
Info list Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Humenné  - 14. 6. 2020 - X. č. 8

Vernosť je lepší spôsob prežitia ako nevera
V sobotu 13. júna sa v našom kostole konal predmanželský kurz pre 24 párov. Už pra-
videlne dvakrát v roku ponúkame spolu s manželmi zo Sniny nielen našim snúben-
com možnosť pripraviť sa na manželstvo. Postoj ku kurzu je v prvom momente neraz 
odmietavý. Veľakrát zaznie otázka: „To načo je dobré, veď my už chodíme/ bývame 
spolu 5-7 rokov? Čo mi chce kňaz „kecať“ do môjho vzťahu?“  Mám na to kratučkú 
odpoveď, že tí dvaja požiadali o sviatosť manželstva- a preto je namieste sa pýtať, ako 
vidí Boh a Cirkev ich vzťah a zamýšľané manželstvo. Ak chcú manželstvo bez sviatosti, 
pokojne nech zájdu na matričný úrad. Tam je to bez náuky.“ Samozrejme, neplatí, 
že kto uzatvorí manželstvo v kostole, tak isto ostanú spolu. Ale platí, že v tom kurze 
ponúkame myšlienky, ktoré môžu nádejnému manželskému  páru pomôcť rozpoznať, 
či ich vzťah je alebo nie je do manželstva. Z toho dôvodu, ako aj preto, že tento mesiac 
sa modlíme desiatok sv. ruženca za rozvedených, ponúkame vám rozhovor týkajúci 
sa nevery v manželstve. 

Nevera po slovensky. Môže to byť komédia vo filme Juraja Jakubiska, ale aj problém, 
ku ktorému má čo povedať psychológia. Rozprávame sa s klinickým psychológom 
a psychoterapeutom Martinom Milerom.

Je nevera jeden z najčastejších manželských problémov?

Neviem, či je najčastejší, ale patrí medzi veľmi časté vzťahové problémy. 

Čo je nevera?

Neexistuje všeobecná definícia nevery, ale v dnešnej dobe sú to napríklad aj online 
konverzácie, ktoré prekročia istú mieru – a dajú sa považovať za neveru. Partneri sú 
navzájom skôr schopní prepáčiť nejaký jednorazový sexuálny „úlet“ než rozvíjanie 
vzťahu, ktorý v prvom momente nemusí mať ani znaky toho, že by mohlo o niečo ísť. 
Pokiaľ zdieľajú s iným človekom intímnosti, ktoré nezdieľajú so svojím manželom či 
partnerom a majú pred ním tajomstvo, dá sa to považovať za neveru.

Ako nevera prichádza do manželstva?

Samozrejme, že tých ciest je viacero a sú individuálne. Záleží od konkrétneho páru 
a konkrétneho človeka. V dnešnej dobe je to často o pocite, že ľudia by mohli zažiť 
viac, chcieť od života viac, mohli by sa mať lepšie. Toto ľudí vedie k nevere. Nevera 
má podhubie, z ktorého vyrastá – je to len špička ľadovca.

-pokračovanie na 2. str.-



Prečo chcú viac?
Do istej miery je to výrazom doby. Spoločnosť, kultúra vyžaduje od nás chcieť viac – je to 
normálne. V podstate na tom funguje ekonomika – veci neopravujeme, ale kupujeme si nové. 
A takéto zmýšľanie asi preskakuje aj do vzťahovej roviny. Dokonca uspokojiť sa s tým, čo člo-
vek má, zaváňa až akousi lenivosťou. Pokiaľ však takéto zmýšľanie „chcieť viac“ presiahne do 
vzťahu, je to kontraproduktívne, až devastačné. Nielen vo vzťahoch, ale aj na iných úrovniach 
by bolo dobré, keby sme sa naučili, že niečo stačí, keď je „dosť dobré“, nemusí to byť perfektné. 
Dom, auto, dovolenka – a vzťah – môžu byť lepšie a vieme si to predstaviť, ale neprivádza nás 
to k šťastiu. Je to nekonečná reťaz.
Aké riešenia na neveru dávate vo svojej ambulancii?
Neposkytujem riešenia, každý vzťah je iný, ale v prvom rade zisťujem, čo sa stalo, čo sa deje 
a potom sa posúvame ďalej a s danou situáciou pracujeme. Kladiem otázku, či by človek, ktorý 
bol neverný, súhlasil s tým, žeby niečo podobné urobil jeho partner. Väčšina sa zháči a povie,
že nie. Tým sa konfrontujú s vlastnou situáciou: ak chcú byť spravodliví a použiť rovnaký 
meter, tak by bolo dobré, aby to nerobili ani oni. Často sa deje, že ľudia upadnú do rutiny 
každodenného života a prestanú sa zaujímať o toho druhého. Ak sú vo vzťahu aj deti, je to 
veľa o logistike, o tom, aby bolo nakúpené, upratané, navarené, aby bola zabezpečená rodina. 
A potom sa vytráca to, že sme spolu ako pár, my dvaja, že si povieme aj pekné veci. Potom sa 
stáva, že niekto iný na pracovisku povie niečo pekné, nejaký kompliment, a človek sa dostáva 
do iného rozpoloženia s niekým iným, nie so svojím partnerom.
Na riešení nevery musia pracovať obaja – aj ten, kto neverný nebol. Nie je to pre neho príliš 
veľká záťaž?
Nemôžeme mu to nariadiť, ale ten, kto bol podvedený, má právo klásť si nejaké podmienky, 
má právo žiadať, aby jeho partner prerušil kontakty či vzťah s inou osobou. Ale má zmysel 
pozrieť sa na to, ako vzťah fungoval a čo v ňom zlyhalo. Ak má pár fungovať ďalej a posunúť 
sa, nevyhnutne musia na tom pracovať obaja. Ak si podvedený partner povie, že mu to nestojí 
za to a len ten druhý musí niečo robiť, tak je to krátkozraké. Žiť celý život s pocitom viny 
pravdepodobne nepovedie k nejakému dobrému dlhodobému výsledku.
Aké majú miesto deti?
Veľa závisí od vôle páru. Nedá sa povedať, že keď sú tam deti, tak že sa nerozídu. Deti tu 
vstupujú ako významný faktor. Nevera v tom prípade nerozbíja len pár, ale celú rodinu, čo 
je pre mnohých závažné. Deti motivujú manželov pristúpiť k tomu vážnejšie a dať to znovu 
dohromady.
Dá sa sklon k nevere vybadať pred vstupom do manželstva?
Signálom je, keď sa deje niečo za chrbtom partnera, ktorý o tom nevie. Keď je tam moment 
tajomstva či neúprimnosti. To sa môže diať tak, že si chalan vypije s kamarátmi, ale frajerke to 
nepovie a namiesto toho si vymyslí niečo iné. Keď klame či zavádza. Vtedy je vhodné zvážiť, či 
je to najlepší partner či partnerka na ďalšie spolužitie.
Mnohí si možno myslia: „Nevera – nám sa to stať nemôže.“ Naozaj?
Myslím si, že to tak nie je. Dokonca by som povedal, že tí, ktorí si toto myslia, sú často kon-
frontovaní s neverou. Často klienti povedia, že oni si to nikdy nemysleli, že sa im to môže stať. 
Ten, kto je schopný pripustiť si, že aj jemu sa to môže stať, je obozretnejší a citlivejší na signály 
a má šancu z toho vycúvať. Ten, kto nie je obozretný, nerozpozná varovné signály a zrazu sa 
to deje.

Prevzaté: zastolom.sk



Úmysly sv. omší na mesiace  júl, august september 2020 sú naplnené! 

Upozorňujeme vás na zmeny v rozpise sv. omši- reagujeme tak na uvoľňovanie 
pravidiel. Prosíme vás, aby ste si pozorne prešli program sv. omší. 

Od stredy 10. júna sa uvoľnili ďalšie opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Vyplýva 
z nich, že do kostolov bude môcť prísť viac ľudí. Povinnosť šachovnicového sedenia 

počas bohoslužieb sa mení na odporúčanie. Naďalej však zostáva v platnosti 
povinnosť mať nasadené rúško na tvári v interiéroch a hromadných podujatiach, a teda aj 

v kostoloch. Sväté prijímanie sa podáva naďalej do rúk. Zároveň platia všetky 
doterajšie pravidlá hlavného hygienika pre verejné slávenia bohoslužieb, 

ktoré sú k dispozícii na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

Na budúcu nedeľu 21. júna vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť ku cti 
Božského Srdca Ježišovho do Lackoviec. Sv. omšu o 10:30 hod. celebruje otec 

Marcel Jurč, duchovný správca UPC Košice.

Sv. spoveď v Lackovciach pred odpustovou slávnosťou: v piatok 19. júna od 16:00-17:00 hod.

Lackovce vitráže: darovať milodar na vitráž okien v Lackovciach môžete 
na filiálne číslo účtu: 

SK83 0900 0000 0004 6033 9945

Katolícke biblické dielo spustilo novú aplikáciu „Rok Božieho Slova“ 

Bratislava 9. júna (TK KBS) Medzi aplikácie pre kresťanov, ktoré majú pomôcť v osob-
nom duchovnom živote, patrí aj nová aplikácia s názvom „Rok Božieho slova“. Užívateľ 
v nej nájde plán celoročného čítania Svätého Písma aj konkrétnymi úryvkami. Cieľom 
aplikácie je uľahčiť prístup ku Svätému Písmu, aby ho pravidelne čítalo čím viac ľudí.

 „Jej názov „Rok Božieho Slova“ v sebe ukrýva dva významy. Pripomína Rok Božieho 
Slova, ktorý stále na Slovensku prežívame a zároveň nesie v sebe posolstvo, že každý rok 
by mal byť rokom Božieho Slova. Inými slovami: Sväté Písmo treba čítať stále,“ infor-
moval riaditeľ Katolíckeho biblického diela Anton Ziolkovský. Katolícke biblické dielo 
do aplikácie pridalo aj komentáre k liturgickým čítaniam na nedele a prikázané sviatky 
od renomovaných slovenských biblistov. Užívateľ nájde v aplikácii aj plán celoročného 

OZNAMY

čítania Katechizmu Katolíckej cirkvi aj s príslušnými 
textami. Vlastníkom aplikácie „Rok Božieho Slova“, 
ktorá je dostupná na platformách Android a iOS, je 
Katolícke biblické dielo so sídlom v Ružomberku. Au-
torom je Marek Repko. Texty Svätého Písma a Kate-
chizmu Katolíckej cirkvi sú publikované s vedomím 
Konferencie biskupov Slovenska ako pracovná verzia.



Poriadok bohoslužieb
15. 6 . 2020 - 21. 6. 2020

Nedeľná sv. omša pre ľudí nad 65 rokov a seniorov je zvýraznená

Prosíme vás, aby ste rešpektovali časy a pokyny usporiadateľov.
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Pondelok
15.6.

Farský kostol KM Lackovce

Utorok
16.6.

Streda
17.6.

 Štvrtok
18.6

 Piatok
19.6.

Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho

Sobota
20.6.

Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie

12. nedeľa cez rok.
21.6.

12: 00 za zdravie a šťastný pôrod  
 Dianky

18: 00 + Magdaléna

18: 00        

12: 00  za + z rod Tomkovej,         
 Šalamonovej, Bovanovej

12: 00  ZBP Jakub

18: 00 ZBP Blažena

12: 00  za + VU a NGUYEN

12: 00       za zdravie a šťastný pôrod   
 Dianky

18: 00    + Pavol

8: 00       ZBP Ľubomír s rod. „65“

18: 00       za + z rod. Tomkovej, 
 Šalamonovej, Bovanovej

7: 30        ZBP Ján a Eva“80“ a 55 r.  
 spol. života               

9: 00   ZBP a dary DS Ján s rod. „70“       

10: 30  Pro populo       
                     

10:30
Za obyvateľov 
obce Lackovce

17:00        
Za poslancov 

a pani starostku

17:00        
+ Juraj, Michal, 

Juraj
 ( Behúnová )


