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Dvaja mnísi...a ktorý som ja?
Dvaja mnísi, bratia, podľahli v boji so smilstvom. Odišli a vzali si ženy. Neskôr si medzi 
sebou povedali: „Načo sme sa snažili dosiahnuť toho anjelského stavu, keď sme ho teraz 
opustili a odišli sem do nečistoty a nakoniec pôjdeme do ohňa a večného trestu? Poďme 
zase späť do púšte.“ I odišli, vyznali otcom, čo spáchali, a požiadali ich, aby im uložili 
pokánie. Starci ich na rok zavreli a obidvom dávali rovnaké množstvo chleba a vody.
Tí dvaja boli podobného vzhľadu, ale keď sa naplnil čas k pokániu vymeraný a oni vyšli
von, videli otcovia, že jeden je zachmúrený a poriadne pobledlý, a druhý bujný a rozžia-
rený. Začudovali sa, pretože im predsa dávali rovnakú stravu, a pýtali sa toho zachmúre-
ného: „O čom si premýšľal vo svojej kélii? (pozn: príbytok mnícha)?“ On odvetil: „Uva-
žoval som o zle, ktoré som spáchal, a o treste, do ktorého som mohol upadnúť, a teraz
som strachom kosť a koža.“ Potom sa spýtali tiež toho druhého: „A o čom si uvažoval 
vo svojej kélii ty?“ On odvetil: „Ďakoval som Bohu, že ma vyslobodil z nečistoty tohto 
sveta a z budúceho trestu a priviedol ma späť k tomuto anjelskému spôsobu života, a pri 
spomienke na Boha som bol naplnený radosťou…“

Dnes, keď oslavujeme Božie milosrdenstvo sme aj my osobne pozvaní, aby sme uvažova-
li, nad svojím hriechom, ale aj hriechom iných. Aby sme však ešte viac uvažovali o láske.
O tej Božej k nám, i tej našej k ostatným bratom a sestrám, ktorí zhrešili. Ak si totiž zvo-
líme zlý, nesprávny postoj, budeme sa potom podobať mníchovi, ktorého pravda o sebe
samom, o hriechu ubila a zabila v ňom lásku. A my všetci sme v tomto pokušení. Je to aj 
preto, že nezažívame normálnu a pravdivú lásku. Žiaľ, pravdu má Max Kašparů, český 
psychiater a kňaz, keď  konštatuje: „Dnes existuje epidémia takzvanej podmienenej lás-
ky. Mám ťa rád za určitých podmienok. Ak mi toto nesplníš, nemám ťa rád. Je to jedna 
z najhorších foriem vydierania a mnohí rodičia ju praktizujú voči svojim deťom.“ 
O, áno, treba to povedať nahlas- vydierame v láske! Už od mala. A zakotvilo sa to v nás! 
A zmenilo prístup k sebe, k iným i Bohu! Čo teraz s tým? Ako sa z toho vyslobodiť? Nič 
iné, ako prijať to, že Boh ma už miluje! Už teraz! Nepozerá na veľkosť môjho hriechu, 
nevery, pádu...Pozerá na moju lásku...Čo sa pýta apoštola Petra? Miluješ ma? 
A Peter v pokore odpovedá...Pane, ty vieš všetko, ty vieš, ako ťa milujem...Bohu to stačí... 
a Peter prechádza odpustením a oslobodením zároveň...Je niečo krajšie, ako vedomie, že 
som milovaný Bohom a že stačí mi milovať, aby som bol naplnený radosťou? 

Jozef Kozák, farár



O Z N A M Y 
V nedeľu 30. apríla o 15.00 hod. vás pozývame k spoločnej modlibe Korunky Božieho 

milosrdenstva a následne na formačné stretnutie Združenia Faustínum. 

Fatima: Prosíme všetkých tých, ktorí sa prihlásili na púť do Fatimy, aby zálohu 350 € 
nám priniesli v pondelok 24. apríla po večernej sv. omši. Zálohu budeme vyberať
 v kancelárii farského úradu. Ak by sa ešte niekto rozhodol ísť s nami do Fatimy, 

pokojne sa môže prihlásiť v pondelok na fare. 

Zbierka Žakovce: Pozývame vás zapojiť sa do zbierky drogistického tovaru a trvanlivé-
ho potravinového tovaru pre Inštitút Krista Veľkńaza v Žakovciach. Svoje dary môžete 

odovzdať 5 a 6. mája po sv. omši v FaPC. 

Výlet Žakovce- Levoča: Opäť po roku vás pozývame na spoločný výlet do Žakoveic 
a na Mariánsku horu v Levoči.  Program:  v pondelok 8. mája 2017 by sme najprv 

navštívili Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach, kde by sme odovzdali výťažok z našej 
zbierky a prezreli si komplex Inštitútu. Neskôr by sme sa presunuli na Mariánsku 

horu, kde by sme mali duchovný program. Sv. omšu máme v Bazilike rezervovanú na 
15.00 hod.. Poplatok: 10 €. Prihlásiť sa a polatok 10 € za dopravu môžete do 3. mája 

2017 odovzdať v sakristii kostola. 

Prosba: Prosíme vás, aby sme miestnosť vyhradenú pre rodičov s malými deťmi 
v našom kostole nechali tým, pre ktorých bola vytvorená. Chceme, aby od mala sa deti 

cítili vítané a chcené v Božom dome a mali primerané podmienky a priestor. 
Ďakujeme za pochopenie.

Oznam pre rodičov prvoprijimajucich detí:
Prosíme jedného z rodičov, aby podľa rozpisu, si s dieťaťom prišiel prevziať rúcho na 
prvé sv. prijímanie do Farského pastoračného centra. Dňa 24. 4. 2017(pondelok) od 

15.30 - do 16.30 - ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Laborecká, ZŠ Švermova, Cirkevná spojená škola. 
Dňa 25. 4. 2017(utorok) od 15.30 - do 16.30 - ZŠ Darg. hrdinov.

Letný tábor 2017
V spolupráci s OZ Podaj ruku pripravujeme od 3.-7. júla 2017 letný tábor pre deti od 

2.-6. ročníka ZŠ ( berie sa školský rok 2016/2017) v objekte školy prírody: gréckokato-
lícke mládežnícke centrum Bárka, Juskova Vola ( viac na: www.gmcbarka.sk) Cena 55 

€. V cene je doprava z Humenného do táboraa späť, 5 x denne strava. Prihlášky na tábor 
si môžete prevziať  v piatok 5. mája 2017 po detskej sv. omši a v nedeľu 7. mája 2017 po 

omši 10.30 hod. u p. Jany Sotákovej a  animátorky Patrícii Kralovičovej.

Ohlášky 
Oznamujeme vám, že sviatosť manželstva v mesiaci máj chcú prijať:

6.5.2017 Marek Baxa, syn rodičov Robert a Marta rod. Čechovičová, bývajúci: Budmerice
a Michaela Gavalčínová, dcéra rodičov Martin a Martina rod. Smetanková, bývajúca: Laborecká 

Humenné



VYSLUHOVANIE

SVIATOSTI

ZMIERENIA

OD 1.-5.5. 2017

6.5.2017 Lukáš Jakubík, syn rodičov Jozef a Petronela rod. Stašíková, bývajúci: Spišská Belá
 a Tatiana Andrejčiková, dcéra rodičov: Juraj a Monika rod. Lipčáková Petrovajová, bývajúca: Papín

13.5.2017 Richard Kosť, syn rodičov Vladimír a Anna rod. Pasternáková, bývajúci: Darg. hrdinov, 
Humenneé a Eva Bujňáková, dcéra rodičov: Jaroslav a Darina rod. Hricová, bývajúca: Brezovica.

20.5.2017 Daniel Lenik, syn rodičov Miroslav a Daniela rod. Hrišová, bývajúci: Nám Oslobodi-
teľov, Humenné a Martina Sušková, dcéra rodičov Peter a Marianna rod. Holejová, bývajúca: 

Nám Osloboditeľov, Humenné

100 rokov Fatimy
Posolstvo Fatimy, je možné vložiť do troch slov: obrátenie, pokánie a modlitba. 
Aké posolstvo nám zanecháva Panna Mária cez malé deti z Fatimy? 
Prvé čo ich prosila a žiadala, bola ochota trpieť za obrátenie hriešnikov a aby sa každý deň 
modlili sv. ruženec. Možno aj my niekedy skúsme porozmýšľať, čo robíme vo svojich far-
nostiach, či máme ochotu trpieť za obrátenie hriešnikov v našej farnosti, resp. koľko sme 
ochotní trpieť pre obrátenie hriešnikov. Panna Mária žiadala od detí: „Obetujte sa za hrieš-
nikov a často hovorte, zvlášť keď prinášate nejakú obetu: Ježišu , konám to z lásky k tebe, za 
obrátenie hriešnikov a na zmierenie za hriechy voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“ 
Vyzývala deti stále k modlitbe svätého ruženca. 
26.11.1970 napísala sestra Lucia list istému kňazovi: „Ak dnes svet upadá, na príčine je, 
že sa ľudia menej modlia. Ruženec je po svätej omši najmocnejšou modlitbou, ak chceme 
svoju vieru udržať a posilňovať ju. Preto satan toľko útočí na ruženec a sme svedkami, 
koľko zla tu spôsobil. Neprestajne pracujme na tom, aby sa ľudia modlili, čoraz lepšie 
modlili. Veď modlitbou sa dostávame do styku s Bohom. Pri týchto stretnutiach nám Boh 
dáva svoje dary, svoje svetlo a silu do boja s ťažkosťami a pokušeniami. V modlitbe sa 
vyrieši veľa problémov, ktoré ináč nevieme riešiť. Toľko z listu sestry Lucie. 
...Realita posolstva sa ešte nezavŕšila, ale vstupujeme do ďalšej etapy, ktorá je naznačená 
slovami: „nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“ Kard. Ratzinger hovorí, že my, s 
pomocou Márie môžeme zmeniť beh histórie tak, ako guľka zmenila svoj smer, aby neza-
bila pápeža Jána Pavla II... Benedikt XVI. hovorí o tom, že nebo sa otvára ľuďom, ktorí sa 
otvárajú Bohu. Kto si myslí, že misia Fatimy sa završuje, ten sa mýli, lebo ľudská rodina 
sa príchodom Panny Márie z neba posilnila v láske a naša sloboda je základom každej 
zmeny. 

Z prednášky: Pavel Bodnár, dekan-farár v Revúcej
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