
Info list Rkfú sv. Košických mučeníkov v Humennom - 21. 6. 2015 - V. č. 13

Milí duchovní otcovia, milí farníci! 
Tri roky, ktoré sme vďaka Božej milosti a našim predstaveným mohli medzi Vami 
prežiť, vnímame ako dar a dôvod na vďačnosť. 
Kňazom ďakujeme za príklad vernosti v povolaní, za Sväté omše, príhovory, 
Adorácie, spovedanie, starosť o chorých a opustených, za každú pomoc, požehnanie 
a modlitbu. 
Miništrantom, deťom a mládeži ďakujeme za príklad radosti, vytrvalosti a napredo-
vaniu napriek ťažkostiam.
Vám, ktorých sme denne stretávali v kostole i v meste, ďakujeme za príklad obetavosti, 
štedrosti, príklad vernosti v modlitbe - najmä Posvätného ruženca a na Adoráciách. 
Ďakujeme za každú službu, dôveru a príklad trpezlivého nesenia svojich krížov.
Ako Milosrdné sestry Svätého kríža máme Ježiša nasledovať v láske a dobrote a tak 
spolupracovať aj ako spoločenstvo na jeho vykupiteľskom diele svojou modlitbou, 
prácou a utrpením. Ak niektorá z nás v tomto poslaní zlyhala, prosíme o odpustenie 
a ďakujeme zaň. Vy zas máte naše odpustenie, ak sme sa niekedy nepochopili.
Budeme na Vás pamätať vo svojich modlitbách a o modlitbu Vás tiež prosíme, pretože
„spoločná modlitba má veľkú silu.“ (Bl. Matka M. Terézia Schererová)
Aj keď už spolu nepobudneme dlho, veríme, že sa po čase pokánia, na ktoré nás 
vyzýva Panna Mária, stretneme ako jedna rodina a spolu so Sv. Don Boscom Vám 
hovoríme: „Dovidenia v nebi!“

„sr. Agáta a sr. Salezia“

PROSBA K JEŽIŠOVI ZA HUMENČANOVPROSBA K JEŽIŠOVI ZA HUMENČANOV
O lásku, nádej, o vieru živú prosím

pre seba i pre tých, čo si v srdci nosím.

Ty rád spĺňaš, o čo prosíme,
ja rada prosím, lebo svoji sme.

Každú malú prosbu zaraz s vďakou spojím,
zjednoť mojich drahých 

s Božským Srdcom svojím.

VŠETKO NA VÄČŠIU ČESŤ A SLÁVU BOŽIU!“
(Sv. Ignác z Loyoly)(Sv. Ignác z Loyoly)(Sv. Ignác z Loyol



Prinášame rozhovor s odchádzajúcim pánom kaplánom:
Ako hodnotíte svoje pôsobenie tu v Humennom?
Boli to pre mňa 2 veľmi pekné roky. Spoznal som ďalších ľudí, vstúpil do ich života nejakým
spôsobom, no aj oni vstúpili do môjho. Kdekoľvek som doteraz bol, tak všade ma Pán
naučil čomusi novému. A ak nič nové, tak aspoň mi pripomenie, aby som nezabúdal 
načo tu som.
Čo vás tu najviac potešilo?
Priznám sa, že som bol milo prekvapený takou milou zvláštnosťou. Možno pre niekoho 
to vyznie divne, ale potešilo ma a teší ma keď vidím ako si ľudia, počnúc staršími cez 
miništrantov a až k deťom pekne zložia ruky na modlitbu „Otče náš“. Nikde pred tým 
som to tak neregistroval a bolo by veľmi pekné keby to tu tak ostalo. Aby sme sa učili 
skladať ruky k modlitbe. A učili to aj deti.
Čo vám bude chýbať?
skladať ruky k modlitbe. A učili to aj deti.
Čo vám bude chýbať?
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Neodchádzam zas až tak ďaleko . Ťažko povedať. Moja osobná skúsenosť je taká, že 
človek si zvyká ľahšie. Odvykanie je ťažšie. Aspoň pre mňa. Samozrejme, že dva roky 
čosi zanechajú, to by som klamal keby to tak nebolo. Ale som toho názoru, že dôležitejšie
je si životné chvíle zachovať v srdci. Takže si to beriem so sebou.
Zmenil sa váš pohľad na Humenné po osobnej skúsenosti?
Vedel som kde je Humenné, predtým než som sem prišiel. No nikoho som tu osobne 
nepoznal okrem chlapcov čo boli v seminári. Mesto a aj okolie majú veľký potenciál. 
Aj ten duchovný. No myslím, že zápasíme s akousi rezignáciou, či letargiou. Všeobecný 
nezáujem. Občas sa nám to darí no inokedy zasa nie. Chýba nám iskra zapálenia sa, 
nadchnutia sa. Povedal by som, že je tu veľa ľudí podobných bohatému mladíkovi
z evanjelia, ktorý smutne odchádza lebo Pán je náročný.
Nejaká povzbudivá príhoda z tých dvoch rokov?
Bolo by ich viac, lebo Pán tu robí veľké veci a používa si na to rôznych ľudí. No utkvelo 
mi v pamäti, že keď som ešte len prišiel a bol tu len pár dní, či týždňov a čosi sa chystalo. 
Už ani nepamätám čo, ale pán farár, niekoľko mladých a ja sme sa v mojej izbe modlili 
ruženec. To ma povzbudzuje dodnes. A decká v škole sú povzbudením. Aj keďruženec. To ma povzbudzuje dodnes. A decká v škole sú povzbudením. Aj keď  ruženec. To ma povzbudzuje dodnes. A decká v škole sú povzbudením. Aj keď
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.
Čo ste chceli, okrem evanjelia, viac zdôrazniť medzi nami?
náročným 
Čo ste chceli, okrem evanjelia, viac zdôrazniť medzi nami?
náročným 

Zaujímavá otázka, lebo mi prichádzajú na um slová apoštola Pavla, že to čo hlásame 
neprijímate ako ľudské slovo, ale ako Božie slovo. Ja viem, že nie som dobrým kaza-
teľom, ale pre mňa je dôležitejšie to, aby to čo hovorím, aby som sa to snažil aj žiť. Byť 
autentický, pravdivý. Hoci sa ťažko žije v pravde, je to veľmi oslobodzujúce. A zo slobo-
dy prichádza pokoj. Iba zo slobody. A keďže verím, že Boh zveril tento svet človeku so 
všetkým, tak sa snažím odhaľovať krásu všetkého okolo nás. Jednoducho ako sa hovorí: 
„Šicko je pre ľudzi.“ 
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Vraciate sa do Košíc – mesta vašich štúdií – čo to pre vás znamená?
Ešte v začiatkoch mojej kňazskej púte som povedal otcovi arcibiskupovi, že som mu
k dispozícii kedykoľvek a kamkoľvek, podľa jeho uváženia a rozhodnutia. Odvtedy každé
určenie bolo pre mňa určitou výzvou. Aj farnosť do ktorej idem je novou výzvou. Je to 
normálne lebo každé mesto i miesto má svoje špecifiká. Áno, poznám v Košiciach mnoho
ľudí zo stredoškolských a vysokoškolských štúdií, ale už teraz žijem v očakávaní, čo si 
tam pre mňa Pán Boh pripravil. Pred akú výzvu ma postaví.



Slovko kaplána:
Srdečne ďakujem za každú spoločne strávenú chvíľu spolu s vami a za každú modlitbu za nás 

kňazov. Aj naďalej vás prosím o modlitby, ktoré my všetci potrebujeme. Uisťujem vás aj 
o mojich modlitbách.

Pán kaplán srdečne pozýva všetkých, ktorí by mu chceli popriať do ďalších rokov služby 
a prehodiť s ním pár slov, na „rozlúčkový“ guľáš. V nedeľu 28.6. od 16.00 hod na farskom dvore. 

Ponuka platí „do vyčerpania zásob“ 
a prehodiť s ním pár slov, na „rozlúčkový“ guľáš. V nedeľu 28.6. od 16.00 hod na farskom dvore. 

.

V utorok 23.6. pozývame na celodekanátne večeradlo v našom farskom kostole o 14.00 hod.

V pondelok 29.6. je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Zároveň pri večernej sv. omši 
poďakujeme Pánu Bohu za uplynulý školský rok, preto pozývame všetkých žiakov, študentov, 

ako aj zamestnancov škôl.

Počas letných prázdnin sv. omša v sobotu ráno nebude.

KBS rozhodla, že k štvrtému a piatemu tajomstvu radostného ruženca sa pridá zmienka 
o sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie. Doplnené znenie tajomstiev, ktoré plnšie vystihuje obsah 

biblických udalostí, je takéto: Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala 
a Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.

I. Pešia púť mládeže Košickej arcidiecézy KOŠICE – LEVOČA
 3. – 5. 7. 2015 púť na Levočský odpust: z Košíc po lesných chodníkoch, mimo hlavných 

cestných ťahov. Viac informácií na www.putujeme.sk.
II. Národné stretnutie mládeže P15 

30. 7. – 2. 8. 2015 ťa pozývame na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade. Bližšie info 
www.narodnestretnutiemladeze.sk

III. FREKVENCIA
26. – 28. 8. 2015 pešia púť do Levoče na konci prázdnin: poďakovať za prázdniny 

a vyprosiť si potrebné milosti do nového školského roka. 
Viac info na www.premladez.skwww.premladez.sk, acm@rimkat.skacm@rimkat.sk, 0918 630 866 moderátor ACM.

Kongregácia pre východné cirkvi listom zo dňa 24.03.2015 vyslovuje vďačnosť za zbierku 
v našej arcidiecéze pre Svätú Zem, ktorú konáme pod názvom „Boží hrob“.  

Z Košickej arcidiecézy sme odoslali 66.021
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