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Svetový deň starých rodičov
31. januára Svätý Otec František oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť „Svetový 
deň starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, 
v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. 
Za tému 1. svetového dňa vybral pápež slová: „Ja som s tebou po všetky dni“ 
(Porov. Mt 28,20), ktoré majú vyjadrovať blízkosť Pána a Cirkvi životu každého 
starého človeka, a to osobitne v tomto ťažkom čase pandémie. Myšlienkou je 
vytvoriť čo najviac decentralizovaný deň, aby sa toto posolstvo dostalo ku každému
starému rodičovi a každému staršiemu človeku, dokonca aj k tým najosamelejším. 

Myšlienky pápeža Františka 
starým rodičom a seniorom

Môj predchodca pápež Benedikt – svätý starý muž, ktorý sa stále modlí a pracuje 
pre Cirkev – raz povedal: „Modlitba mnohých starých ľudí môže zachrániť svet: 
môže mu pomôcť účinnejšie, než nepokojná aktivita mnohých iných“4.To povedal 
temer pred koncom svojho pontifikátu v roku 2012. Je to veľmi pekné. Tvoja 
modlitba je veľmi vzácnym zdrojom: predstavuje pľúca, bez ktorých sa Cirkev 
a svet nezaobídu (porov. apošt. exhortácia Evangelii gaudium, 262). Najmä v tejto, 
pre ľudstvo veľmi ťažkej dobe, keď sa všetci na jednej lodi plavíme cez rozbúrené 
more pandémie, nie je tvoja modlitba za svet a za Cirkev márna, ale všetkým 
ukazuje jasnú dôveru v šťastný koniec.
Drahá babka, drahý dedko, na záver tohto svojho posolstva by som aj tebe chcel 
ukázať príklad blahoslaveného – a čoskoro svätého – Charlesa de Foucauld. 
Žil ako pustovník v Alžírsku a na tejto periférii svedčil o tom, že túži „vnímať 
ktorúkoľvek ľudskú bytosť ako brata“ (encyklika Fratelli tutti, 287). Jeho príbeh 
nám ukazuje, že aj v osamelosti vlastnej púšte je možné modliť sa za chudobných 
celého sveta a stať sa skutočne pre všetkých bratom alebo sestrou. Prosím Pána, 
aby každý z nás, aj vďaka jeho príkladu, rozšíril svoje srdce, urobil ho citlivým 
na utrpenie tých najmenších a schopným modliť sa za nich. Nech sa každý z nás 
naučí všetkým, a hlavne tým najmladším, opakovať slová útechy, ktoré boli dnes 
určené nám: „Ja som s tebou po všetky dni“. Tak s odvahou vpred! Nech vás Pán 
požehnáva.



Kráčali sme „Po stopách Ježiša“ …
Šesťdesiatdva detí, dvadsaťosem členov tímu – animátori, technici, pani zdravotníčky 
a pán farár. Dokopy deväťdesiat ľudí z našej farnosti sa po dvoch rokoch opäť stretlo 
v mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Farský tábor sa konal netradične, v letných 
dňoch 12.-16. júla 2021. Ročná pauza spôsobená pandémiou zapríčinila, že sme sa 
všetci ešte viac tešili a hygienické opatrenia, ktoré sme nesmeli prehliadať nás priučili 
opatrnosti. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že opatrne sa tešiť je takmer nemožné, teraz 
sme už doma, pevne verím, že všetci zdraví a s pokorou a vďačnosťou spomíname na 
spoločne prežitý čas.

V duchu pokory a vďačnosti túžim všetkých ctených čitateľov tohto textu informovať 
o našom tábore. Kto ste tam s nami neboli, informujte sa. Kto ste s nami boli, ďakujte 
prosím so mnou.

Ďakujem za šoférov obidvoch autobusov, ktorí nás bezpečne priviezli. Ďakujem za každé 
dieťa, ktoré kráčalo s nami. Kráčalo aj napriek tomu, že mu všetky sily a možno aj radosť 
z pohybu a ľudí vzala karanténa. Ďakujem za každé dieťa a animátora, čo sa rozhodli sa 
s nami tešiť, aj keď im bolo smutno za domovom. Ďakujem za každý tím, za ich prácu 
v skupinke, za ich spoluprácu s ostatnými členmi tábora. Ďakujem za tímového ducha, 
ktorý nesklamal žiadnu skupinku, práve naopak, skôr či neskôr sa všade objavil. Ďakujem 
za úprimné zapojenie sa detí do ranných a večerných modlitieb, za každé ich slovo 
a názor, o ktorý sa s nami podelili. Ďakujem za mudrca Bruna, ktorý nás spolu s pánom 
farárom sprevádzal na svätých omšiach a povedal, čo sme síce všetci potrebovali, ale 
možno nechceli počuť. Ďakujem za jeho rozvážnosť a trpezlivosť. Ďakujem za naše OZ 
Podaj ruku, ktoré nás finančne ( 1.800 € ) podporilo, a tak umožnilo tábor aj pre sociálne 
slabšie rodiny. Ďakujem za technický tím, ktorý umožnil praktický chod tábora. Ďakujem 
za pani zdravotníčky, za ich nežnú starostlivosť. Ďakujem za pani kuchárky, ktoré nenechali
žiadne brucho prázdne. Ďakujem pánu farárovi, za zastrešenie tábora a za jeho prítomnosť 
v ňom. Ďakujem Bohu za vyslyšanie našich modlitieb a za jeho účasť v každom z nás. 



Tohto roku sme sa rozhodli kráčať po stopách Ježiša. Každý deň sme chceli objavovať 
svetové pútnické miesta, ale zo všetkých sme našli jedno. Niekto by povedal, že sme 
nedodržali tému. Tí však, čo sme tam boli, vieme, že čokoľvek sme robili, všetci sme 
kráčali po Jeho stopách…

Na tábore bolo super. Dobré boli vodné hry a stanovištia, v ktorých súťažili dva tímy 
proti sebe. Ale najlepší deň bol štvrtok, kedy sme hrali obľúbenú hru pašeráci a v noci 
sme absolvovali test v podobe skúšky odvahy. Števko
Tábor bol skvelý, pretože sme hrali pašerákov, ktorí na tábore nesmú chýbať. Najviac 
sme sa vyšantili cez vodný deň. Páčilo sa mi ešte aj ako animátori spievali a museli robiť 
rôzne tresty z čarovného papiera pána farára. Zuzka
Najviac sa mi páčili vodné hry a hľadanie pokladov. Mala som super animátorky a tábor 
bol pre mňa skvelým zážitkom. Terezka
Na tábor som sa úprimne veľmi netešil, ale nakoniec to bol jeden z najlepších táborov 
na akých som kedy bol. Som rád, že som mal takú skupinu, akú som mal a ďakujem aj 
za super animátorky. Taktiež sa mi veľmi páčila strašidelná noc a hra pašeráci. Kubko
Viac spätných väzieb nájdete na našom webe.

PS: Špeciálne chceme poďakovať nielen naším farníkom za pomoc s prepravou batožín 
a pomôcok do tábora, ale aj Mestu Humenné za dotáciu 800 € na náš farský tábor. 

O Z N A M Y
Sviatosť zmierenia vysluhujeme 20 minút pred sv. omšou ( pondelok- piatok ). 

Nakoľko aktuálne budeme s pánom kaplánom čerpať dovolenky, aj v prvopiatkovom 
týždni bude k dispozícii iba jeden kňaz k vysluhovaniu sv. zmierenia a taktiež iba 

20 minút pred sv. omšou. 

Úmysly  sv. omší máme do konca septembra zarezervované. Humenné: Nakoľko 
viacerí ste žiadali o sv. omšu júl/ august nedá sa tomu vyhovieť. Preto budú uvádzané 

podľa zoznamu nahlásenia. Ďakujeme za pochopenie. 

Trojka v Tatrách
Tento rok by sme vás radi pozvali na túru na Skalnaté pleso s odchodom štvrtok 

29.7.2021 OC Billa- Humenné o 5:30 hod. Trasa: Hrebienok (1285m) - Zamkovského 
chata [0:30] - Skalnaté pleso (1751m) [1:10], naspäť rovnakou cestou [1:55]. Celkový čas [4:10]. 

V prípade dobrého počasia odporúčame lanovkou výstup na Lomnické sedlo. 

Pripomíname, že poistenie do hôr si zabezpečuje každý individuálne- najľahšie cez 
SMS. Poplatok: dospelý: 10 € dieťa do 18 rokov: 5 € Prihlásenie možné do nedele 

25.7.2021 osobne v sakristii alebo na mailovej adrese: he.sidl3@abuke.sk
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