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Pozývame vás na II. farské synodálne stretnutie 
v pondelok 14. 2. 2022 o 17 : 00 hod. v FaPC. Dĺžka stretnutia cca 60 minút

Téma: 2.  Počúvať Mt 13, 13 - 17
Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani ne-
chápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: "Budete počúvať; a nepochopíte, 
budete hľadieť; a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a 
oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili 
sa - aby som ich nemohol uzdraviť." Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, 
že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, 
ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli

 Pomocné otázky
Ê Počúvať - počúvanie, vypočutie je prvý krok, ale vyžaduje otvorenú myseľ
 a otvorené srdce, bez predsudkov.
Ê Môže k nám Boh prehovoriť i skrze druhých ľudí, alebo konkrétnejšie takých,  
 ktorých hlasy ignorujeme?
Ê Aká je váha slova každého človeka (mladý človek, žena, muž, laik, zasvätené 
 osoby, kňaz) v našom miestnom spoločenstve? 
Ê Existujú medzi nami predsudky ohľadom toho, kto „má právo hovoriť“ alebo  
 „koho treba počúvať“?
Ê Čo komplikuje naše počúvanie druhých v našom miestnom spoločenstve?
Ê Zaujímame sa o názory tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom ocitli na „periférii“  
 nášho záujmu?
Ê K čomu nás môže pohnúť obraz Ježiša v evanjeliách, obzvlášť tam, kde sa On stáva 
 blízkym a pozorným voči všetkým „vylúčeným“? 
Ê Počúvame aj kritické názory o Cirkvi od ľudí, ktorí nie sú kresťania alebo 
 z akého koľvek dôvodu sa od Cirkvi dištancovali?
Ê Aký priestor je poskytnutý v našej miestnej Cirkvi minoritám, zvlášť ľuďom 
 zažívajúcim chudobu, sociálne vylúčenie?
Ê Viem druhého počúvať, vypočuť bez predsudkov a bez pripravovania si vlastných 
 obranných stratégii / odpovedí?
Ê Som otvorený pre iný názor a skúsenosť a som ochotný rozšíriť svoj pohľad na vec
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2% pre Podaj ruku
2 % z vašich už zaplatených daní nám pomáhajú fungovať. Môžete sami o nich rozhodnúť 
a darovať ich! Dúfame, že nás podporíte aj tento rok. V roku 2021 sme z 2 % prispeli na 
školské potreby, na detský letný tábor sociálne slabším, na výlet pre seniorov, nakúpili 
a rozdali sme vitamíny C a D. Tlačivo nájdete na našom farskom webe ako aj pri východe 
z kostola.

OZ Podaj ruku : IČO 37945246 Dargovských hrdinov 22, 066 01 Humenné

Ďakovná púť do Ríma
Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať 
za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). 
Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 
2022. Cesta lietadlom: CK Trinity - www.cktrinity.sk- 580 € CK Awertravel : https://www.
awertravel.sk/ 550 € Cesta autobusom: www.viver.sk 365 € Aktuálne podmienky vstupu 
do Talianska možno nájsť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR. Tešíme 
sa na vás a na spoločné stretnutie so Svätým Otcom.

Národný týždeň manželstva
Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá 
prebieha v týždni osláv sv. Valentína - obľúbeného sviatku spájaného s láskou 
a partnerskými vzťahmi. Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu 
hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že 
spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.  NTM 
je zastrešujúcou kampaňou pre najrôznejšie miestne aktivity zamerané na praktický rozvoj 
manželstva, ktoré prebiehajú na rôznych miestach Slovenska. Stáva sa tak platformou spo-
lupráce pre rôzne subjekty, ktorých cieľom je pracovať na rozvoji kvalitných manželských 
vzťahov. Na tejto iniciatíve sa však zároveň môže podieľať každý, kto zdieľa podobné hod-
noty a ciele.  NTM nie je politicky ani nábožensky zameraná iniciatíva, pričom je však 
otvorená spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupeniami zameranými na pod-
poru manželstva. Jedným z cieľov NTM je tiež motivovať laickú a odbornú verejnosť, 
médiá a verejne známe osobnosti, aby aspoň raz za rok podporili dôležitosť manželstva 
v spoločnosti a potrebu starať sa oň.  Zakladateľ Národného týždňa manželstva Richard 
Kane hovorí, že "Ak je manželstvo zručnosťou, tak sa staňme zručnými!". Kampaňou 
chceme dať manželom príležitosť oceniť, posilniť, prehĺbiť, ale aj dať do poriadku svoje 
manželstvo, jednoducho ich povzbudiť k tomu, aby na svojom manželstve pracovali. Viac 
na www.ntm.sk

Pripravujeme:
Evanjelizačný víkend so spoločenstvom Martindom 6.-8.mája 2022

Zmena: 
Plánovaný termín pre farský tábor nám GMC Bárka Juskova Voľa zmenila na  

11.-15.7.2022 



Poriadok bohoslužieb
14. 2. 2022 - 20. 2. 2022
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Poriadok bohoslužieb
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