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Sima Martausová v jednej piesni spieva: „Voláš nás po mene, za Tebou pôjdeme...“
a potom pokračuje,: „Tam, kde vchádza svetlo, odchádzajú tiene..“ Tieto krátke časti 
z jej skladby Poklad aktuálne vystihujú moje túžby a plány v našej farnosti. Ak patríte 
medzi pozorných a pravidelných „odberateľov“ našej Trojky tak vám zaiste neušlo, že 
posledné dni patrilo naše FaPC rôznym pracovným stretnutiam. Okrem pravidelných 
stretnutí s kurátormi som sa za krátky čas stretol s kantormi a spevákmi, animátormi 
birmovancov, animátormi detí, členmi OZ Podaj ruku a posledne rodičmi a deťmi na-
šich nových birmovancov a prvoprijimajúcich detí. Prehodnotili sme posledný rok na-
šich aktivít a pokúsili sme sa „plánovať“ našu farskú a pastoračnú aktivitu pre najbližšie 
obdobie. Aby sme to však čo najlepšie zvládli, mali by sme aplikovať tie dva citáty
z piesne Poklad do nášho každodenného života aj my osobne...

Voláš nás po mene...- áno, nepoznám vás všetkých podľa mena. No niektoré tváre sú mi 
už známe. Vidím vás v našom kostole, odkrývate mi občas svoju bolesť. Niekedy si vzá-
jomne pozdravíme a občas prejdeme okolo seba bez povšimnutia, zahľadení do svojich 
vlastných myšlienok. No keď prídem domov, na faru do svojej izby, neraz premýšľam 
a modlím sa ako vás osloviť. Ako vám osobne odovzdať pozvanie do zapojenia sa do 
farského života. Áno, tešia ma vždy staré aj nové tváre v službe lektorov, miništrantov, 
a modlím sa ako vás osloviť. Ako vám osobne odovzdať pozvanie do zapojenia sa do 
farského života. Áno, tešia ma vždy staré aj nové tváre v službe lektorov, miništrantov, 
a modlím sa ako vás osloviť. Ako vám osobne odovzdať pozvanie do zapojenia sa do 

animátorov, zboru...No koľkí z vás sedíte a čakáte...Možno aj v myšlienkach a otázkach: 
Všimne si ma? Osloví aj mňa? Patrím aj ja tu? Všetkým vám, takto uvažujúcim odpove-
dám: „Bez vás laikov, vašej snaživosti by tu nič nefungovalo. Všetko to krásne je výs-
ledkom aj vášho snaženia, lásky, zanietenia...áno, potrebujem vás...volám vás...prosím 
vás, darujte svoj čas, talent pre radosť, dobro a požehnanie tejto farnosti...“ 

Tam kde vchádza svetlo...čo by sme však zmohli, keby sme nemali Božie požehnanie...
aj preto chcem zvlášť poďakovať všetkým, ktorí sú v ružencovom bratstve a sprevádzajú 
nás svojou modlitbou. Neraz sa obraciam na vás s prosbou o modlitbou. Zvlášť na prvú 
sobotu v mesiaci. Vnímam, že sme všetci v zápase s vlastnou slabosťou a slabosťami 
iných. So zlým duchom. Áno, bez modlitby to nedáme. Aj preto prosím a pozývam, 
sobotu v mesiaci. Vnímam, že sme všetci v zápase s vlastnou slabosťou a slabosťami 
iných. So zlým duchom. Áno, bez modlitby to nedáme. Aj preto prosím a pozývam, 
sobotu v mesiaci. Vnímam, že sme všetci v zápase s vlastnou slabosťou a slabosťami 

príďte posilniť naše modlitby. Ak ešte nie ste v ružencovom spoločenstve a cítite volanie 
k modlitbe, pripojte sa k tým, ktorí patria do tohto spoločenstva. Pomodliť sa desiatok 
denne, to je tá „obeta a služba“, ktorá prichádza cez toto spoločenstvo. Ak však ešte 
máte bázeň a strach, že nie ste vytrvalí, príďte na začiatku skôr do kostola a zapojte sa 
do spoločnej modlitby sv. ruženca. Stále platí Ježišov prísľub: „Kde sú dvaja alebo traja 
v mojom mene, tam som ja medzi nimi...“

Ak teda chcete a máte chuť pripojiť sa k aktívnemu prežívaniu farského života, no ešte 
nie ste rozhodnutí niekam sa zaradiť do spoločenstva v našej farnosti, ponúkam vám na
začiatku úmysly modlitieb pre našu farnosť na najbližšie obdobie: za požehnanie
a ochranu manželstiev a rodín našich farníkov a za múdrosť pri príprave podkladov pre 
práce v našom farskom a filiálnom kostole. Ďakujem vám vopred za vaše sprevádzanie 
a ochranu manželstiev a rodín našich farníkov a za múdrosť pri príprave podkladov pre 
práce v našom farskom a filiálnom kostole. Ďakujem vám vopred za vaše sprevádzanie 
a ochranu manželstiev a rodín našich farníkov a za múdrosť pri príprave podkladov pre 

modlitbou, za odvahu žiť nielen v našej farnosti, ale aj pre našu farnosť...resp. pre Boha 
viac a tu a teraz...           

Slovko farára

Farár Jozef



ROK MILOSRDENSTVA – POZNÁM TVOJU BOLESŤ
Za istým biskupom raz prišla na spoveď jedna starenka. Chcel ju poučiť, a preto jej ho-
vorí, že ak nemá hriechy, tak sa nemusí spovedať. Na to mu ona vraví: „Všetci máme hri-
echy.“ „Áno,“ hovorí biskup, „ale Pán nám ich odpúšťa.“ Starenka pokračuje a poúča „ale Pán nám ich odpúšťa.“ Starenka pokračuje a poúča „ale Pán nám ich odpúšťa.“
biskupa: „Pán odpúšťa všetko.“ „A vy to ako viete?,“ pýta sa biskup. Starenka na to: „Pán odpúšťa všetko.“ „A vy to ako viete?,“ pýta sa biskup. Starenka na to: „Pán odpúšťa všetko.“ „Ak 
by Boh neodpúšťal všetko, tento svet by neexistoval.“ Načo je dobrý Rok milosrdenstva? by Boh neodpúšťal všetko, tento svet by neexistoval.“ Načo je dobrý Rok milosrdenstva? by Boh neodpúšťal všetko, tento svet by neexistoval.“
Prečo ho pápež vyhlásil? Náš prvý dojem môže byť, že ide o takú vnútrocirkevnú du-
chovnú obnovu; že ho máme preto, aby sme otvorili sväté brány, vykonali púte, rozveša-
li obrazy Božieho milosrdenstva, modlili sa pobožnosti? Ak si myslíme, že je to len toto, 
tak sme vôbec nepochopili, čo nám to vlastne pápež chce dať. Ide o veľký projekt, ktorý 
ďaleko prekračuje hranice uzavretej katolíckej pobožnosti. Rok milosrdenstva sa musí 
dotknúť všetkých. Aj formálnych kresťanov, aj nepraktizujúcich kresťanov, aj ľudí mimo 
Cirkvi, aj neveriacich (Porov. Misericordiaevultus 23). Celý svet sa musí dozvedieť, že 
Boh je milosrdný, že ak by mal občiansky preukaz, bolo by na ňom jedno jediné slovo: 
Milosrdenstvo. Ako na to? Kľúčom je Božie slovo. Predstavme si Mojžiša, muža, ktorý 
stratil nádej. Bol princom, faraónovým vnukom a stal sa z neho vyhnanec. Vychodil 
tie najlepšie egyptské školy a teraz pasie ovce. Chcel viesť iných k morálke a sám sa 
stal vrahom. Tento muž, ktorý už neverí v budúcnosť, stretáva Boha a nemôže uveriť, 
tomu, čo mu z horiaceho kríka hovorí. Boh počuje plač Izraelitov. Boh vidí utrpenie 
svojho ľudu. On vie o ich utrpení. Nie je mu to jedno – má záujem – pozná ich bolesť.
Srdce Mojžiša sa napĺňa novou nádejou, lebo Všemohúci nielen že to vie, On prichádza 
medzi nich a rozhodol sa, že ich vyvedie preč z otroctva späť na slobodu, „do krajiny, 
ktorá oplýva mliekom a medom“ (Ex 3, 8). Predstavme si tú radosť muža, ktorý v sa  
zrazu zhovára s Bohom, ktorý má záujem, ktorý sľubuje, že splní dávne sny o slobode a 
spravodlivosti A zrazu facka. „ Ty pôjdeš k faraónovi a vyvedieš môj ľud z Egypta“ (Ex „ Ty pôjdeš k faraónovi a vyvedieš môj ľud z Egypta“ (Ex „ Ty pôjdeš k faraónovi a vyvedieš môj ľud z Egypta“
3, 10). Ja? Veď ja som utečenec. Ja? Ja som predsa zločinec. Ja? Neviem dobre rozprávať. 
Ja? Mne nikto neuverí.Tu tento text preskočí tisícročia, ožíva pred nami a my spolu s 
Mojžišom hľadíme na Boha a neveriacky hovoríme: Ja? Veď ja som obyčajný kňaz? Ja? 
Ja som už na dôchodku. Ja? Ja nie som prezident, ani pápež. Tak ako Mojžiš chceme 
všetci Bohu povedať: Prečo si svoje plány nezariadiš sám? Načo potrebuješ mňa? Čo ja 
s tým mám?Svet, v ktorom žijeme zabudol na to, že Boh je milosrdný, svet zabudol na 
to, že Jeho milosrdenstvo je večné a namiesto toho verí, že Boh, ak existuje, tak si žije 
uzavretý vo svojom nebi a nezaujíma sa o človeka, nestará sa o trpiacich, nevidí ako zo-
mierajú nevinní, je mu to všetko jedno. Tí, ktorí veria, že Boh je taký na to majú dôkazy. 
Viete aké? Vidia kresťanov, ktorí sú takí. A ak sú takí oni, musí byť taký aj Boh. Aby sme 
svetu povedali, aký je Boh naozaj, aby sme ukázali Jeho pravú identitu, musíme byť my 
sami milosrdní ako On. Musíme počúvať Božie slovo, uvažovať nad ním, stotožniť sa s 
ním a prijať ho za svoj životný štýl, urobiť Božie postoje svojimi postojmi (Porov. Mi-
sericordiaevultus 13). Boh nám dáva svoje Slovo s jedným jediným zámerom. Aby nás 
infikoval. Aby nás v dobrom zmysle infikoval svojím milosrdenstvom. Viac než všetky 
púte a pobožnosti sa od nás v tomto roku žiada, aby sme sa stali milosrdnými a tak uká-
zali svetu svedectvo o tom, aký je Boh naozaj. Vtedy tento rok splní svoj význam (Porov. 
Misericordiaevultus 3).                                             (Prebraté a krátené z farnosti Košice)(Prebraté a krátené z farnosti Košice)



V prvopiatkovom týždni, počas cirkevných a štátnych sviatkov je farská kancelária zatvorená. 

Kontakt:          telefón: 057/ 77 23 701      e-mail: fara.humenne3@gmail.com

V stredu na sviatok Povýšenia Svätého Kríža vás zvlášť povzbudzujeme k osobitnej úcte Kríža- 
odporúčame k úcte misijný kríž na našom kostole, no i ten, ktorý máte doma a na ktorom 

ste vykonali manželskú prísahu. 

V stredu 14. septembra 2016 od 16.30 – do 17.30 hod. rádio Lumen odvysiela relácia Lupa 
o našej farnosti. 

15. septembra si pripomenieme výročie  biskupskej vysviacky kardinála Jozefa Tomka, 
emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov (1979) 

Od 15.- 23. septembra 2016 bude pán kaplán Marián spolu s našimi veriacimi na farskej púti. 
Prosíme vás o duchovné sprevádzanie našich pútnikov. 

Najbližšie dekanátne večeradlo bude v utorok 20. septembra 2016 od 14.00 hod. 
pod vedením farnosti Lieskovec.

Najbližšie stretnutie Združenia Fasutínum bude v nedeľu 25. septembra o 15.00 hod. v našom 
kostole a následne v FaPC bude pokračovať formačným stretnutím.

Od 18.-25. septembra v stredu, piatok a sobotu sú : Jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden 
deň. Ich obsahom je: Poďakovanie za úrodu. 

Ekonomika: Na kostol a FaPC venovali: Bohuznáma 50 €, Bohuznáma 200 € a Bohuznáma 50 €.
Pán Boh zaplať za vaše milodary. Bližšie o našej farskej ekonomike ako aj plánovaných 

aktivitách sa budeme informovať v neskoršom čísle Trojky.  V nedeľu 18. septembra 
je vyhlásená zbierka KBS na Rádio Lumen. 

Farárova poznámka na okraj...
Zaiste poznáte podobenstvo o desiatich pannách. Päť z nich bolo múdrych a zobrali si aj olej do 

Farárova poznámka na okraj...
Zaiste poznáte podobenstvo o desiatich pannách. Päť z nich bolo múdrych a zobrali si aj olej do 

Farárova poznámka na okraj...

nádob. Dočkali sa ženích a vstúpili s ním na svadbu. Paralelu tohto podobenstva vidím neraz aj v 
našom kostole. Všimol som si, že sa žiaľ prestali nosiť modlitebné knižky – JKS do kostola. Možno je 
to preto, že sa snažíme premietať texty. Že už necítite potrebu mať so sebou malé písmena v JKS. No 
našom kostole. Všimol som si, že sa žiaľ prestali nosiť modlitebné knižky – JKS do kostola. Možno je 
to preto, že sa snažíme premietať texty. Že už necítite potrebu mať so sebou malé písmena v JKS. No 
našom kostole. Všimol som si, že sa žiaľ prestali nosiť modlitebné knižky – JKS do kostola. Možno je 

stáva sa, že nie vždy premietame. A zrazu v tom momente je  v kostole „ticho ako na pohrebe“. Chý-
ba ten „olej“ tá „pomôcka“ ktorá mi má pomôcť privítať Boha aj svojim hlasom. Prosím a nabádam 
vás, nezabudnite si brať „olej- knižky“ so sebou. Nie sú v nich len piesne, ale aj modlitby, ktoré nám 
majú pomôcť pripraviť sa na sv. omšu, či predniesť modlitbu poďakovania  po sv. prijímaní. 
Podelím sa s vami aj so svojou osobnou skúsenosťou:  aj ja sa neraz modlím breviár ( kňazské mod-
litby) z mobilu, ale lepšie a sústredenejšie to prežívam, keď sa modlím tieto modlitby z klasického 
breviára. Akoby som si v tom momente viac uvedomoval, že nejdem konať klasickú komunikáciu, 
ale že v tom momente stojím pred Bohom, ktorý si zaslúži iný postoj a prístup. Že predo mnou je 
breviára. Akoby som si v tom momente viac uvedomoval, že nejdem konať klasickú komunikáciu, 
ale že v tom momente stojím pred Bohom, ktorý si zaslúži iný postoj a prístup. Že predo mnou je 
breviára. Akoby som si v tom momente viac uvedomoval, že nejdem konať klasickú komunikáciu, 

živý a svätý Boh...
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Od 15.- 23. septembra 2016 bude pán kaplán Marián spolu s našimi veriacimi na farskej púti. OZNAMYOd 15.- 23. septembra 2016 bude pán kaplán Marián spolu s našimi veriacimi na farskej púti. 

ÚRADNÉ HODINY -  FARSKÁ KANCELÁRIA

Pondelok                   Pondelok                   Pondelok 15.30 – 16.30  

Utorok                    Utorok                    Utorok  7.30 – 8.15     kaplán

Štvrtok                   Štvrtok                   Štvrtok 16.30 –  17.30  farár
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Poriadok bohoslužieb
12. 9. 2016 - 25. 9. 2016


