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Kódex turistu
„Cestovať znamená prechádzať 

životom a miestami iných národov.”
Buď pružný

Si pripravený prijať kultúry a zvyky druhých, ktoré sú 
odlišné od tvojich?

Rozhoduj sa zodpovedne
Rozhodol si sa podporovať aktivity, ktoré sa jasne a účinne 
obracajú na témy kultúry a prostredia tej oblasti, ktorú 

plánuješ navštíviť?

Plň si svoje úlohy
Podnikol si nejaký prieskum o ľuďoch a miestach, ktoré 

zamýšľaš navštíviť, aby si predišiel tomu, čo by ich nechtiac 
mohlo uraziť alebo škodiť ich prostrediu?

Informuj sa
Si informovaný o prázdninách, sviatočných dňoch, 

o náboženských a spoločenských zvykoch miest, ktoré navštíviš?

Podporuj miestne hospodárstvo
Vybral si si nejakú službu, aby si podporil miestnu ekonomiku, 
napomáhajúc aktivity, ktoré ekonomicky udržiavajú miestnu 
komunitu ktorú navštíviš, stravujúc sa v miestnych reštauráciách 
a nákupom produktov miestnych remesiel, ktoré si odnesieš 

ako spomienku na tvoju cestu?

Buď úctivý a pozorný
Si pripravený rešpektovať miestne zákony, ktoré môžu zahŕňať 

aj obmedzenia tvojho prístupu tam, kde by si mohol 
poškodiť prostredie alebo ohroziť miesta, ktoré navštíviš?

(Kódex turistu, navrhnutý PATA (Pacific Asia Travel Association)



Kto chce byť stále s Bohom, má sa často modliť 
a často aj čítať. Lebo keď sa modlíme, 

hovoríme my s Bohom. Keď však čítame 
(Sväté písmo), hovorí Boh s nami.

Z kníh Sentencií sv. biskupa Izidora

V pondelok 20. júla 2020 sme dorazili a vo štvrtok 23. júla sme sa my, animátori, vrátili 
z Domaše. Aj keď sme sa počas dňa na vodných bicykloch premávajúcich po umelej nádrži 
cítili všetci komfortne, trvácne sme boli ubytovaní na chate Dobra poblíž pláže. Akcia nie-
sla krycí názov alebo relaxačno-formačný pobyt na Domaši. To znamená, že sme tam išli 
utužiť naše vzťahy a aj zabaviť sa. A tak sa aj stalo. 
Ako dokáže Domaša nahradiť dovolenku pri mori? Opaľovali sme sa, väčšina sme sa aj 
spálili. Ak by sme pobudli ešte týždeň, verím, že by nás posielali do karantény, pretože by 
nás upodozrievali z návratu z akejsi prímorskej krajiny. Dno Domaše navodzovalo dokonca 
pocit rôznych typov pláží. S trochou predstavivosti sme pri vstupe do vody pod nohami 
cítili piesok namiesto „bažuriny“, a keď sme to vydržali a našli správne miestečko, ocitli sa 
naše chodidlá na kamenistej pláži v Chorvátsku. Plavba loďou Bohémia bola naozaj zázrač-
ným časom. Upokojujúci pohľad na zvlnenú vodu lemovanú krásnou zelenou krajinou bol 
len zlomkom malebnosti. Hodnotíme desiatimi z desiatich. Zmrzliny, prechádzky, spoloč-
né hry, prebdené večery, bruchá plné smiechu. Toto všetko nám už nezabezpečila Domaša. 
Takúto atmosféru sme si vytvorili my. Ale určite nie sami. Za tie šťastné chvíle plné radostí 
sme vďační Bohu. Všetko by to samozrejme mohlo byť pekné aj len tak, ale keď vieme, že je 
to od Neho, spomíname na zatiaľ nedávne časy strávené spolu omnoho intenzívnejšie. Spi-
rituálne chvíle sme si užili na omšiach a pánovi kaplánovi sa nás podarilo dvakrát ukľudniť 
počas stručných prednášok (pokiaľ nerátame chvíle, kedy sme mali ústa zavreté počas je-
denia – a aj to nie všetci).
Ďakujeme farnosti za možnosť prežiť spolu všetko to, o čom ste sa dočítali aj nedočítali 
a pánu kaplánovi Marekovi za odvážne rozhodnutie odísť tam s nami. Už teraz sa tešíme na 
najbližšie spoločné akcie vo farnosti. 

Diana Dudová

Ako bolo na Domaši?



Srdečne vás pozývame vo štvrtok 6. augusta na sv. omšu o 12:00 hod. pri ktorej si 
pripomenieme 25. výročie konsekrácie nášho farského kostola. 

V prvopiatkovom týždni bude farská kancelária zatvorená.
Adorácia na prvý piatok: Humenné od 12:00 18:00, Lackovce od 15:00- 18:00 hod., 

Kochanovce od 15:30-17:00 hod. 

Ohlášky
Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú v mesiaci august prijať:

Igor Džupinka, Osloboditeľov- Magdaléna Kudlová, Třebíčska 8.8.- Humenné 15:00
Mário Džama, Nemocničná- Katarína Tutková, Laborecká, 15.8.- Humenné 15:00

Filip Jeňo, Jankovce – Lenka Kužmová, Laborecká, 15.8.- Humenné Sokolej
Jozef Komarc, Kamenica n/C- Martina Branovská, Lackovce, 22.8.- Lackovce 15:30

Tomáš Sakáč, Košická – Dominika Karchová, Třebíčska, 29.8.- Humenné 15:00
Ondrej Belej, Nám. Slob.- Diana Kapráľová, Stavbárska, 29.8.- Humenné 16:16

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.

Trojka v Tatrách
Ak Boh dá, v utorok 11. augusta by sme radi zorganizovali výlet Trojka v Tatrách. 

Tohtoročným cieľom by bola Žiarska chata Žiarske sedlo. 
Žiarska chata (1325 m.n.m.) je vstupnou bránou do turisticky veľmi navštevovanej 
oblasti Žiarskej doliny a Roháčov v Západných Tatrách. Je jedinou vysokohorskou 

chatou v Západných Tatrách z liptovskej strany. Je nielen miestom oddychu 
a základňou pre nástup vysokohorských túr, ale aj miestom, ktoré prispelo 

k záchrane nemála ľudských životov.

Dolinou vedie 6 km dlhá asfaltová cesta až po chatu a turistický chodník vhodný 
pre rodinné výlety po modrej značke v trvaní približne 1:30 hod. 

Tí, ktorí budú mať záujem, budú mať možnosť urobiť si aj dlhšiu trasu na Žiarske 
sedlo. Poistenie do hôr si hradí každý sám!

O Z N A M Y
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