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Ako odpustiť
V našom živote sa stretávame s krivdami, s ublížením, so zlom. Ak by sme 
sa chceli vyhnúť  tomu, tak nepodarí sa nám to stále. Keď sa dostaneme 
do takejto situácie, máme niekoľko možností. Môžeme sa pomstiť alebo sa 
budeme sužovať a ostaneme otrokom alebo odpustíme. Najjednoduchšia 
možnosť by bola tá prvá - pomstiť sa. Ale bola by aj najsprávnejšia?
Príklady mnohých svätých nám ukazujú, že odpustenie je možné. Keď ka-
meňovali sv. Štefana pre vieru, tesne pred smrťou zvolal: „Pane, nezapo-
čítaj im tento hriech“. Bolo to bezpodmienečné odpustenie, ktoré nečaká 
na to, kým si ho druhý vypýta, je mimoriadne kresťanské. Taktiež takého 
odpustenie vnútorne oslobodzuje človeka a dáva mu život. Je prirodzene 
cítiť hnev, nenávisť, ba dokonca túžbu po pomste. Tieto pocity nás však 
zotročujú, kým neodpustíme z celého srdca.
Pozrime sa na to, ako môžeme dôjsť k odpusteniu. Odpustiť nie je ľahké. 
Ak nám niekto ublížiť a my cítime krivdu, v prvom rade si to priznajme. 
Môžeme o to porozprávať Bohu alebo niekomu, kto je našim dôverným 
priateľom. Pozor na to, aby sme neskončili zatrpknutí a znechutení. Ďalší 
krok je nechať celú vec tak, odložiť ju bokom. Môže to byť najťažší krok, 
ale je veľmi potrebný. Ak to nespravíme, ťažko sa v živote pohneme ďalej. 
To, čo sa stalo, musíme prijať. Po ďalšie, pamätajme na to, že Boh nám od-
pustil veľmi veľké množstvo hriechov. Aj napriek tomu, Boh nás stále má 
rád. Po štvrté, musíme sa rozhodnúť, že chceme odpustiť tomu človeku. Aj 
keď to nebude také jednoduché a bude to trvať dlhší čas, kým mu odpus-
tíme, musíme byť rozhodnutí, že chceme mu odpustiť. A posledný krok je 
modlitba za človeka, ktorý nám ublížil.  Neprajme mu zlo. Sv. Písmo nám 
hovorí, aby sme žehnali a nepreklínali. Toto je správny postoj v takejto 
situácii.
Ak niekomu odpustíme, tým oslobodíme seba.

Kaplán Marek



Milión detí sa modlí ruženec
Naša farnosť sa do tejto celosvetovej výzvy zapojí v pondelok 18.10.2021 na dvoch 
miestach. Dopoludnia o 10:00 hod. v rámci NBV v ZŠ Hrnčiarska a poobede vo 

farskom kostole o 12:50 hod. za účasti častí detí zo ZŠ Dargovských hrdinov. 

Predmanželská príprava
bude v našej farnosti prebiehať v sobotu 22.10.2021 od 9:00- 17:00 hod.  

Informácie o opatreniach počas predmanželskej prípravy: 
Vstup a pobyt je povolený s podmienkou dodržiavania epidemiologických opatrení:   
 a)   vstup je povolený len osobe, ktorá nejaví príznaky vírusového 
   infekčného ochorenia (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, 
   bolesť svalov, náhla strata chuti/čuchu a pod.), 
 b)   vstup a pohyb v priestoroch kostola je povolený len s respirátorom  
 c)   pri každom vstupe je každá osoba povinná vydezinfikovať si ruky.

Duchovná obnova 23- 24. 2021 

Sobota:       Lackovce : 09:00 – 11:30                            Kochanovce: 16:00 – 18:30 

Nedeľa:         Humenné  
                         07 : 20 –  modlitba ruženca         08 : 00  –  svätá omša        09 : 15 –  svätá omša
                        10 : 30  – svätá omša 
                    14 : 00 – 15:30  Program obnovy
                    privítanie, modlitba ruženca,  príhovor na tému: Čo je ružencové bratstvo  
                    a aké má formy – beseda (možnosť zodpovedania otázok) 
       – začiatok reformy RB – záver

Misijná nedeľa: 
Budúcu nedeľu 24.10.2021 je Svetový deň misií. Misijná nedeľa. Pri sv. omšiach bude 
celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, 
ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou 
solidarity na celom svete. Za vaše milodary, ktoré vložíte do pripravených a označe-
ných pokladničiek srdečne Pán Boh zaplať.

O Z N A M Y

spovedanie pred dušičkami



Poriadok bohoslužieb
18. 10. 2021 - 24. 10. 2021
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Poriadok bohoslužieb
25. 10. 2021 - 31. 10. 2021


