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 Apoštol milosrdenstva
 Keď pápež Ján Pavol II. napísal apoštolskú exhortáciu O zmierení a pokání, 
vybral do nej podobenstvo o márnotratnom synovi, aby opísal, akú lásku a milo-
srdenstvo má Boh k nám.
 „Človek – každý človek – je takýmto márnotratným synom,“ napísal. Odišli 
sme z domu nášho nebeského Otca a chceme žiť nezávisle svoj vlastný život. Mu-
síme sa vrátiť k Otcovi a poprosiť ho, aby nám odpustil. Ján Pavol II. učil: „Každý 
človek je aj týmto starším bratom.“ Musíme sa naučiť navzájom si odpúšťať 
a prijať tých, ktorí sa proti nám prehrešili. A prečo by sme mali konať pokánie? 
Pretože Boh na nás vždy čaká: „V tomto podobenstve najviac bije do očí otcovo 
slávnostné a láskyplné prijatie syna, ktorý sa vracia; je to znak Božieho milosr-
denstva vždy hotového odpustiť“ (O zmierení a pokání 5, 6).
 Pápež Ján Pavol II. sa nikdy nebál povedať, že sme hriešnici a náš hriech nás 
oddeľuje od Boha a od iných ľudí. Dôrazne hovoril o hriechu v širšom kontexte, 
poukazoval na ekonomické a politické štruktúry vo svete, ktoré vykorisťujú chu-
dobných a núdznych.
 Svätý Otec tým nikdy nechcel ľudí znechutiť alebo popliesť. Pobádal nás, aby 
sme priniesli svoje hriechy Pánovi, a tak sa oslobodili. Chcel, aby sme zakúsili 
milosť, ktorú máme k dispozícii vo sviatosti zmierenia, aby sme sa zmenili – a aby
sme mohli zmeniť svoje okolie.
 Ján Pavol II. však o zmierení nielen hovoril, on ho žil. Podporoval ekumeniz-
mus, neúnavne pracoval na zahojení rozdelení medzi cirkvami. Hľadal užší vzťah 
k židovskému národu. Verejne sa kajal za hriechy z minulosti, ktoré sa spáchali 
v mene Cirkvi. A kto môže zabudnúť na deň, keď sa stretol s mužom, ktorý ho 
chcel zavraždiť, a odpustil mu? Všetci nasledujme jeho príklad a staňme sa nás-
trojmi Božieho milosrdenstva!
                                             „Pane, nauč ma byť taký milosrdný, ako si ty.“

Prevzaté: www.smn.sk

 Pokoj Vám! (Jn 20, 19)

Prvý dar Zmŕtvychvstalého Krista je pokoj a radostné prekvapenie z toho, že 
žije Ten, ktorý umrel. Preto aj my Vám okrem iných darov dnes zvlášť
prajeme pokoj a radosť z pokoja. Milostiplné veľkonočné sviatky Vám prajú 

Jozef Kozák, farár a Dalibor Ondrej, kaplán



Biela alebo Veľká sobota
 V tento deň sa slávi vigília Pánovho zmŕtvychvstania teda jeho víťazstva nad smr-
ťou. Keďže je to vigilijná svätá omša je omšou z nasledujúceho dňa a teda z nedele. 
Nedeľa je totiž dňom kedy si pripomíname Ježišovo zmŕtvychvstanie. Preto je každá 
nedeľa prikázaným sviatkom. V tento deň sa obrady začínajú až po západe slnka a majú 
sa skončiť pred svitaním nedeľného rána. Kňaz s prisluhujúcimi a aj ľud sa zhromaž-
dia pri ohni kde sa koná prvá časť obradov, obrad svetla. Kristus je totiž tým svetlom, 
ktoré prežaruje každú temnotu. Pri požehnaní ohňa sa požehná aj Veľkonočná svieca 
– paškál. Tá je symbolom Krista, pravého a jediného svetla, ktoré žiari v našich životoch 
aby nás priviedol k sebe. Po druhom zvolaní „Kristus, svetlo sveta“, asistencia odpaľuje 
sviece od Veľkonočnej sviece a podáva svetlo ďalej všetkým zhromaždeným. Tým sa 
svetlo Krista šíri a my ho prijímame. Nasleduje druhá časť, liturgia slova. Po každom
čítaní nasleduje žalm a príslušná modlitba, ktorú prednáša kňaz. Po poslednom čítaní 
zo Starého zákona sa na oltári zažnú sviece a kňaz začne spievať oslavnú pieseň Sláva 
Bohu na výsostiach pri ktorej sa rozozvučia zvony. Tak nasleduje krátka modlitba
a čítanie z Nového zákona. Po ňom kňaz vstane a trikrát, stále vyšším hlasom, zvestuje 
slávnostné ALELUJA, ktoré po ňom ľud opakuje. Po homílii je tretia časť a to Liturgia 
krstu. Pri nej si obnovujeme svoje krstné sľuby. Začína sa litániami ku všetkým svätým. 
Tak nasleduje svätenie krstnej vody spojené s ponáraním paškála do krstného prameňa 
– krstiteľnice, iba tam kde krstiteľnica je. Nasleduje samotná obnova krstných sľubov, 
pri ktorej stojíme so zažatými sviecami v rukách. U nás je známa aj procesia s Eucha-
ristickým Kristom, ktorá sa koná po modlitbe po prijímaní. V minulosti bola táto pro-
cesia chápaná aj ako istý manifest proti totalitnému režimu, čo však nie je podstatou 
procesie.
 Bohatstvo a krása obradov Veľkej noci, precíznosť a majestátnosť jednotlivých úko-
nov by nám mali pomôcť lepšie a plnšie prežiť to, čo pre nás urobil Ježiš Kristus. Uve-
domiť si, že iba vďaka jeho odhodlaniu plniť Otcovu vôľu, jeho pokore, samote, utr-
peniu a smrti ale hlavne Jeho zmŕtvychvstaniu môžeme prežívať radosť z toho, že sme 
zachránení. Že všetky naše starosti a bolesti, trápenia a námahy ale aj radosti, úspechy 
peniu a smrti ale hlavne Jeho zmŕtvychvstaniu môžeme prežívať radosť z toho, že sme 
zachránení. Že všetky naše starosti a bolesti, trápenia a námahy ale aj radosti, úspechy 
peniu a smrti ale hlavne Jeho zmŕtvychvstaniu môžeme prežívať radosť z toho, že sme 

a zdarenia sú spoluúčasťou na Jeho záchrannom a spásonosnom akte lásky. „Lebo nik 
nemá väčšiu lásku ako ten kto položí svoj život za svojich priateľov.“

Dalibor Ondrej, kaplán

Požehnávanie jedál  - Humenné sídlisko III.

Biela sobota

Nedeľa 
Zmŕtvychvstania

Farský kostol
sv. Košických mučeníkov Lackovce

Kaplnka Božieho 
milosrdenstva

15.00 hod. 14.00 hod. 14.00 hod.

7.30 hod.



V roku zasväteného života vás pozývame na celomestskú živú krížovú cestu,
ktorú tento rok si pripravili bratia Saleziáni s mládežou. 
Uskutoční sa na Veľký piatok (3.4.) o 9:30 na Kalvárii.

Pozývame vás na Ekumenický pašiový sprievod, ktorý začína tiež 
na Veľký piatok, 3.4.2015 o 11:00 hod. v kostole Všetkých svätých. 
Kríž poputuje po kostoloch jednotlivých cirkví mesta Humenné: 

rím.kat. – pravoslávny – evanjelický – gr.kat.

Po obradoch Veľkého piatku bude adorácia vo farskom kostole pri Božom hrobe 
večer do 20.00 hod, Biela sobota od 9.00 – 19.00hod. . Pri tejto príležitosti vás 

pozývame na Bielu sobotu o 9.00 hod. k spoločnej modlitbe ranných chvál.

Prosíme mužov a chlapcov o pomoc pri službe stráženia hrobu. 
Nahlásiť sa na jednotlivú hodinu môžete v sakristii. 

Biela sobota: 
Pri obradoch Bielej soboty je obnova krstných sľubov, prineste si prosíme sviece. 

Združenie Faustínum organizuje púť do Nižného Hrušova pri príležitosti 
slávenia Nedele Božieho Milosrdenstva v nedeľu 12.4.2015. Záujemci sa môžu 
prihlásiť pri východe z kostola alebo u p. Gavaľovej. Odchod z parkoviska pri 

Leny bude o 7.30 h, poplatok za dopravu 4,- €.

Oznam pre členov RB - výmena tajomstiev posvätného ruženca sa prekladá 
z prvej nedele na Veľký piatok. 

Tajomstvá ruženca sa budú meniť pred začiatkom obradov.

Stretnutie rodičov prvoprijimajucich detí bude vo štvrtok 
16.4.2015 po sv. omši cca. o 18.45 hod. v kostole – téma: 

čas prijímania, kameraman, fotograf, nácviky, výzdoba kostola.

Stretnutie birmovancov a rodičov birmovancov bude 15.4.2015 v kostole 
po večernej sv. omši cca. 18.45 hod. - téma: podmienky pre prijatie sviatosti, 

výzdoba, kameraman, fotograf, nácviky.

Ak Boh dá, v utorok 14.4.2015 do našej farnosti zavíta Liturgická komisia pri 
Arcibiskupskom úrade v Košiciach spolu s architektom pánom Ing. Mariánom 

Sitarčíkom. Okrem iného pri tejto príležitosti prebehne výber vitráže pre farský 
kostol a určenie a spustenie druhej fázy prác vo filiálnom kostole v Lackovciach 

pred konsekráciou. 
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