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 Pre kresťanov je najväčším liturgickým sviat-
kom Veľká noc, pretože slávime udalosť, v ktorej
Boh svojou láskou pretromfol nenávisť člo-
veka. Ľudia vo svojej naivite chcú meniť svet 
podľa svojich predstáv, ale voči Bohu, ktorý 
mení beh dejín, sú slabí a bezmocní. Boží plán 
spásy je nemenný a veľkosť človeka spočíva 
práve v tom, že ho nechce meniť, ale je ochotný sa práve v tom, že ho nechce meniť, ale je ochotný sa práve v tom, že ho nechce meniť, ale je ochotný
meniť on sám podľa neho. Pôstny čas ponúkol 
dostatok podnetov i času na to, aby sme ko-
rigovali svoje nesprávne postoje a našli čas na 
prevratnú zmenu svojho života podľa výziev 
evanjelia. Sám Ježiš je ten, ktorý mení svet. 
Pozorujúc zmeny, ktoré sa udiali v minulosti, 
si uvedomujeme nevyhnutnosť zmien, ktoré je 
možné uskutočniť aj dnes.

 Odsúdený lotor sa mení na omilosteného kajúcnika; kríž, potupný nástroj popravy, sa 
mení na znak vykúpenia a spásy; Viadolorosa – Viacrucis, po ktorej kráčal dav plný nená-
visti a násilia sa mení na zástup veriacich plných viery, nádeje a lásky; kliatba sa mení na 
požehnanie; prázdny hrob pochovaného rebela sa mení na preplnenú baziliku zmŕtvych-
vstalého Spasiteľa. Toto všetko, a okrem toho ešte oveľa viac, sú vonkajšie zmeny, ktoré aj 
nezainteresovaný divák zbadá voľným okom, pretože sú nepopierateľné.
 Ale veľkonočné sviatky dokáže v plnej kráse a radosti pochopiť a prežiť iba ten, kto 
sa premenil vnútorne. Srdce človeka je schopné hlbokej metamorfózy iba pod vplyvom 
Božej milosti. Človek deformuje, Boh reformuje; človek zraňuje, Boh uzdravuje; človek 
nenávidí, Boh miluje; človek padá, Boh dvíha; človek sa mstí, Boh odpúšťa; človek zabíja, 
Boh kriesi.
 Zmŕtvychvstalý Kristus je pre veriacich kresťanov nádejou, že Boh všetko obnovuje
a mení. Preto je potrebné, aby sme aj my veľkonočné sviatky prežívali hlavne v duchovnej 
atmosfére, aby sme sa odpútali od pozemského a materialistického prežívania týchto dní 
a slávili ich s očisteným a premeneným srdcom.                                              

kaplán Braňo

Premeny Veľkej noci

Hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj, 
iskru nádeje a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva

vyprosujú farár Jozef a kaplán Branislav



Z Denníka sestry FaustínyZ Denníka sestry Faustíny
Milosrdný Ježišu, chcem ťa teraz prosiť spolu so sestrou Faustínou:
Túžim sa celá premeniť na tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom teba, ó, Pane.
Nech táto najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo,
prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych.
Pomôž mi, ó, Pane, aby moje oči boli milosrdné,moje oči boli milosrdné,moje
aby som nikdy neupodozrievala a nesúdila podľa vonkajšieho zdania,
ale všímala si to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné, a prichádzala im na pomoc.
Pomôž mi, aby môj sluch bol milosrdný,
aby som bola vnímavá na potreby svojich blížnych,
aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu blížnych.
Pomôž mi, Pane, aby môj jazyk bol milosrdný,môj jazyk bol milosrdný,môj jazyk
aby som nikdy nehovorila zle o blížnych,
ale pre každého mala slovo útechy a odpustenia.
Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov,moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov,moje ruky
aby som vedela svojim blížnym robiť len dobre
a sama si vyberala ťažšie, namáhavejšie práce.
Pomôž mi, aby moje nohy boli milosrdné,moje nohy boli milosrdné,moje nohy
aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym, premáhajúc vlastnú únavu a ustatosť.
Mojím pravým odpočinkom je služba blížnym.
Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo milosrdné,moje srdce bolo milosrdné,moje srdce
aby som vedela spolucítiť s utrpením blížnych. Nikomu neodmietnem svoje srdce.
Budem úprimná aj voči tým, o ktorých viem, že budú zneužívať moju dobrotu
a sama sa ukryjem v najmilosrdnejšom Ježišovom Srdci.
O vlastných utrpeniach budem mlčať.
Nech si tvoje milosrdenstvo odpočinie vo mne, ó, Pane môj.
Sám mi kážeš, aby som sa cvičila v troch stupňoch milosrdenstva;
po prvé: skutok milosrdenstva – akéhokoľvek druhu;
po druhé: milosrdné slovo – ak nebudem môcť skutkom, tak slovom;
tretím je modlitba.
Ak nebudem môcť milosrdenstvo preukázať skutkom ani slovom, vždy môžem 
modlitbou. Modlitbou preniknem aj tam, kam sa nemôžem dostať fyzicky.
Ó, Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo ty môžeš všetko.

„Ak strom padne južne alebo severne, ostane ležať na mieste, kam padol“ (Kaz 11,30)
Kam po smrti padne strom tvojej duše, tam bude musieť ostať naveky. Niet strednej

cesty! Alebo budeš navždy kráľom v nebi, alebo navždy otrokom v pekle.Keď svätý Ján
Zlatoústy uvažoval o boháčovi, ktorý sa pokladal za šťastného na tomto svete, pretože
bol bohatý, ale potom bol uvrhnutý do pekla a o Lazárovi, ktorého pokladali za úbožiaka,

pretože bol chudobný, ale nakoniec šťastný v nebi, zvolal: 
„ Nešťastné šťastie, ktoré zavlieklo boháča do večného nešťastia! 
Ó, šťastné nešťastie, ktoré uviedlo úbožiaka Do večného šťastia!“

Keď sa rúbe strom, kam padne? Padne tam, kam sa nakláňa. 
Kam sa nakláňaš ty, brat môj? Aký život vedieš?

Sv. Alfonz Mária de’ Liguori, Vo svetle večnosti



Veľmi nás tešia vaše pozitívne ohlasy na dataprojekciu a s ňou spojené premietanie textov. 
Stále však platí výzva na dobrovoľníkov, ktorí by nám boli ochotní v premietaní pomáhať. 
Jedná sa najmä o sv. omšu v nedeľu o 10.30 hod. a v piatok detská sv. omša. Zároveň sme 
zavedením projekcie zbadali, že ste prestali nosiť so sebou do kostola modlitebné knižky. 
Povedané jednoducho, toto nie je dobrý trend. Modlitebná kniha mi môže stále pomôcť
v dobrej príprave na sv. omšu, prijímanie, poďakovanie, ako aj zapojenie sa do spevov,
v prípade, že sa nepremieta.

Pripomíname birmovancom a ostatným mladým, aby sa v prípade záujmu zúčastniť sa v sobotu 
2. apríla na Arcidiecéznom stretnutí mládeže v Prešove zapísali do zoznamu v sakristii farského kostola 

do stredy 30. marca. Poplatok je € 7.

V piatok 1. apríla po večernej svätej omši bude na fare krátke organizačné stretnutie tých, ktorí sa prihlásili 
na Diecéznu púť milosrdenstva do Poľska. Prosíme o účasť tých, ktorí sa prihlásili, aby sme mohli spoločne 

dohodnúť potrebné detaily.

Vo štvrtok 7. apríla srdečne pozývame vás všetkých, ale zvlášť mládež a birmovancov, na eucharistickú 
adoráciu so spoločnými modlitbami a spevmi, do ktorej sa môžete zapojiť tým, že svoj vlastný úmysel, 

osobnú prosbu alebo sformulovanú modlitbu napíšete na lístok a vhodíte do drevenej krabičky pri vchode 
do kostola, aby sme sa pri adorácii mohli modliť aj za vás a na váš úmysel.

Pozývame na organizačné stretnutie birmovancov a rodičov birmovancov – v stredu 30.3.2016 
po mládežníckej sv. omši. 

Pozývame na stretnutie rodičov prvoprijimajúcich detí vo štvrtok 31.3.2016 o 19.00 hod. do FaPC.

Z dôvodu trvajúcej potreby solidarity s nespravodlivo prenasledovanými kresťanmi Konferencia biskupov Slovenska 
vyhlásila zbierku na Nedeľu božieho milosrdenstva – 3. apríla 2016 na pomoc prenasledovaným kresťanom.

Pri poslednej Zbierka na FaPC sa vyzbieralo: Lackovce 194 €, kaplnka 40 € a Humenné
1.827,64 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary. Dlh v banke Sberbank – úver na FaPC 

k 20.2.2016- 42.471,40 €

8-ročné gymnázium Cirkevnej spojenej školy na ulici Duchnovičova 24 je jedinou školou svojho druhu 
v okrese Humenné. Ponúka vzdelávanie žiakom, ktorí dosahujú veľmi dobré študijné výsledky. Ak chcete, 

aby sa vaše dieťa vzdelávalo moderne a v priateľskej atmosfére, potvrďte do 10. 4. 2016 prihlášku vo  vašej 
kmeňovej škole. Prijímacie skúšky na 8-ročné gymnázium robia žiaci 5. ročníka ZŠ.

aby sa vaše dieťa vzdelávalo moderne a v priateľskej atmosfére, potvrďte do 10. 4. 2016 prihlášku vo  vašej 
kmeňovej škole. Prijímacie skúšky na 8-ročné gymnázium robia žiaci 5. ročníka ZŠ.

aby sa vaše dieťa vzdelávalo moderne a v priateľskej atmosfére, potvrďte do 10. 4. 2016 prihlášku vo  vašej 

Deň počatého dieťaťa: Aj v našom meste bude prebiehať projekt 9 mesiacov za život. Našou láskavou 
a modlitbovou prítomnosťou na miestach, kde sa rozhoduje o živote a smrti nenarodených, u  nás pred 

novou bránou nemocnice, chceme konať skutky duchovného a telesného milosrdenstva. Naša služba začne 
25.marca, po ukončení krížovej cesty sa stretneme pred bránou nemocnice a  pomodlíme sa ruženec 

a Korunku Božieho milosrdenstva. Potom budeme pokračovať na Veľkonočný  utorok 29.03.2016 o 10:00 h. 
a v piatky o 10:00 hod.  Pozývame Vás.

Pripravujeme:

Pre birmovancov: Duchovnú obnovu, Snina od 8.-10.4.2016

Pre detí: v spolupráci s OZ Podaj ruku Letný pobyt pre detí ZŠ 3.-6. ročník, od 25.-29.7.2016 miesto: 
Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka - Juskova voľa, cena 40 €

Pre všetkých: V spolupráci so Saleziánmi v Humennom koncert – 23.4.2016
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Poriadok bohoslužieb
28. 3. 2016 - 10. 4. 2016


