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FARSKÁ 
FÁZA 
SYNODY

Pozývame vás na III. farské synodálne stretnutie v pondelok 
28.2.2022 o 18:30 hod v FaPC. Dĺžka stretnutia cca 60 minút. 

Téma: 2.  Vyjadrenie názoru
(Ježiš) znova opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapol-
ského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal 
nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči 
k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta“, čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu otvorili uši a 
rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím 
dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre 
robí všetko: aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč.“  Mk 7, 31 - 37

Pomocné otázky
Vyjadriť názor: všetci sú nabádaní, aby hovorili odvážne a otvorene, teda slobodne, 

pravdivo a s láskou.

-  Akú máme skúsenosť so „slobodným, odvážnym a otvoreným rozprávaním“ v našom 
 spoločenstve farnosti?
- Aké podmienky si pre takéto slobodné, otvorené a odvážne rozprávanie predstavujeme?
- Bráni mi niečo, aby som v Cirkvi pokorne, ale s odvahou a otvorene vyslovil svoj názor?
- Vnucujem svoje názory a presvedčenie druhým?
- Kto rozpráva v mene nášho cirkevného spoločenstva?
- Nie sú v našich predstavách o živote vo vnútri farnosti určité negatívne predsudky? 
 V prípade, že áno, čím sú spôsobené a ako by bolo možné ich prekonať?
- Vytvárajú sa v našich farnostiach a spoločenstvách podmienky pre vzájomné stretnutia 
 (pravidelné stretávanie jednotlivých skupín farníkov, atď.)?
- Vystupujú členovia farskej pastoračnej rady na základe svojho názoru/hlasu, alebo ako 
 predstavitelia určitej skupiny farníkov, ktorých názor vnášajú do diskusie?
- Vstupuje naše spoločenstvo do kontaktu s hromadnými oznamovacími prostriedkami?



Sviatosť zmierenia marec 2022

Farská kancelária bude v prvopiatkovom týždni zatvorená.

Adorácia na prvý piatok: 
Lackovce: od 15:00- 16:25, Kochanovce od 15:30- 17:25 hod, 

Humenné od 7:30- 17:50 hod ( s prerušením v čase sv. omše o 12:00 hod.) 
Spoločná modlitba- Korunka Božieho milosrdenstva o 15:00 hod.

Celonočná adorácia: 
Z piatka na sobotu 25.-26.2.2022 vás pozývame na celonočnú adoráciu do nášho 

farského kostola. Zapísať sa na jednotlivú hodinu adorácie môžete v sakristii kostola. 
Do piatka večera.

Pôstne obdobie
V stredu 2. marca máme Popolcovú stredu a začíname pôstne obdobie. 

Na popolcovú stredu je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.  Pôst znamená iba 
raz do dňa sa dosýta najesť ( pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát 

v priebehu dňa). Zákon zdržiavania sa mäsitého pokrmu zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 
štrnásty rok. Zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 

šesťdesiateho roku života.

Modlitba krížovej cesty
Prosíme jednotlivé spoločenstvá a združenia vo farnosti o zapojenie sa do modlitby 
Krížovej cesty. Krížovú cestu sa budeme modliť v pôstnom období takto: Humenné 

v piatok o 17:30 hod.  a v nedeľu o 14:00 hod. Lackovce a Kochanovce: 
v piatok 30 minút pred večernou sv. omšou hod. a v nedeľu o 14:00 hod. 

2 % pre Podaj ruku
Prosíme vás, ak môžete a chcete o darovanie 2% z vašich daní pre naše OZ Podaj 

ruku. Tlačivá nájdete na našej webovej stránke ako aj pri východe z kostola.



Poriadok bohoslužieb
28. 2. 2022 - 6. 3. 2022
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