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MANŽELSKÉ STRETNUTIA 2022

7. - 14. august

Hotel SOREA, Ľubovnianske kúpele,  Stará Ľubovňa
OBČIANSKE ZDRUŽENIE MANŽELSKÉ STRETNUTIA

vás pozýva na 7-dňový kurz pre manželské páry
Príležitosť zatiahnuť na hlbinu svojho manželstva

 a znova sa zamilovať do vlastnej ženy, 
do vlastného muža.

Kurz je určený pre manželov, ktorí žijú v riadnom man-
želstve, ktoré nie je uzavreté v rozpore s kresťanskou 
morálkou. Kostru programu tvoria prednášky man-
želských párov o ich spoločnom živote, o ich skúsenos-
tiach, zápasoch, víťazstvách i prehrách. Veľmi otvorene 
sa bude hovoriť o manželskej kríze, odpustení, komu-
nikácii, potrebách, sexualite a ďalších témach.  Témy 
prednášok rozvinieme v malých skupinkách po šty-
roch pároch. V atmosfére otvorenosti a dôvery sa bu-
deme môcť rozprávať o všetkom, čo vo svojom vzťahu 
prežívame.  Získate nové zručnosti, ktoré vám pomôžu 
riešiť konflikty a  nedorozumenia. Dozviete sa ako 
načúvať jeden druhému, lepšie sa chápať a tým zlepšiť 
vaše manželstvo. Budete mať priestor hovoriť spolu 
o tom, na čo vám doma chýba čas, čo vás trápi, po čom 
túžite, z čoho sa radujete. Celý kurz bude zavŕšený 
obnovou manželských sľubov lásky, úcty a vernosti. 

Na kurze budú prítomní katolícki kňazi, ktorí budú denne sláviť svätú omšu 
a budú vám k dispozícii na osobné rozhovory.
Počas prednášok a skupiniek budú mať vaše deti vlastný hodnotný program 
vedený kreatívnymi animátormi. Ide o mladých dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní 
stráviť časť svojich prázdnin s vašimi deťmi a s láskou sa o nich postarať.

Celková cena za osobu 266 €
Za organizačný tím

Vladimír a Drahomíra Jackovci  

Kontakt pre prihlasovanie: 0948 090 014, 0918 429 880, vranov@mstretnutia.sk



Navštívili konkatedrálu sv. Mikuláša a pozreli sa na Prešov z veže kostola. Posilnili sa 
fantastickou zmrzlinou a presunuli sa do Levoče. Tam pomaly vyšli na Mariánsku horu 
a v Bazilike Navštívenia sme mali sv. omšu, pri ktorej sme ďakovali za dar Eucharistie 
a vyprosovali pomoc a milosti pre našu farnosť a blízkych. Ďakujeme Bohu za krásne 
počasie a pani Gabike Piatkovej  za organizáciu.

S platnosťou od 1. júla otec arcibiskup Bernard Bober prekladá z funkcie 
kaplána - farského vikára Dp. Mareka Marcina z našej farnosti do novej farnosti. 

Ďakujeme mu za jeho kňazskú službu v našej farnosti a vyprosujeme mu 
Božie požehnanie na novom pôsobisku.

Od 7. – 15. júna bude pán farár čerpať dovolenku. Prosíme vás, aby ste nasledujúce 
dni kontaktovali výhradne pána kaplána Mareka.

Farská kancelária v pondelok 6. júna a 13. júna bude zatvorená.

Našu pravidelnú zbierku na kostol ( Humenné, Lackovce, Kochanovce ) budeme mať 
12. júna 2022. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Vo štvrtok 16. júna 2022 máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho  Kristovho Tela a Krvi 

V nedeľu 19 júna 2022 vás pozývame na odpustovú slávnosť do Kochanoviec. 
Narodenie sv. Jána Krstiteľa si pripomenieme s o. Jánom Kulanom, 

moderátorom ACM. 

OZNAMY

Ďakovná púť
V stredu 25.mája sa časť našich prvoprijímajúcich detí spolu s pánom farárom vybrali 

na ďakovnú púť do Levoče.  Najprv však absolvovali exkurziu vo výrobní hostí 
a štúdiu TV Lux v Prešove.



Poriadok bohoslužieb
6. 6.  2022 - 12. 6.  2022



Vydáva Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Humenné
so sídlom: Dargovských hrdinov 6177/22, 066 01 Humenné       Bez jazykovej a pravopisnej úpravy.

e-mail: he.sidl3@abuke.sk         www.humenne3.rimkat.sk          tel.: 057 / 77 23 701   

Poriadok bohoslužieb
13. 6. 2022 - 19. 6. 2022


