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Už o pár dní- 8. decembra-  začneme Svätý rok milosrdenstva, 
aby sme ho mohli dobre prežiť a zároveň pochopiť, o čo vlastne
ide, ponúkam nám všetkým zopár myšlienok z Buly, ktorú na-
písal pápež František v ktorej predstavil Svätý rok milosrden-
stva. Najprv pápež píše: „Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája 
Boha s človekom, lebo otvára srdce nádeji, že napriek našej 
ohraničenosti spôsobenej hriechom môžeme byť navždy mi-
lovaní.“ Ďalej pápež píše: „. Po hriechu Adama a Evy Boh ne-
chcel nechať ľudí samých a v moci zla. Preto zhliadol na Máriu, 
svätú a nepoškvrnenú v láske (porov. Ef 1, 4), a vyvolil si ju, aby 
sa stala matkou Vykupiteľa človeka. Zoči-voči ťažobe hriechu 
Boh odpovedá plnosťou odpustenia. Milosrdenstvo je vždy 
väčšie ako hriech a nik nemôže klásť hranice Božej odpúšťa-
júcej láske.“ No cieľom nie je iba to, aby rástla iba moja dôvera 
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v Božie milosrdenstvo. ( mohlo by to nebodaj, skončiť  v omyle, že aj tak Boh mi všetko 
odpustí, veď je milosrdný a inak nevie a ani nemôže.) V tomto roku sme pozvaní aj my 
osobne, aby sme to milosrdenstvo žili. K všetkým a všade. Pekne to opísal pápež Fran-
tišek keď pokračuje slovami: „Ježiš, vyprovokovaný Petrovou otázkou, koľkokrát treba 
odpustiť, odpovedá: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz“ (Mt 18, 22), 
a rozpovie podobenstvo o „nemilosrdnom sluhovi“. Toho si Pán zavolá a žiada ho, aby 
mu vrátil vysokú sumu. No on ho na kolenách prosí, aby mu pozhovel. Vzápätí nato stre-
tá svojho spolusluhu, ktorý mu dlhuje pár denárov. Ten mu padne k nohám a úpenlivo 
ho prosí o zľutovanie, no on to odmietne a dá ho uväzniť. Keď sa to pán dozvie, veľmi sa 
rozhnevá a dá si zavolať onoho sluhu a povie mu: „Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svo-
jím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?“ (Mt 18, 33). A Ježiš končí slovami: 
„Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi“ (Mt 
18, 35).Podobenstvo obsahuje hlboké ponaučenie pre každého z nás. Ježiš potvrdzuje, že 
milosrdenstvo nie je len spôsob, akým koná Otec, ale stáva sa kritériom na pochopenie, 
kto sú jeho skutoční synovia. Skrátka, sme povolaní žiť milosrdenstvo, pretože najprv 
bolo milosrdenstvo preukázané voči nám. Odpustenie urážok sa stáva tým najjasnejším 
prejavom milosrdnej lásky a pre nás kresťanov je imperatívom, na ktorý nesmieme zabúdať.
Aké ťažké sa zdá znova a znova odpúšťať! A predsa je odpustenie nástrojom, ktorý sme 
dostali do svojich krehkých rúk, aby sme dosiahli pokoj srdca. Zanechať nenávisť, hnev, 
násilie a pomstu je nevyhnutnou podmienkou šťastného života.“
Bratia a sestry, nielen pre tento rok, prosím vás a povzbudzujem najmä k modlitbe Ko-
runky Božieho milosrdenstva. Prosme Boha v prvom rade za odpustenie vlastných hrie-
chov a v pokore a láske pamätajme aj na všetkých nášmu srdcu drahých. Všetci sme zhre-
šili, niektorí viac, iní menej a preto všetci potrebujeme Božie milosrdenstvo. 

farár Jozef
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Oznamy

v v v

V utorok 8. decembra máme prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie
 – sv. omše HE III. – 6.00, 15.00, 18.00. Lackovce 17.00 hod. 

Vo štvrtok 10. decembra od 16.00 -17.00 hod bude pán farár v kancelárii farského 
úradu vyberať úmysly sv. omší na mesiace január, február, marec a apríl 2016.

Pozvánka na: Deň otvorených dverí na Cirkevnej spojenej škole, Duchnovičova 
24, Humenné so začiatkom o 8.30 hod. súčasťou programu okrem iného bude 

prehliadka školy, otvorená hodina a špeciálnym hosťom programu bude vystúpe-
nie gospelovej kapely Jeno´s Brothers

Chorých, ktorí by chceli prijať sv. zmierenia ( vyspovedať sa) pred Vianocami 
prosíme - nahláste v sakristii – spovedať ich budeme v piatok 18.12.2015 od 9.30 hod.

V sobotu  12.12. od 9.00 hod. prosíme o pomoc pri predvianočnom 
veľkom upratovaní kostola.

Kancelária farského úradu bude od 14.12 do 4.1.2016 zatvorená. 
Všetky naliehavé záležitosti vybavíte po dohode s kňazmi. 

V nedeľu 20.decembra máme pravidelnú zbierku na FaPC. Lackovce na kostol. 
Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Dataprojekcia- Ako ste si zaiste všimli, už pár dní – v nedele- skúšame v našom 
farskom kostole premietať texty piesní. Zatiaľ je to skúšobné obdobie. Prosíme vás, 

aby ste nám na mailovu adresu: fara.humenne3@gmail.com alebo cez kurátorov 
tlmočili vaše názory, postrehy a pripomienky. Pracovná verzia je nasledujúca: 

dataprojekcia by sa premietala na miesto, kde je momentálne obraz Božieho milo-
srdenstva. Ten by sa dočasne umiestnil na miesto, kde máme plagát : Rok zasvä-
teného života. Návrh 2: premietali by sme nad hlavami sv. košických mučeníkov. 

Niektorí ste doteraz vyjadrili aj názor, že nebolo by potrebné takto zapájať elektro-
niku do kostola, ak by si každý nosil modlitebnú knižku. Je v tom iste pravda, ale 

vzhľadom však na skúsenosť z iných kostolov ( Humenné – Sokolej, Kamenica nad 
Cirochou...)vnímame, že momentálne nemáme inú možnosť, ako napomôcť 

k aktívnej účasti a zvlášť spevu veriacich pri liturgii. 

Pripravujeme
27.12.2015 – Vianočný koncert – PUĽSu – 17.00 hod. – priamy prenos TV Lux

31.12.2015 – Fara na ľade – spoločné korčuľovanie veriacich našej farnosti

30.1.2016 – Farský ples - Lístky na náš farský ples si môžete zakúpiť vždy v nedeľu 
po sv. omši alebo v pondelok – cena 24 €- Lístky budú predávať :  farská ekonómka

Mária Kulová, p.kurátor Ján Kovalčin v Humennom  a p. kurát Jozef Nazad 
v Lackovciach.
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