske počas snúbeneckého obdobia.

Prosíme snúbencov (obaja snúbenci spolu), aby minimálne 3 mesiace pred plánovaným 
termínom sobáša k spísaniu cirkevnej zápisnice na farský úrad v úradných hodinách.

Potrebné dokumenty k spísaniu cirkevnej zápisnice:
Krstné listy z farnosti krstu – obaja snúbenci (nie staršie ako 3 mesiace). Ak niektorý zo 

snúbencov nebol pokrstený, je potrebné doniesť rodný list.
Štátna zápisnica – spísaná snúbencami na matrike MsÚ v Humennom.

OZNAMY
Od 18. – 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

V stredu 22. januára – sv. omša ku cti sv. Šarbela- po sv. omši možnosť uctenia si relikvií 
a prijatia pomazania olejom sv. Šarbela.

Arcibiskupský úrad v Košiciach vyhlásil na 19. januára zbierku na : Pastoráciu mládeže. 
Financie budú použité pre Univerzitné pastoračné centrá a Arcidiecézne centrum pre mládež.

Ohlášky: sviatosť manželstva chcú v mesiaci január prijať
Štefan Gima, Laborecká- Milada Petra Buraľová, Dubová, 18.1.- Humenné 15:00

Ján Kermiet, Belá nad Cirochou-  Zuzana Černegová, Laborecká, 25.1.- Humenné 14:00
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.
Odporúčame: Piotr Rubik v Košiciach

22. februára 2020 v Košiciach (Hádzanárska hala / Multihala)  názov: 
„Moja história“.

"Moja história" je jedinečné hudobné stretnutie s Piotrom Rubikom. Na koncerte jeho 
najväčších hitov vystúpia vynikajúci sólisti, ktorí spolu s Piotrom Rubikom a hudobnou 
skupinou predstavia úplne nové a niekedy neočakávané interpretácie obľúbených 

piesní: Straznik raju, Most dwojga serc, Sweat Sie nie konczy, Niech mow, Psalm dla 
ciebie,Psalm kochania,  Milosc to slowa dwa a mnohé ďaľšie.  Okrem toho Piotr Rubik 
porozpráva zaujímavé príbehy súvisiace s jednotlivými piesňami a počas celého koncertu 

bude hrať na klavíri.
S koncertom "Moja história" Piotr Rubikk cestoval po Poľsku, USA či Kanade a všade 

mal obrovský úspech.
Spolu s Piotrom Rubikom sa predstavia Agnieszka Przekupień, Marta Moszczynska, 

Marcin Januszkiewicz a Michał Gasz, ako aj vynikajúci hudobníci.
Lístok sa dá zakúpiť aj na : www.ticketportal.sk

Pripravujeme: Farský ples 25.1.2020, Farský karneval 8.2.2020



Poriadok bohoslužieb
13. 1. 2020 - 26. 1. 2020
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