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Barabáš ju mal. Krv mužov a žien, ktorí sa 
mu priplietli do cesty, keď chcel vzburou 
a povstaním oslobodiť Izrael od nadvlády 
Ríma. Možno si vravel, že to boli obete vojny. 
A možno iba cena za slobodu, za ktorú bol 
rozhodnutý bojovať aj cez mŕtvoly. Mať krv 
na rukách nie je hanba. Ježiš ju mal. Svoju.
Keď mu klince prebodli dlane. Krv za všet-
kých mužov, ženy a deti, na ktorých sa iní 
dožadovali svojich práv, slobôd a lepšej 
budúcnosti. Krv za všetkých chudobných, 
ktorých bohatí zotročili. Krv za všetkých 
utláčaných, ktorých mocní zneužívali. Krv za 

Krv na rukách

všetkých osamelých, ktorých opustili a za všetkých ubolených, o ktorých 
sa nepostarali. Ježiš má na rukách krv a tá prináša spásu všetkým, ktorí 
v neho dúfajú viac, než v lepší svet. A ľud na nádvorí pred tvárou Piláta si 
volí Barabáša. Koho vám mám prepustiť? A ľud kričí: Barabáša.
Svet je pomýlené divadlo, ak dav nasleduje vodcov, čo majú na rukách krv 
slabších a bezmocných. A keď sa hanbíme za otcov a matky, čo celý život 
kropili dlane vlastnou krvou, len aby deti mali lepší život než oni.
Krv na rukách môže a nemusí byť hanba. Všetci ju tam máme. Zmes čiernej 
a červenej. Našej a cudzej. Krv, z ktorej sme vzali a krv, ktorej sme sa vzdali 
pre iných. Ľud si volí Barabáša. Ale dnes vieme, že spasiteľom bol ten, ktorého 
odmietli. Aj dnes si ľud často volí Barabášov... uhladených rečníkov, ktorí 
chcú lepší život a slobodu pre utláčaných.
Barabáš o tom kecal, ale Ježiš to urobil. Nie cez cudzie mrtvoly, ale cez tú 
vlastnú. Nie krvou iných, ale vlastnou.
Ani vo mne to nie je iné. Denno-denne sa v mojom vnútri rozhoduje dav, 
ktorý vo mne volá: koho mám zo seba prepustiť? Kým dnes budem na 
svojich cestách svetom? Barabášom? Ježišom?
A denno-denne sa musím rozhodovať, kým sa stanem a akú krv chcem 
mať na rukách? Lebo na rukách krv máme všetci. A je iba na nás, či to je 
alebo nie je hanba...                                                       Blog: Vladko Štefanič



PROGRAM PREDMANŽELSKEJ NÁUKY V NAŠEJ FARNOSTI

Piatok 3.mája 2019

18.00 – 18.20 hod. Predstavenie kurzu, zoznámenie
18.30 – 19 .45 hod. Príprava na manželstvo  
20.00 – 21.00 hod. Podoby lásky

Sobota  4. mája 2019
09.00 – 10 .00 hod. Rozdiely medzi mužom a ženou 
10.30 –  11.30 hod. Komunikácia v manželstve
11.45 – 12.15 hod. Život kresťanskej rodiny 

12.15 – 13.30 hod.  obedňajšia prestávka

13.30 – 14.30 hod.     Konflikty v manželstve a ich riešenie
15.00 – 16.15 hod.    Sviatosti a Vierouka  
16.30 –  17.30 hod.    Plánovanie  rodičovstva a príprava na rodičovstvo
17.30 – 17.45 hod.    Záverečný dotazník a ukončenie kurzu 

Ak žiaden z ponúknutých dátumov vám nevyhovuje, ďalšie stránky a dátumy náuk nájdete na:

• ARCIDIECÉZNE CENTRUM PRE RODINU  Košiciach: http: //rodina.rimkat.sk/

• Celoslovenská ponuka. https://www.domanzelstva.sk/ alebo https:
//www.upc.uniba.sk/predmanzelska-priprava/

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali prípravu na manželstvo, (odporúčame aj rok 
dopredu) a nenechávali si náuky na poslednú chvíľu. Kurz vám veríme pomôže dobre sa 
pripraviť k prijatiu sviatosti manželstva a dozrievať v láske počas snúbeneckého obdobia.
Prosíme snúbencov (obaja snúbenci spolu), aby minimálne 3 mesiace pred plánovaným 
termínom sobáša k spísaniu cirkevnej zápisnice na farský úrad v úradných hodinách. 
Rozpis sobášov na rok 2019 a 2020 nájdete na našej farskej stránke: www.humenne3.rimkat.sk
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SPRÁVY Z ARCIBISKUPSKÉHO ÚRADU V KOŠICIACH

FATIMSKÁ SOBOTA 
V sobotu 4. mája 2019 bude v Obišovciach prvá diecézna fatimská sobota o 9.00 hod. 

Eucharistická slávnosť bude vysielaná TV LUX. Srdečne vás pozývame. 

POHREBY 
Na vykonanie cirkevného pohrebu sa vyžaduje, aby bol kňazovi doručený List 

o prehliadke mŕtveho, potvrdený prehliadajúcim lekárom. Nevyžaduje sa už, aby bol 
aj potvrdený matričným úradom. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy pohrebov, 

poskytne farskému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, ešte pred pohrebom.

PÚTE  –  ODPUSTY v ARCIDIECÉZE
I. Stropkov - nedeľa 14. júla 2019, 

sv. omša 10.30 – Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup 

II. Veľký Šariš - nedeľa 14. júla 2019, 
sv. omša 10.30 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

III. Gaboltov – celodiecézna púť 
sobota 20. júla 2019, sv. omša 18.00 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita
nedeľa 21. júla 2019, sv. omša 10.30 – Mons. Henryk Józef Nowacki, arcibiskup

IV. Rómska púť do  Gaboltova
nedeľa 4. augusta 2019, sv. omša 16.00 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

V. Púť mužov do Gaboltova
nedeľa 18. augusta 2019, sv. omša 16.00 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup

Jednotlivé programy budú zverejnené na stránke pútnických miest a www.ke-arcidieceza.sk

KURZ PRE ORGANISTOV A KANTOROV V RUŽOMBERKU
Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje 

v dňoch 30. 06. – 5. 07. 2019 v Ružomberku kurz pre chrámových organistov a kantorov.
Záujemcovia si môžu vybrať z týchto špecializácií:

1. hra na organe 2. dirigovanie zboru 3. gregoriánsky chorál.
Viac informácií a prihláška na https://khkurk.wixsite.com/katedra 

Pripravujeme: 
10. - 12. mája 2019 birmovanecká víkendovka vo Važci

19. mája a 26. mája prvé sv. prijímania
8. júna – birmovka

1. - 5. júla Farský tábor – prihlášky budú k dispozícii v druhej polovici mája
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