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Deväť eucharistických prikázaní 
V knihe Jedlo a múdrosť života sa Enzo Bianchi, zakladateľ komunity 

v Bose (Taliansko), zamýšľa nad tým, ako poľudštiť a zbožstviť našu účasť 
na stolovaní. Ponúka nám deväť princípov, ktoré nachádza v stolovaní 

Ježiša a v jeho eucharistickom odkaze.

Uvedomovať si to, čo jeme.
Byť pred jedlom stále v údive a úžase.

Mať úctu k jedlu.
Žehnať, vzdávať vďaky nad jedlom.

Obývať stôl pri rozhovore, tvoriť spoločenstvo.
Vychutnávať jedlo všetkými zmyslami.

Jesť pomaly.
Podeliť sa o jedlo.

Tešiť sa, radovať sa spolu pri stole.

Enzo Bianchi

Sväté Písmo neprikazuje nič okrem lásky. 
( Svätý Augustín)



- špecializované sociálne poradenstvo ( individuálne, pracovné, rodinné, vzťahové)
- pomoc pri hľadaní zamestnania
- odborné poradenstvo pri zostavovaní životopisu, žiadosti o prijatie do zamestnania  
 a inej úradnej korešpondencie (formuláre, tlačivá)
- kopírovanie a skenovanie
- sprevádzanie pri vybavovaní úradných záležitostí (úrad práce sociálnych vecí 
 a rodiny, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a pod.)
- sprostredkovanie právnych rád cez centrum právnej pomoci
- tréning pamäti 
- morálne i duchovné povzbudenie v krízových životných situáciách

Kontakt: SC Humenné, Štefánikova ulica 1525/29, Humenné 
(budova detskej polikliniky, prízemie).

Tel. kontakt: 057/7756993, 0910 852 036 email: sc.humenne@gkcharita-po.sk

SOCIÁLNE CENTRUM HUMENNÉ 
ponúka 

Bezplatne pre ľudí v krízových životných situáciách  
poskytujeme tieto služby:

DOM SV. JÚDU TADEÁŠA, DENNÝ STACIONÁR 
Pre dospelých klientov so zdravotným znevýhodnením 

(telesné, mentálne znevýhodnenie), pre ľudí s psychickými ťažkosťami, pre seniorov 
poskytujeme v príjemnom prostredí s odborným a príjemným personálom: 

- sociálnu rehabilitáciu
- sociálne poradenstvo
- stravovanie
- tréning pamäti
- duchovné obnovy
- besedy na zaujímavé témy
- rozvoj pracovných zručností
- zážitkové aktivity (výlety)

SKL AD SOLIDARIT Y
Pomáhame ľuďom v krízových životných situáciách a ľuďom bez prístrešia materiálnymi 
vecami, ktoré nám darujú Bohuznámi darci a to najmä kuchynské potreby, malé funkčné 

elektrospotrebiče, hygienické a čistiace potreby, deky, uteráky, posteľnú bielizeň.

 Kontakt: SC Humenné, Štefánikova ulica 1525/29, Humenné 
(budova detskej polikliniky, prízemie)

Tel. kontakt: 057/7756993, 0910 852 036        email: sc.humenne@gkcharita-po.sk

Kontakt: 

SC Humenné, Štefánikova ulica 1525/29, 
Humenné (budova detskej polikliniky, prízemie).

Tel. kontakt: 0910 842 546, 
email: domsvjudutadeasa@gkcharita-po.sk



OZNAMY

V nedeľu 2. februára budeme pri sv. omšiach požehnávať sviece ( hromničky) 
V prvopiatkovom týždni bude farská kancelária  zatvorená. ( 3.2.-7.2.2020 ) 
V piatok 7. februára – celodenná adorácia vo farskom kostole. O 15:00 hod. 

v Hodine milosrdenstva Vás pozývame na spoločnú modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva. 
V Lackovciach Eucharistickú sviatosť vyložíme o 15:30 hod. 

V sobotu 8. februára je 6. svetový deň modlitieb a povedomia o obchodovaní s ľuďmi.
Pripravujeme: Darcovstvo krvi

V spolupráci s Slovenským Červeným krížom územným spolkom Humenné pripravujeme 
na piatok 14. februára „Valentínsku kvapku krvi“. Už dnes Vás pozývame a povzbudzujeme

ak Vám Váš zdravotný stav dovoľuje, zapojte sa do tejto Bohu milej aktivity. 
Odber bude prebiehať na našej fare.  

Prečo darovať krv?
Ľudská krv je nenahraditeľná. Každá zložka krvi má svoju osobitnú úlohu: červené krvinky 

prenášajú kyslík z pľúc do celého tela, krvná plazma obsahuje bielkoviny a z nich 
najvýznamnejšie sú protilátky, neodmysliteľné pre obranyschopnosť organizmu. 

Biele krvinky chránia človeka pred infekciou a ochoreniami, krvné doštičky zasa pomáhajú 
pri zastavení krvácania. Z krvi sa získavajú rozličné prípravky, ktoré sa používajú na liečbu 

viacerých ochorení. Z krvi jedného darcu možno vyrobiť lieky pre viac pacientov. 
Spracovaním krvnej plazmy sa získava celá škála liekov, ktoré sa nedajú nahradiť. Ľudia 

s poruchou zrážania krvi sú, napríklad, na niektoré z týchto liekov odkázaní celý svoj život.
Hokej na TV Lux

Do Vašej pozornosti dávame– Charitatívny hokejový zápas
Aj v tomto roku TV Lux odvysiela 8.2.2020 od 14:00 hod. Charitatívny hokejový turnaj 

našich kňazov. Nás veľmi teší, že v nominácii košickej arcidiecézy sa objavia aj dvaja naši 
kapláni- bývalý pán kaplán Majo Jaklovský a terajší náš pán kaplán Marek Marcin. 

Ak si dobre pamätáte, pri predstavovaní sa Marek nechal počuť, že vyrastal na ľadovej 
ploche a v mladosti hrával hokej aj súťažne. Držme teda našom  kaplánom palce, nech 

dôstojne reprezentujú našu arcidiecézu. 

VYSLUHOVANIE

SVIATOSTI

ZMIERENIA

3. 2. - 7. 2. 2020



Poriadok bohoslužieb
27. 1. 2020 - 9. 2. 2020
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