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Nasledovanie Krista bez podmienok
Je reč o troch učeníkoch. Jeden sa ponúka sám: 
Budem ťa nasledovať! Je to horlivosť, ale Ježiš 
mu dáva najavo: Nevieš, čo robíš. Líšky majú 
skrýše, vtáci hniezda, ale Syn človeka nemá kde 
hlavu skloniť…

Život učeníka s Ježišom nie je neškodná hra. 
Byť s Ježišom je vážna vec a predovšetkým tvr-
dá skutočnosť. Ježišova cesta vedie na Kalváriu. 
Celý jeho život bude raz zhrnutý v Kréde do 
jediného slova: trpel.

Kto sa k nemu pridá, pridá sa k tvrdému životu. Takýto život nemožno prežiť z vlastnej 
sily. Pre takýto život sa nestačí rozhodnúť z vlastnej vôle. Nikto sa nemôže sám povolať.

Budem ťa nasledovať – ponúkol sa neznámy Ježišovi. A jeho odpoveď? Ježiš mu nepove-
dal: Poď! Odpovedal mu inak: Nechoď so mnou! Ani mu nepovedal: „Poď! Odpovedal 
mu inak: To je náročné podujatie – veď  Syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Jedna vec 
je ponuka, druhá vec je povolanie. Medzi ponukou a skutočným nasledovaním je niečo 
– priepasť.

Ježišovi sa ponúkol za učeníka aj druhý človek. Ale kládol si podmienku: „Pane, dovoľ mi 
najprv odísť a pochovať si otca.“ A núkal sa aj tretí: „Pane, pôjdem za tebou,  ale najprv 
mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“  Ježiš všetky podmienky odmietol: „Kto položí ruku na 
pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“ (Lk 9, 59;61-62) Traja mladíci 
sa hlásili k Ježišovi a núkali sa mu za učeníkov. No nechápali, o čo ide. Nazdávali sa, že 
prejavujú Ježišovi veľkú priazeň. Mýlili sa. Kladením podmienok prezrádzali svoj postoj 
– boli polovičatí a nerozhodní. Ježiš ich nemohol potrebovať.

„Aj ja,“ povedal Ján s klobúkom v životopise svätého Františka: „pôjdem za tebou – až 
po hrob, brat František! Som unavený svetom a svet je unavený mnou. Nemám iného 
úkrytu ako Boha. Ale ostanem s tebou len pod jednou podmienkou – že mi dovolíš nosiť 
môj klobúk. Nechcem kapucňu! Bude sa ti to zdať možno čudné, ale na ten klobúk som 
si zvykol. Akoby to bola moja vlastná hlava. Ak mi ho vezmeš, budem mať dojem, že ste 
mi ju sťali.“

Podľa životopisu František sa rozosmial. Ale tvár mu okamžite sprísnela. „Daj si pozor, 
brat môj!“, povedal. „Možno je to diabol premenený na klobúk, čo ti sedí na hlave! Daj 
si pozor, aby ťa nezviedol na zlú cestu! Odmietaš kapucňu. Po kapucni môžeš odmietnuť 
kutňu. Po kutni môžeš odstrčiť bratov, potom môžeš úplne poprieť lásku. A po láske sa 
môžeš zrieknuť Boha!“

 Porov.: Ján Chryzostom Korec,  Rok nad evanjeliom



Organizačné pokyny k 1. sv. prijímaniu
Skúšanie rúcha: 04.05. 2015 od 15.30 – 16.30 na fare:

ZŠ Laborecká, ZŠ Hrnčiarska,
 ZŠ Darg. hrdinov – 3.C.

                          
05.05. 2015 od 15.30 – 16.30 na fare: 

ZŠ Darg. hrdinov-3.A, 3.B.
                        

Pondelok 11. 05. 2015
 Od 15.00 – do cca 16.30 nácvik detí zo 

ZŠ Laboreckej, ZŠ Hrnčiarskej, ZŠ Darg. hrdinov -3.C.
                   Účasť rodičov nie je potrebná. Prosím deti o dochvíľnosť.

ZŠ Laboreckej, ZŠ Hrnčiarskej, ZŠ Darg. hrdinov -3.C.
                   Účasť rodičov nie je potrebná. Prosím deti o dochvíľnosť.

ZŠ Laboreckej, ZŠ Hrnčiarskej, ZŠ Darg. hrdinov -3.C.

Utorok 12. 05. 2015
Od 15.00 –do cca 16. 30 nácvik detí zo ZŠ Darg. hrdinov: 3.A, 3.B v kostole.            

      Účasť rodičov nie je potrebná. Prosím deti o dochvíľnosť.
ZŠ Darg. hrdinov: 3.A, 3.B v kostole.            

      Účasť rodičov nie je potrebná. Prosím deti o dochvíľnosť.
ZŠ Darg. hrdinov: 3.A, 3.B v kostole.            

Prosím rodičov, aby deti v tieto dni vyhlásili zo záujmových útvarov/krúžkov/, šk. klubu.     

Pondelok – piatok:11.05. 2015– 15. 05. 2015  spoveď  pre rodičov/ 30 min. pred sv. omšou 
každý deň od 17.30/

Piatok 15. 05. 2015  je o 17.00 stretnutie pre všetky deti v Pastoračnom centre. O 18. 00 sv. 
omša pre deti. Po sv. omši bude generálka pre deti 

zo ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Laborecká, ZŠ Darg. hrdinov-3.C/ , ktoré majú 
omša pre deti. 

zo ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Laborecká, ZŠ Darg. hrdinov-3.C/ , ktoré majú 
omša pre deti. Po sv. omši bude generálka pre deti 

zo ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Laborecká, ZŠ Darg. hrdinov-3.C/ , ktoré majú 
Po sv. omši bude generálka pre deti 

v nedeľu 1.sv. prijímanie o 9.00 hod./.

Sobota 16. 05. 2015  spoveď detí od 9. 00, po nej bude generálka pre deti zo ZŠ Darg. hrdi-
nov-3.A, 3.B/deti, ktoré majú v nedeľu 1. sv. prijímanie o 11.00/.

          Stretnutie detí pred kostolom o 8.45.  Detí si majú priniesť knižku Od srdca k srdcu, 
hriechy napísané na papieri vlastnou rukou, krstnú sviecu.

O 11.30 hod. upratovanie a príprava kostola na slávnostnú sv. omšu. 
Prosíme o prítomnosť jedného z rodičov!

Nedeľa: 17.05. 2015  9. 00 sv. omša: 
ZŠ Darg. hrdinov – 3.C, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Laborecká.

              Stretnutie na fare o 8. 30. Deti majú prísť oblečené v rúchach.  So sebou si neberú nič
Rodičia pred sv. omšou nech zaujmú svoje miesta v kostole.

Nedeľa: 17. 05. 2015 o 11. 00. sv. omša – ZŠ Darg. hrdinov: 3.A, 3.B.
               Stretnutie na fare o 10. 40. Deti majú prísť oblečené v rúchach. Rodičia nech zaujmú 

svoje miesta v kostole.

 V UTOROK 19.05. 2015 sa uskutoční ďakovná púť detí – Mariánska hora v Levoči.

Vrátenie rúcha: 22.05. 2015/piatok/ od 17.00 – 18.00 hod. na fare.



Oznamy
V rámci projektu: Povedz jasné NIE – chceme dňa 8. mája s našimi mladými a dobrovoľníkmi vo vo 

formácii mládeže navštíviť  Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach. Záujemcovia sa môžu 
nahlásiť ešte u pána kaplána Dalibora. Doprava 3 €. V rámci návštevy chceme odovzdať aj 

našu dobrovoľnícku pomoc: momentálne Inštitút potrebuje- trvanlivé potraviny a drogistický
 tovar. Ak máte záujem podporiť zbierku – svoj dar môžete priniesť vo štvrtok 7.5.2015 

po večernej sv. omši do nášho FaPC.

Počas nedieľ vo veľkonočnom období vám neokatuchumenátne   spoločenstvá patriace 
do katolíckej  Cirkvi budú ohlasovať katechézy v centre Humenného. Začínajú o 15:00 hod.. 
Touto aktivitou sa Humenné pripojí k viac ako 10 000 námestiam na celom svete, kde budú 

tieto katechézy prebiehať.

Pripravujeme: 
Tvorivé dielne v sobotu 23.5.2015

Detský tábor – v spolupráci s O.Z. Podaj ruku : 7.-12. júl 2015

SVIATOSŤ

ZMIERENIA

MÁJ

2015

11.4.2015 sa v Prešove 

konalo Arcidiecézne 

stretnutie mládeže. 

V rámci tohto 

stretnutia sa niektorým 

našim mladým podarilo 

urobiť si vzácnu spoločnú 

fotografiu s otcom arcibiskupom 

Bernardom Boberom. 
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