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Unavení 
 Pápež František na Zelený štvrtok pri Omši svätenia olejov povedal:  „Únava kňazov! 
Viete koľkokrát na to myslím, na únavu všetkých vás? Myslím na to veľmi a pravidelne 
sa modlím, osobitne vtedy, keď som ja sám unavený. Modlím sa za vás, ktorí pracujete 
uprostred veriaceho ľudu, ktorý vám je zverený, a to veľmi často na opustených a nebez-
pečných miestach...“ Priznám sa, prekvapil ma pápež výberom tejto témy, ale aj potešil. 
Hovoríme mnohokrát o všeličom, ale o kňazskej únave málo. Vždy sme pred nejakou 
výzvou, či aktivitou. Ešte jedno poriadne neskončí a už je tu niečo nové. A samozrejme 
dobre viem, že tu nejde len o nás zasvätených....Vidím to aj ja pri pohľade na vás. Neraz 
prichádzate, zvlášť cez týždeň, na svätú omšu unavení po celodennej práci, či poznačení 
rodinnými starosťami. A chcete si odpočinúť pri Pánových nohách a posilniť sa Eucha-
ristiou a Božím slovom... 
 Unavení sme však neraz aj preto, lebo všetko berieme na svoje plecia. Celú ťarchu 
rodiny, práce i služby vo farnosti. Stáva sa to veľakrát vtedy, keď uveríme klamstvu zlého 
ducha, že to iba  ja danú vec môžem, musím urobiť, lebo nik iný sa nenájde, nik iný to  
nedokáže... Vedieť sa však podeliť s úlohou, dokázať dopriať iným „úspech, možnosť pre-
zentovať sa, ukázať sa“ vyžaduje od nás istú dávku pokory a dobroprajnosti. 
 Aj preto sa snažím v našej farnosti nezabudnúť na poďakovanie tým, ktorí sa už za-
pojili aktívne do života vo farskom spoločenstve cez rôzne služby. Aj preto vás neustále 
prosím a vyzývam: „Podeľte sa so svojim časom a talentom s nami tu a teraz. Dajte sa 
viacerí do služby pre krásu liturgie a silu pastorácie“. Aké je to krásne a povzbudzujúce 
zároveň, keď birmovancov vedú mladé manželské páry. Ako nielen oku a uchu lahodí, 
keď lektori, ktorí čítajú v našom kostole prednesú daný text s dobrým tempom, ale aj keď 
sa striedajú mužské a ženské hlasy, hlasy starších aj mladších. A nehovoriac o pomoci pri 
sobotňajšom upratovaní kostola. Tam najviac a najčastejšie badám únavu, lebo „sme“ to 
nechali iba na tých pár žien...
 Bratia a sestry, teším  sa a ďakujem všetkým, ktorí prevzali kus starostlivosti a bre-
mena služby v tejto farnosti na svoje plecia, zároveň si uvedomujem, že to ešte stále nie 
je tak, akoby to mohlo, malo byť. Preto vás opäť prosím a vyzývam: „Poďte ďalší k nám, 
prispejte aj vy svojim časom a talentom k tomu, aby naša farnosť bola živá. Nečakajte, 
kým sa niekto unaví...Hľadiac neraz na vás v kostole cítim, že máme na viac. A pritom mi 
ide len o jedno, ako to čítame v Písme, aby sme si niesli navzájom svoje bremená a aby
sme si navzájom pomáhali k duchovnému rastu.“ Ak teda chcete a vnímate, že tento text 
bol napísaný aj pre vás osobne, prosím, nebojte sa a ozvite sa nám kňazom alebo už aktívnym
laikom. Verte, že Boh aj tu najjednoduchšiu službu pre neho, no vykonávanú z lásky, rád 
a štedro odmení...

Váš farár



Nedeľa Dobrého Pastiera
O dva týždne máme Nedeľu Dobrého Pastiera. Veľakrát si ju spájame iba so zbierkou na semi-

nár, čo je málo a škoda. Aj keď to znie ako „stará pesnička“, seminár je srdce diecézy.  Keď sa tam 
dnes pozriem, je mi akosi zvláštne. V roku 1994 som vstupoval do novootvoreného kňazského se-
minára v Košiciach. Boli to také zvláštne začiatky. Bolo nás 31 prvákov. Budova na Hlavnej nebola 
veľmi prívetivá, ale čo tam bolo badateľné, to bolo nadšenie. Nadšenie nás prvákov, predstavených 
a všetkých, ktorí sa dostali do kontaktu s naším seminárom. Okrem iného o tom napovedali ne-
skutočné štedré potravinové zbierky, na ktoré si možno ešte spomínate. Dnes je to už iné. Všetko 
nové, upravené...žiaľ aj to nadšenie.  V seminári je opäť 30 chlapcov, len je potrebné pridať, že v 6. 
ročníkoch! Možno by niekto povedal: „Veď je vás už dosť!“ To áno, je nás samozrejme viac, ako to 
bolo do roku 1989, lenže už sa pomaly dostávame k štádiu, že zodpovední sa nebudú pýtať: „Koho 
dáme do tej či onej farnosti, ale skôr budú premýšľať, či máme vôbec niekoho, koho by sme do tej- 
či onej farnosti mohli poslať?“ Aj preto na zamyslenie a povzbudenie som vybral pre nás všetkých 
slová kňaza- rehoľníka Milana Bubáka, ktorí v jednom z príhovorov na Nedeľu Dobrého Pastiera 
povedal: 
 „....Sv. Ján Vianney sa raz vyjadril: „Zoberte ľuďom kňaza a budú sa klaňať zvieratám.“ Tento 
výrok si treba preložiť do svojej vlastnej reči: Ak nemáte niekoho, kto by ľuďom asistoval v ich 
hľadaní, potom sa nechajú zviesť kdekomu a kdečomu, pretože duchovno potlačiť nemožno. 
Kde ale vziať tých, ktorí by sa oddali tejto službe? Vidíme, že počet povolaní klesá...Kde sú prí-
činy? Uviedol by som niekoľko: 1. Rodina. Nedostatok detí. 2. Veľkodušnosť. Je veľa tých, ktorí 
pozerajú na všetko cez výhody: zárobok, zisk, odmena. Dať zadarmo, a dať pri tom veľkodušne, 
dnes neletí. Vidíme to konečne na všetkých rovinách nášho života. Napríklad aj v našom centre 
badáme dosť často, ako veľa je tých, ktorí berú a ako málo tých, ktorí zadarmo, veľkodušne aj 
dávajú... 3. Kríza záväzku. Tá sa prejavuje vo všetkých formách života: nielen v rehoľnom alebo 
kňazskom stave, ale aj napríklad v manželstve. 4. Strach. Toto je pre niektorých dôvod, prečo 
odmietnu myšlienku povolania: strach, že nebudem vedieť vystupovať, strach, či to budem ve-
dieť, strach, či budem schopný znášať frustrácie a neúspechy... Strach sa rieši odovzdanosťou do 
Božej vôle...
 Svedectvo o mojom vlastnom povolaní: Hoci som vyrástol vo formálne veriacej rodine, ne-
bol som ako kňaz prijatý. Môj otec ma ako kňaza nikdy neprijal. Moja matka, hoci sa s tým ne-
skôr zmierila, pôvodne bola veľmi proti. Mojej vysviacky sa však nedožila. Jeden z mojich súro-
dencov bol silne proti. A je dodnes. Ja som však od istej chvíle cítil, že chcem byť kňazom. Chcel 
som, aby mi Boh toto povolanie dal. Nadchol ma príklad nielen miestneho kňaza ale aj kniha    
o sv. Tarzíciovi. Pamätám si, ako som sa veľmi, veľmi modlil za to, aby mi Boh dal dar kňazstva. 
Okrem iných aktivít, som chodil na dve miesta, ktoré sú pre mňa dodnes veľmi dôležité: Kaplnka 
trnavskej Panny Márie a Božské Srdce u františkánov v Trnave. Tam som dokonca napísal na 
stenu ceruzkou modlitbu za moje kňazstvo. Aby ste vec chápali: bola to doba komunizmu,
a z tých, ktorí sa prihlásili, prijaté bolo nepatrné percento. Ja som nakoniec bol prijatý - na od-
volanie- a dnes som kňazom. Často si kladiem veľa otázok. Nebol som nikdy v ničom brilantný, 
a z tých, ktorí sa prihlásili, prijaté bolo nepatrné percento. Ja som nakoniec bol prijatý - na od-
volanie- a dnes som kňazom. Často si kladiem veľa otázok. Nebol som nikdy v ničom brilantný, 
a z tých, ktorí sa prihlásili, prijaté bolo nepatrné percento. Ja som nakoniec bol prijatý - na od-

nikdy som v ničom nevynikal. No vždy bola vo mne silná túžba a vôľa, a tiež snaha o hľadanie 
súvislostí. A toto si snažím uchovať dodnes.
 Dnes som kňazom. Prežil som veľa kríz, ktoré bol výsledkom križovatiek, na ktoré ma moja 
cesta kňazstva priviedla. Nikdy to neboli však krízy o to, či zostať, alebo odísť. Vždy sa jednalo 
o tom, či pokračovať takto, ako doteraz, alebo ísť hlbšie... Hlbšie sa mi často ísť nechcelo, no na-
koniec som s tým niečo musel robiť. Musím vám povedať, že nikdy by som si nič iné nevybral. 
Kňazstvo bola pre mňa tá najlepšia voľba, akú som mohol urobiť. Padám veľa ráz a robím veľa 
hlúpostí, no mám dobré úmysly. Svoje kňazstvo a tých, ktorí sú mi zverení milujem. A povzbud-
zujem aj niektorých z vás: nebojte sa. Kňazstvo je šťastná cesta...

Milan Bubák, SVD
4. veľkonočná nedeľa 2004



Plány na najbližšie obdobie
Pastoračné: vrcholí nám príprava k sviatostiam. 17. mája by sme v našej farnosti mali sláviť svia-
tosť prvého svätého prijímania a 31. mája príde k nám emeritný arcibiskup Alojz Tkáč ( biskup 
Stanislav Stolárik 16. mája už oficiálne preberie úrad v rožňavskej diecéze, preto jeho avizovaná 
návšteva už nie je možná), aby udelil sviatosť birmovania našim birmovancom. Prosím a pov-
zbudzujem rodiny, aby konkrétne a osobne sa zapojili zvlášť do duchovnej prípravy na tieto sláv-
nosti. Sprevádzajte svoje deti a vnúčatá modlitbou a pridajte aj vlastný príklad. Prosím a pripomínam,
nezabudnite ani na dobrý výber birmovného rodiča, ktorý by sám mal žiť príkladným kresťan-
ským životom. Už dnes sa teším, na tieto slávnosti a pozývam aj vašu širšiu rodinu, nedajte si 
uniknúť radosť z duchovného rastu, či Božieho dotyku. Aj my, čo sme tieto sviatosti prijali už 
dávno, môžeme zakúsiť blízkosť Boha a možno to, čo sme vtedy nevnímali, či prehliadli, sa nám 
dnes už dá poznať ľahšie a jasnejšie.
Majetkové: ako sme vám to už avizovali v poslednej Trojke, v utorok 14.4 okolo 10.30 hod. by do 
našej farnosti mala prísť Liturgická komisia z Arcibiskupského úradu v Košiciach. S jej návšte-
vou sú spojené tieto témy: Farský kostol – výber návrhu pre realizáciu vitráži okien
a konzultácie pre hľadanie riešenia ekonomickejšej prevádzky kostola. Filiálny kostol v Lackov-
ciach- vypočutie si pripomienok a návrhov pre úpravy interiéru kostola potrebných pre konse-
kráciu kostola, riešenie ekonomickejšej prevádzky kostola, osadenie osvetlenia, ozvučenia, farby 
v interiéri a konzultácia podoby presbytéria.
V prípade akýchkoľvek vašich návrhov a konštruktívnej kritiky nami zaumienenými aktivitami 
vás prosím, aby ste ma kontaktovali do 14.4.2015 do 10.00 hod. na farskom maily. Pre osobnú 
konzultáciu, ako aj nahliadnutie návrhov, ktoré predstavíme komisii, budem mimoriadne k dis-
pozícii v pondelok 13. apríla od 16.00 -17.30 hod. vo farskej kancelárii.

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

fotograf, nácviky.

Stretnutie rodičov prvoprijimajúcich 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.

Na budúcu nedeľu 19. apríla máme pravidelnú zbierku na FaPC a vitráže okien. Lackovce na 
práce pred konsekráciou kostola.

Najbližšie stretnutie Združenia Faustínum bude 20.4.2015 v pondelok o 17:00 hod. v FaPC.

V utorok 21. apríla vás pozývame na dekanátne večeradlo pod vedením farnosti Sťatia Jána 
Krstiteľa Humenné Sídlisko Pod. Sokolejom

 26. apríla máme Nedeľu Dobrého pastiera – je vyhlásená zbierka na kňazský seminár.

Venujte 2 % Podaj ruku - Aj tento rok Vás poprosíme o 2% z Vašich daní pre naše OZ Podaj 
ruku. Z týchto prostriedkov sme financovali  aktivity pre deti a mládež v našej farnosti. Tlačivá 

nájdete pri východe z kostola  a na našom farskom webe: www.humenne3.rimkat.sk

Oznamy
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