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Zniesť seba samého
Občas sa v živote každého človeka stanú veci, za ktoré sa chvíľu hanbí. Z večera 
do rána alebo aj zopár dní. Lenže človek musí zniesť seba samého, postaviť sa na 
nohy a kráčať ďalej. Pozrieť sa do zrkadla, snažiť sa odpustiť sebe samému a žiť.
Znieť seba samého... aby sme mohli žiť. Aj to patrí ku každodennosti. Ako Peter, 
ktorý ráno v hneve povedal vlastnej mame, že ju neznáša. Príliš sa starala o to ako 
žije, o výchovu jeho detí, všetko komentovala a každého napomínala. Nepochybne 
v dobrej vôli netušiac, že tým môže ublížiť Petrovej manželke, jeho deťom, jeho no-
vej rodine. A tak jej pri hádke povedal, čo povedať nechcel. Hnev ho ale potom 

neopustil. Naopak. Pridali sa 
k nemu hanba a ľútosť. Lenže 
život ide ďalej, musí a tak aj 
on musí zniesť seba samého 
- krehkého a hlúpeho seba 
samého. Ako Jana, ktorá sa na 
podnikovej akcii opila tak, že 
ju museli domov priniesť.
A jej dve malé deti to videli. 
Prvýkrát takto neschopnú 
povedať súvislé slovo, či stáť 
na nohách.

Ráno bolo príšerné. Bolesť hlavy, hanba a ľútosť, že deti videli, čo by na svojich 
rodičoch vidieť nemali. Lenže život ide ďalej, musí a tak aj ona musí zniesť seba 
samú - krehkú a hlúpu seba samú. Znieť seba samého... aby sme mohli žiť. Aj to 
patrí ku každodennosti. Lenže ku každodennosti patrí aj zniesť iného človeka. 
Presnejšie povedané: zniesť iného ako seba samého. Priznávam sa, že som na 
seba dostatočne citlivý, aby som si vedel odpustiť či potlačiť v sebe všetky svoje 
hanby, všetky neuvážlivé slová, ktorými som zarmútil, ponížil alebo urazil iného 
človeka, všetky zranenia, ktoré som spôsobil či už vedome alebo nevedomky.
Viem znášať seba samého. A viem sa na seba dívať do zrkadla aj napriek tomu, že 
celý život zahanbujem, urážam a zraňujem iných. Viem to aj napriek tomu, že 
opakovane hreším  a padám do tých istých zlozvykov. A som v tom dobrý - 
v znášaní seba samého.
Aj preto by som mal konečne pochopiť, čo znamená milovať blížneho ako seba 
samého. Alebo zrozumiteľnejšie: znášať iných ako znášam seba...

Blog: Vladko Štefanič



Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum
 Ako už mnohí viete vo vašej farnosti sv. košických mučeníkov v Humennom už šiesty 
rok prebieha formácia v rámci Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Stre-
távame sa zvyčajne poslednú nedeľu v mesiaci, alebo v inom vopred dohodnutom termíne. 
Pre tých, ktorí o tomto spoločenstve počujú prvýkrát, rada uvádzam bližšie informácie.
 Prvá etapa v tomto združení sa nazýva dobrovoľníctvo. Dobrovoľníkom sa môže stať 
osoba, ktorá sa rozhodne poznávať tajomstvo Božieho milosrdenstva, raz denne sa pomodliť 
korunku Božieho milosrdenstva a preukáže blížnym aspoň jeden úkon milosrdenstva denne 
– skutkom, slovom alebo modlitbou. Ak ste rozhodnutí splniť tieto 3 podmienky, potom 
stačí vyplniť deklaráciu - zápisný lístok a odoslať priamo do Krakova na adresu sídla nášho 
združenia. Behom 2-3 týždňov vám  príde odpoveď s dátumom vášho prijatia za dobrovoľníka. 
 Po zápise do združenia, sa môžete rozhodnúť pre formáciu. Tá prebieha spoločne, t.j. vo 
formačnej skupine alebo individuálne, ak v blízkosti nie je formačná skupina, nemáte mož-
nosť dochádzať alebo z iných dôvodov sa nemôžete zúčastňovať skupinovej formácie. Zá-
kladná formácia má pomôcť  apoštolom Božieho milosrdenstva, aby v prvom rade správne 
šírili úctu k milosrdnému Ježišovi a mohli sa aktívne zapájať aj do diel milosrdenstva podľa 
svojich možností. Pre dobrovoľníkov formácia nie je povinná, môžu, ale nemusia sa pre ňu 
rozhodnúť. Povinnou sa stáva až pre členov.
 Spomínaná základná formácia trvá 4 roky. Tvoria ju 3 cykly: ABC vnútorného (čiže 
duchovného) života, Biblický cyklus a Duchovnosť (čiže spiritualita) a poslanie sv. sestry 
Faustíny. Okrem týchto textov, je aj tzv. Práca na sebe, ktorá zahŕňa strelnú modlitbu. To je 
pomôcka, ktorá učí prežívať prítomnosť Boha v bežnom živote v každodenných situáciách. 
V tomto združení je formácia naplánovaná tak, že ak sa daná osoba, ktorá začala formáciu 
individuálne, rozhodne pre skupinovú formáciu, môže sa k nej kedykoľvek pripojiť, napr. aj 
vo štvrtom ročníku. Keď skupina dokončí štvrtý - posledný ročník a prídu noví záujemcovia 
a skupina pokračuje od prvého ročníka.
 Keď uplynie rok od dobrovoľníctva, ktorý sa počíta od dátumu uvedeného na liste z Krakova, 
môžete sa stať členom združenia. Ak budete mať záujem o členstvo je dobré informovať sa 
u sestry, ktorá vedie skupinku o ďalšom postupe. Ak cítite, že chcete ostať na prvej etape - 
dobrovoľníctvo, tak je to samozrejme možné. Dá sa zostať dobrovoľníkom do konca života. 
O členstvo môžete požiadať kedykoľvek počas trvania vášho dobrovoľníctva.                                                            
 V prípade, že sa stanete členom a ukončíte 4-ročnú formáciu, nasleduje tzv. permanentná 
formácia, ktorá je viac samostatná a slúži prehĺbeniu osobného vzťahu s Bohom. Aktuálne 
pripravujeme slovenské vydanie formačných materiálov pre osoby s permanentnou formáciou. 
       Ak rozoznáte, že chcete vstúpiť do tohto združenia Faustínum, pretože vás oslovila spi-
ritualita sv. Faustíny a tajomstvo Božieho milosrdenstva, príďte medzi nás už 25. 11. 2018
o 15:00 hod. do kostola na modlitbu v hodine milosrdenstva a potom na formačné stretnutie 
na faru. Toto spoločenstvo nie je uzatvorené, ale stále otvorené na nových členov. Už teraz 
sa na vás tešíme!                                                                                                       Sr. Pavla, KMBM                                                                                   

OZNAMY
V pondelok  19. novembra 2018 bude dekanátne večeradlo v kostole Všetkých svätých so začiat-
kom o 10:45 hod. Za večeradlo tento mesiac zodpovedá naša farnosť sv. Košických mučeníkov. 

Preto vás prosíme o zapojenie sa do tejto modlitbovej akcie a účasť na spoločnom večeradle. 
Vo štvrtok 22. novembra sa pred sv. omšou začíname modliť Deviatnik k sv. Ondrejovi  

apoštolovi, patrónovi  našej arcidiecézy. 
V sobotu 24. novembra pozývame od 13:30 hod. do nášho FaPC detí aj ich rodičov na naše 

„Tvorivé dielne“. Tešia sa na vás animátorky a dobrovoľníci a OZ Podaj ruku.
V nedeľu 25. novembra o 15:00 hod. vás pozývame k spoločnej modlitbe korunky Božieho 

milosrdenstva a následne na formačné stretnutie Združenia Faustínum. 
V pondelok 26. novembra pozývame o 18:45 hod. rodičov prvoprijímajúcich detí na 
pracovno – formačné stretnutie. Stretneme sa o 18:45 hod. v našom farskom kostole. 

Stretnutie bude trvať cca. 35 minút. 



Prvou decembrovou nedeľou vstupujeme do adventného obdobia, tak ako to býva zvykom 
pri nedeľných sv. omšiach (v sobotu večer aj v nedeľu 1.-2.12.) budeme požehnávať 

adventné vence a sviece. 

Na prvú adventnú nedeľu 2. decembra je vyhlásená zbierka KBS na Charitu. 
Tak ako to máme už zaužívané, ponúkame nielen naši mladým a deťom možnosť každú 

sobotu od 17:00-19:00 hod. využiť priestory telocvične Spojenej cirkevnej školy k spoločnému 
športovaniu. Upozorňujeme deti aj ich rodičov, že vstup je na vlastné riziko a farnosť 

nepreberá zodpovednosť za spôsobené škody a zranenia. 

Intencie na mesiace - január, február, marec a apríl 2019 budeme vyberať 
v pondelok 19. 11. 2018 od 15. 30 hod. - 17.00 hod.

SPRÁVY Z ABÚ KOŠICE
Pútnické miesto – Vysoká nad Uhom

Kostol Sedembolestnej Panny Márie o Vysokej nad Uhom, v rodisku bl. Anny Kolesárovej, 
panny a mučenice, bol dňom 1. novembra 2018 ustanovený za pútnické miesto (1261/18).  
Okrem pravidelných podujatí, ktoré sa tam každoročne konajú, sa začína s pútnickým pro-
gramom pre všetky vekové kategórie: pravidelné sv. omše v nedeľu o 10.00 hod. a vo štvrtok 

o 17.00 hod. Každú 3. sobotu v mesiaci bude pútnická sobota s programom o 15.00 hod. 
Ponúka sa aj možnosť prijatia pútnikov – skupiny (ružencové bratstvá, farské a iné 
spoločenstvá) i jednotlivcov. Je potrebné sa vopred nahlásiť a dohodnúť putovanie: 

pavlovce.farnost@gmail.com alebo 0950 539 695. Informácie aj na annakolesarova.sk, 
farnost-pavlovce.webnode.sk, domcek.org

Prípravný rok na jubileum svätých košických mučeníkov
7. septembra 2019 uplynie 400 rokov od mučeníckej smrti sv. Marka Križina, Štefana 
Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas ďakovnej bohoslužby v Košickej katedrále                  

2. septembra 2018 o. arcibiskup vyhlásil pre Košickú arcidiecézu prípravný rok na Jubileum 
štyristého výročia mučeníckej smrti Košických mučeníkov. Motto prípravného roka: 

Obnoviť túžbu po vernosti.

Úplné odpustky
Na základe žiadosti Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa-metropolitu, Apoštolská peniten-
ciária zaslala oznam, že dar odpustkov z príležitosti jubilea sv. Košických mučeníkov bude 

možné získať od 1. decembra 2018 do 30. novembra 2019 aj v našom kostole 
sv. Košických mučeníkov -  Humenné.

AKCIA 500
V našej mimoriadnej zbierke na rekuperáciu, kde hľadáme 500 ochotných darcov, ktorí na túto 
investíciu mimoriadne prispejú po 50 € k 14.11.od posledného zverejneného zoznamu darovali: 

Bohuznáma rodina 50 €, manželia Monika a Jozef  50 €, Bohuznáma Mária 50 €, rodina 
Mariána Sabola 50 €, Bohuznáma Mária 50 €, Katarína Prokopová 50 €, Bohuznámy 50 €, 

rodina Sabolová 50 € rodina Matuščáková 50 €, Barborka s rodinou 50 €, Bohuznáma Emília 50 €

Vkladom na účet do 14.11.2018 Akciu 500 podporili: manželia Martin a Štefánia 50 €, 
Ing. Martina 100 €, MUDr. Alena 50 €, Jozef Dudiak 50 €, Jozef Nazad 100 €, Bohuznáma Žaneta 
50 €, rodina Taňkošová 50 €, Milan a Kristína 50 €, rodina Šutková 50 €, Bohuznáma Marta 30 €. 

Spolu od začiatku výzvy k 14.11.2018 sa v Akcii 500 vyzbieralo 3.500 €. 
Ďakujeme doterajším darcom a prosíme ďalších o podporu a pomoc. 

Účet farnosti: SK 60 0900 0000 0004 6246 5726
V Zbierke na FaPC sa v mesiaci november vyzbieralo : Humenné 1.453,- €, Lackovce 205 €.
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