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„Hviezdny výlet s OZ Podaj ruku...“
OZ Podaj ruku dňa 12. augusta orga-
nizovalo „Hviezdny výlet“. Začali sme 
v  Runine, kde sme sa vybrali lesnou 
cestou na krátku prechádzku do nád-
hernej prírody, oblasti nazvanej  Tri 
studničky. Pokračovali sme oddychom 
v záhrade pani Janky, ktorá pripravuje 
prírodnú kozmetiku z liečivých rastlín. 

Mohli sme ochutnať ovocie priamo zo stromu i z kríka, aj slivkový koláč upiekla 
pre nás a ponúkla ním každého. Smäd sme zahnali limonádou z bazového siru-
pu, ktorý si tiež pripravuje sama. Poradila nám kombinácie, čo s čím je dobré 
sadiť a  zároveň sme to mohli vidieť aj v  jej voňavom kráľovstve. Pre každého 
z nás pripravila pred našimi očami mastičku, prezradila zopár receptov a poradi-
la spôsoby ako to celé zhotoviť. Ani odísť sa nám odtiaľ nechcelo. Lenže, vyhladli 
sme a tak sme sa presunuli do voňavej kuchyne, kde už pre nás bola pripravená 
ochutnávka tradičných jedál. Tatarčané pirohy, halušky s kyslou kapustou a aj 
bryndzové, zemiakové lokše, makové šúľance a guláš. Hodovalo sa. 
Gréckokatolícky drevený chrám v Topoli sme našli rýchlo. Je na návrší. Hneď 
vedľa je aj vojenský cintorín. V chráme je množstvo ikon. Ešte aj dnes existujú 
ikonopisci. A jednu takú mladú pani sme našli práve v Topoli. Oboznámila nás 
s technikou, akou ikony vznikajú, s ich históriou a dodala, že pred tým ako začne 
na ikone pracovať, vyspovedá sa.
Toľko krásnych a zaujímavých miest sme mali po blízku, avšak, aj keď sa stmieva 
v lete neskôr, nestíhali sme to počas jedného dňa. Na krátko sme sa pristavili pri 
domčeku deduška Večerníčka, či pri miniatúrach drevených kostolíkov. 
Kolonica – tu nájdete planetárium, karpatské nebo. Film o fungovaní vesmíru, 
planétach, hviezdach a súhvezdiach nás vtiahol do celkom iného sveta. Spoločné 
opekanie špekáčikov bola bodka za týmto dňom. Výborná nálada našich účast-
níkov – humoristov sa niesla celým dňom. Program sme pripravili my a skvelú 
atmosféru naši výletníci. Tip top spolupráca.  

                                             S pozdravom   Zuzana Sláviková



Pozývame všetky deti, ktoré v tomto školskom roku chcú 
absolvovať farskú prípravu na prijatie sviatosti zmierenia 
a Eucharistie na prvú detskú svätú omšu v piatok 23. septembra 
2022 o  18:00 hod. do kostola Svätých Košických 
mučeníkov v Humennom. Na svätú omšu doneste 
vyplnenú prihlášku a deti nech si donesú aj školské aktovky, 
ktoré pri svätej omši požehnáme. Samozrejme srdečne 
pozývame s deťmi aj rodičov...

Stretnutie prvoprijímajúcich detí 

Stretnutie Birmovancov

Pozývame mladých, ktorí chcú absolvovať farskú prípra-
vu na prijatie sviatosti birmovania na mládežnícku svätú 
omšu v stredu 21. septembra 2022. Svätá omša v kostole 
svätých Košických mučeníkov začne o 18:00 hod. Prosím, 
aby si birmovanci so sebou doniesli aj vyplnené prihlášky.

Jesenné kántrové dni

Kántrové dni sú dňami „zničenia“ starého hriešneho člo-
veka a napomáhajú tak k obnove alebo vzniku človeka 
nového. Sú  to dni, keď nás Cirkev volá k obnove du-
chovného života, prosbám i vzdávaniu vďaky. 
Všeobecné smernice pre liturgický rok uvádzajú, že v 
týchto dňoch prosí Cirkev Pána za rozličné ľudské po-
treby, najmä za zemskú úrodu a požehnanie pre ľudskú 
prácu, a takisto verejne ďakuje Bohu.  Počas jesenných 
kántrových dní, ktoré sa konajú v treťom septembrovom 
týždni, po sviatku Povýšenia Svätého kríža, veriaci ďaku-
jú za úrodu. V tomto roku 2022 máme jesenné kántrové 
dni 21. 9., 23. 9., 24. 9. – v našej farnosti budeme jesenné 
kántry sláviť v sobotu 24. 9. pri svätej omši o 8:00 hod.



Rozpis bohoslužieb – 24. týždeň cez rok
12. september – 18. september 2022
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