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Sv. Otec František pri otváraní brány milosrdenstva Sv. Otec František pri otváraní brány milosrdenstva 
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milosti. Vstúpiť touto bránou je pocítiť hĺbku 
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milosti. Vstúpiť touto bránou je pocítiť hĺbku 
povedal: „Tento mimoriadny rok je darom Božej 

Božieho milosrdenstva.“ Mnohí z nás sa chys-
tajú prekročiť bránu baziliky alebo iného jubi-

lejlejného kostola. Mnohí ňou už aj prešli raz 
aleboalebo viackrát.  Pamätajme však aj na to, aby sme 

nezabudli otvoriť aj bránu nášho srdca, aby sme boli nezabudli otvoriť aj bránu nášho srdca, aby sme boli 
vnímaví na to, čo nám v tomto ROKU MILOSRDEN-vnímaví na to, čo nám v tomto ROKU MILOSRDEN-

STVA chce povedať Milosrdný Ježiš. Božie Milosrdenstvo STVA chce povedať Milosrdný Ježiš. Božie Milosrdenstvo 
je najkrajšia vlastnosť. Mať – vlastniť Božie milosrdenstvo to je najkrajšia vlastnosť. Mať – vlastniť Božie milosrdenstvo to 

znamená mať milé srdce. To znamená byť pripravený všetkým pomáhať, všet-
kým odpúšťať, alebo aspoň sa o to pokúsiť. Pán Boh túži po našej snahe. On 
nepotrebuje naše výsledky, ktoré nás môžu urobiť pyšnými, ale chce vidieť našu 
snahu urobiť niečo dobré v tomto roku. Možno, že niekedy to nevyjde, ale tu 
nejde o veľké veci, ale o to, ako sa necháme my sami zasiahnuť Jeho Milosrden-
stvom a ako ho budeme chcieť odovzdávať aj iným. Pán Ježiš sestre Faustíne ho-
vorí: „Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako 
šarlát. Moje milosrdenstvo je tak veľké, že cez celú večnosť to nepochopí žiaden 
rozum ani ľudský, ani anjelský.“ A ďalej hovorí: „Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa 
neobráti s dôverou k môjmu milosrdenstvu.“ Skúsme sa častejšie zamyslieť nad 
týmito slovami. Isto je to dobre mienená  rada, pretože veľa nádeje vkladáme do 
všeličoho iného. Do vlastného šťastia, práce, rodiny, materiálneho zabezpečenia. 
Stačí malá chvíľka a všetko je preč, ale to opakované: „Ježišu, dôverujem Ti ,“ 
vytvára priestor, otvára srdce a prijíma Ježiša do nášho srdca. Milosrdenstvo je 
kľúčové slovo evanjelia, povedal pápež. Je to základná črta Kristovej tváre, tej 
tváre, ktorú rozpoznáme v rôznych aspektov, keď vidíme ako Ježiš ide všetkým v 
ústrety. Nemajme strach a nechajme sa objať Milosrdenstvom, ktoré nás očakáva 
a všetko nám odpúšťa. Nič nie je sladšie ako Jeho milosrdenstvo. Nechajme sa 
pohladiť Bohom, ktorý je taký dobrý a všetko odpúšťa. Pocítime tak radosť, po-
koj, vyrovnanosť a milosrdenstvo, ktoré si nebudeme chcieť nechať len pre seba, 
ale budeme sa ním chcieť deliť s inými. Nech každá minúta tohto mimoriadneho 
roku bude využitá naplno. Prajem to Vám, ako aj sebe.

sr. Pavla, KMBM

Nechajme sa objať MilosrdenstvomNechajme sa objať Milosrdenstvom
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Pri stretnutí vo farskom kostole sv. Jozefa Robotníka v Nairobi uprostred slamu Svätý 
Otec poukázal na múdrosť ľudu, ktorá je prítomná aj popri veľkej skromnosti. V du-
chu svojej encykliky „Laudato si´ pripomenul, že človek je schopný aj v tejto situáciu 
vytvárať vzťahy spolupatričnosti a vytvárať komunitu, kde sa „búrajú múry vlastného 
ja a prekonávajú sa bariéry egoizmu a sebectva“. Hodnoty ako solidárnosť, úcta k ži-
votu, starostlivosť o chorých, pohostinnosť a schopnosť podeliť sa i s málom vyjadril 
príslovím: „Tam, kde jedia desiati, najedia sa i dvanásti“. Aj preto, po dvoch rokoch 
opäť prichádzame do Vašej farnosti s výzvou pripraviť balík pre Afriku. Prežívame totiž 
Svätý rok milosrdenstva- kedy naše srdce sa má viac ako inokedy naučiť „lámať“ pre 
iných. A to nielen pre jednu udalosť, ale aby bolo pripravené stále zareagovať láskou 
na potreby iných.  Každý  rok vďaka dobrodincom  sr. Faustýna, ktorú poznáme vďaka 
Združeniu Faustínum, ako aj Adopcie srdcom aj v našej farnosti, pripravuje balík pre 
misiu Doumé v Kamerune Ľudia dávajú to čo môžu, a to, čo sa dá poslať ako aj je v Afrike 
potrebné- teraz je výzva na školské potreby: pera, farbičky, ceruzky, a iné veci  (len NIE 
zošity, pretože sú veľmi ťažké na posielanie) gumené rukavice, šľapky, papuče. Deti rady 
dostanú aj nejaké sladkosti, ktorých tam obyčajne nemajú, ako lízanku a cukríky ( nie 
čokoládové).  Ak sa teda chcete zapojiť do tejto aktivity, svoj dar môžete priniesť do 
25.1. 2016 na faru. Ďakujeme Vám vopred za Vaše otvorené srdcia. 

Balík pre Afriku

Sr. Faustyna, Krakov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Povolaní zvestovať veľké skutky Pánove (Prvý Petrov list 2, 9) - je názov témy tohtoroč-
ného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa uskutoční od 18. do 25. januára 
2016. Na Slovensku sa pri tejto príležitosti uskutoční viacero ekumenických bohoslu-
žieb a stretnutí. Aj v  našej farnosti budeme počas sv. omší v tomto týždni viac ako 
inokedy pamätať na hľadanie a prehlbovanie toho, čo nás spája nielen s jednotlivými 
cirkvami, ale aj so všetkými ľuďmi.

Duchovná obnova 6.-8. mája 2016

Ponúkame vám možnosť prežiť duchovnú obnovu v Bardejovských kúpeľoch pod ve-
dením nášho farára Jozefa Kozáka v rámci Svätého roka milosrdenstva. Nahlásiť sa mô-
žete do 21.1.2016 v sakristii, po tomto dátume nahlásenie bude možné jedine priamo 
na adrese: 
Penzión AUGUSTINEUM, 086 31 Bardejovské Kúpele 63, Penzión AUGUSTINEUM, 086 31 Bardejovské Kúpele 63, www.augustineum.skwww.augustineum.sk
 info@augustineum.sk info@augustineum.sk
054/474 23 23 vzhľadom k tomu, že táto duchovná obnova je v oficiálnej ponuke našej
arcidiecézy v rámci svätého roka. Poplatok je 44 € na osobu a kapacita penziónu je 40 miest. 



Farská púť
S CK Trinity travel agency pripravujeme Farskú púť:  Loreto –San Giovanni Rotondo – Rím + 
2-dňový pobyt pri Jadranskom mori. Plánovaný termín: 15.09. - 22.09.2016 Predbežná cena:  
405 EUR

Predbežný program:
Št 1.deň: odchod z Humenného v popoludňajších hodinách (cca 16:00 hod) nočnou jazdou do 
Talianska,
Pi 2.deň: príchod v ranných hodinách, event. ubytovanie podľa požiadavky hotela, celodenné 
kúpanie v Jadranskom mori, večera a nocľah,
So 3.deň: raňajky, odchod do San Giovanni Rotondo, prehliadka kláštorného komplexu, kde žil 
Páter Pio - návšteva hrobu, múzea, návšteva novej baziliky, popoludní  kúpanie v Jadranskom 
mori, večera a nocľah 
Ne  4.deň: raňajky, dopoludnia krátke kúpanie pri mori, Loreto – bazilika, ktorej dominuje San-
ta Casa-dom sv.rodiny, miesto vzniku litánii loretánskych,  Abbadia di Fiastra – najzachovalejší 
cisterciánsky kláštor v Taliansku, presun do Ríma, večera a možnosť večernej prehliadky mesta, 
nocľah
Po 5.deň:  raňajky,  celodenná prehliadka pamätihodnosti Ríma: Chrám Sv. Pavla za hradbami, 
Lateránska Bazilika, Sväté schody, bazilika S. Maria Maggiore, večera a nocľah
Ut 6.deň: raňajky, prehliadka baziliky Sv. Petra vo Vatikáne, hrob sv. Jána Pavla II., Anjelský 
hrad a most,  popoludní Fontána di Trevi, Španielske námestie, večera a nocľah. 

 raňajky, prehliadka baziliky Sv. Petra vo Vatikáne, hrob sv. Jána Pavla II., Anjelský 
hrad a most,  popoludní Fontána di Trevi, Španielske námestie, večera a nocľah. 

 raňajky, prehliadka baziliky Sv. Petra vo Vatikáne, hrob sv. Jána Pavla II., Anjelský 

St 7.deň: raňajky, účasť na audiencii so Sv. Otcom vo Vatikáne, Forum Romanum, Antický Rím 
– Koloseum, voľný program na nákupy, návšteva Ústavu sv. Cyrila a Metoda, neskoro večer od-

 raňajky, účasť na audiencii so Sv. Otcom vo Vatikáne, Forum Romanum, Antický Rím 
– Koloseum, voľný program na nákupy, návšteva Ústavu sv. Cyrila a Metoda, neskoro večer od-

 raňajky, účasť na audiencii so Sv. Otcom vo Vatikáne, Forum Romanum, Antický Rím 

chod nočnou jazdou na Slovensko,
Št 8. deň:
chod nočnou jazdou na Slovensko,
Št 8. deň:
chod nočnou jazdou na Slovensko,

 príchod do Humenného v dopoludňajších hodinách.
Cena zahŕňa: 5x hotelové ubytovanie v 2 a 3 lôžkových izbách s vlastným príslušenstvom v 
centre Ríma, 5x polpenzia, preprava klimatizovaným autobusom, sprievodca zájazdu, poistenie 
insolventnosti, prehliadky komplexov bez vstupov.
Cena nezahŕňa:  komplexné cestovné poistenie v sume 13,60 EUR,  vstupné cca – dolná bazilika 
sv. Klementa 5 EUR, kupola baziliky sv. Petra 5 EUR / výťahom 7 EUR, Koloseum + Palatinum  
+ Forum Romanum 12 EUR, Audiosystém Bazilika sv.Petra– 1,50 EUR, 4 – 6 EUR/os./noc po-
bytová taxa Rím v závislosti od kategorizácie hotela.
Upozornenie: je zákaz vstupu turistických autobusov do centra Ríma (za mestské hradby). V cen-
tre mesta je presun možný príslušnými linkami mestskej dopravy (metro: 3-dňový lístok 18 EUR).
Spôsob platby a nahlásenia: do 28.2. je možné nahlásiť sa,  do 15.3. je potrebné uhradiť zálohou 
100 eur a zvyšok  do 30.7. Nahlásiť sa môžete v sakristii. 

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: vo štvrtok 21.januára 2016 o 19.00 hod. v FaPC.

Stretnutie združenia Faustínum : 31.1.2016 o 15.00 hod.

30. januára.2016 - Dnes je výročie biskupskej vysviacky Mons. Bernarda Bobera, košického 
arcibiskupa metropolitu ( 1993 ). Prosíme o modlitbu za neho a na jeho úmysly.

 Pripravujeme:
Ak Boh dá, 6. februára: Farský karneval, pôstne kázne, 15. mája 2016 prvé sv. prijímanie, na 

22.mája 2016 sme poslali žiadosť o udelenie sv. birmovania, 5. júna odpustová slávnosť Lackovce.

Oznamy
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Poriadok bohoslužieb
18. 1. 2016 - 31. 1. 2016


