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Dôležitejší ako činnosť kňaza je jeho kňazský život.
Dôležitejšie je Kristovo pôsobenie v duši kňaza ako jeho vlastné.
Dôležitejšia je spolupráca ako snaha zvládnuť všetko sám.
Dôležitejšia je služba modlitby a slova ako služba pri stole.
Dôležitejšie je byť celý a sústredený na niekoľkých miestach ako na všetkých 
miestach sa ponáhľať a robiť veci polovičato.
Dôležitejšia je činnosť v jednote s inými ako sebelepšie pôsobenie v opustenosti. 
Teda spolupráca a nie iba práca, komúnio a nie iba akcio.
Dôležitejšie je mať plodnejší kríž ako výkonnosť.
Dôležitejší je zmysel pre celok ako sebadôležitejší čiastočný záujem.
Dôležitejšie je všetkým vydávať svedectvo o viere ako uspokojovať vžité požiadavky.

Tieto slová nádherne vyjadrujú podstatu kňazstva. 
Ale skúsme si odpovedať na otázku: „Kto je kňaz?“

Prvým a najdôležitejším zistením by malo byť to, že kňaz je predovšetkým bratom 
vo viere. Nie je vyvýšený nad všetkých ostatných a nie je ani nadradený, pokiaľ 
rozprávame o praxi kresťanského života. Potrebuje si neustále pripomínať, že 
predovšetkým patrí na stranu veriacich a že jeho miesto je uprostred Božieho 
ľudu. Nie je automaticky najlepším kresťanom vo farnosti. I on na vlastnej koži 
zažíva pokušenie zlého, ľudskú slabosť a biedu hriechu. Práve dnes je veľmi dôležité, 
aby farské spoločenstvo vedelo o tejto bratskej, poctivej a zápasiacej viere svojho 
kňaza. Preto i on potrebuje bratov a sestry vo viere. Ich angažovanosť je pre neho 
nutným povzbudením. Keď nevidí, že druhí berú jeho vec za svoju a nenesú ju, 
potom je natrvalo ohrozená i jeho odvaha k viere. Životne potrebuje vieru 
spoločenstva, i keď mu ju dosviedčajú iba máloktorí.

I kňaz pozoruje, že človek môže stratiť pôdu pod nohami, že Boh sa skrýva 
a mlčí. Jediná odpoveď duchovných Otcov pre situáciu takejto bezútešnosti znie: 
napriek tomu zostať verným, zotrvať pri poverení, mať trpezlivosť. Boh potom 
ukáže, že je tu nečakaným spôsobom, že nás vedie a nenecháva nás opustených. 
Boh píše rovno i na krivých riadkoch… On nás nesie, on pri nás stojí. Boh je verný.

Pastorace.cz
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ORGANIZAČNÉ POKYNY K 1.SV. PRIJÍMANIU, 
KTORÉ BUDE DŇA 19. 5. 2019

MYŠLIENKA BISKUPA NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU
„Vo vete apoštola Petra, ktorý sa v dnešnom evanjeliu rozhodol, že znova „ide loviť ryby“, 
je kus znechutenosti, letargie a pesimizmu. Po golgotských udalostiach rezignoval - rozhodnutý 
vrátiť sa do pôvodného povolania. Peter je modelom malomyseľného človeka, ktorého 
prvotná horlivosť akoby vyhasla. Znechutenie vždy hrozí uprostred kríz, výsmechu a nepo-
chopenia. A to každému, kto zápasí o pravé hodnoty.
Uprostred ironických narážok, že sme posadnutí iba niektorými témami, by aj nás kresťanov 
mohlo pokúšať vzdať to a pohodlne sa usadiť ku starej nekonfliktnej udici. Dovoľme spolu 
s Petrom, aby sa nás víťazný Ježiš dotkol ako kedysi tých chromých a malomocných: vstaň 
z letargie a choď, vykroč. Aj na pochod za život, za najmenších z nás.“                       
                          + Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup



OZNAMY
Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí Nedeľou Dobrého pastiera.

Poďakovanie: 
Na základe našej žiadosti, nám Mesto Humenné a poslanci mestského zastupiteľstva aj 

v tomto roku schválili účelovo viazanú dotáciu na úpravu zelene. Aj vďaka týmto 
prostriedkom sme v tomto týždni uskutočnili prvú časť výsadby okrasných stromov okolo 
našej fary. Výber, výsadbu a úpravu stromov okolo kostola uskutočnila firma Ing. Martina 

Hatalu HatMax.  Ďakujeme. 
Tvorivé dielne: 

OZ Podaj ruku a naši animátori pozývajú deti aj ich rodičov na tvorivé dielne 
v sobotu 11. mája od 14:00 hod. do nášho FaPC.

Birmovanci: 
V piatok 10. mája odchádzajú naši birmovanci na víkendovú duchovnú obnovu do Važca. 
Pripomíname im aj ich rodičom, aby nezabudli odovzdať do stredy p. kaplánovi Mariánovi 
podpísaný Informovaný súhlas. Zároveň v tomto týždni začínajú rozhovory birmovancov 
s pánom farárom. Prosíme birmovancov, aby sa zapísali v sakristii na prvé termíny rozhovorov. 

Zbierky: 
Na budúcu nedeľu 12. mája Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila zbierku na 

Kňazský seminár. Naša pravidelná zbierka na FaPC bude 19. mája. 
Pri poslednej zbierke na Boží hrob sme vyzberali a zaslali na stanovený účet : Humenné 620, 69 €, 

Lackovce: 120,50 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Ohlášky: 

Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva v mesiaci máj chcú prijať  
Miroslav Turčík a Veronika Ficiková. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, 

ktorá by im zabraňovala uzavrieť sviatosť manželstva, je to povinný nahlásiť na farskom úrade. 
Zároveň snúbencov zverujeme do vašich modlitieb.

Odpovede na otázky z farnosti:
Kedy budú k dispozícii prihlášky na farský tábor?

Ak Boh dá, prihlášky na náš farský tábor budú k dispozícii v piatok 17. mája po detskej sv. omši. 
Už dlho sme neboli informovaní o projekte rekuperácie, je niečo nové?

Vypracovaný projekt na rekuperáciu prevzali viaceré firmy. Aktuálne v najbližších dňoch 
očakávame ich cenové ponuky. Následne po konzultácii s Liturgickou komisiou pre ABÚ 

v Košiciach prebehne výberové konanie na zhotoviteľa stavby. 
Okrem našej aktivity Akcia 500 sme sa rozhodli zapojiť do výzvy VÚC a vypracovali sme 

projekt na získanie dotácie na túto našu investíciu. 
Prečo kurátori pri svätých omšiach už nevyberajú „zvonček“ 

na niektorých miestach okolo kostola? 
Skutočným liturgickým priestorom je kostol. Samozrejme sme si vedomí, že sú situácie, 

kedy veriaci nemôže vstúpiť ( ostať) celý čas v kostole (napr.: pre nevoľnosť, iný zdravotný 
problém, účasť na sv. omši s malým dieťaťom, ktoré ešte nevydrží celý čas vo vnútri 

kostola), avšak všimli sme si nie veľmi šťastný zvyk, že niektorí si na prežitie liturgie zvolili 
miesto, ktoré nie je veľmi vhodné. Aj preto sme počas veľkonočného Trojdnia chceli lavič-

kami pred kostolom naznačiť, že ak je vážny dôvod či nemožnosť byť v kostole, mali by sme 
si vyberať miesto pri kostole, ktoré mi pomáha k aktívnej účasti a prežívaniu liturgie ( tzn. 

mal by som, ak sa dá, počuť a vidieť, čo sa deje pri oltári). 
Ako mám reagovať na žobrajúcich pred kostolom?

Táto otázka trápi viaceré mestá. Odpoveď je jednoduchá, zväčša ide o vypočítavosť -  žob-
rajúci si myslia: veriaci z kostola predsa niečo dá, bude sa hanbiť, že ide z kostola a teda 

neprejde okolo chudobného bez pomoci. Odporúčame však nepodporovať takto žobrajúcich. 
Ak chcete posilniť svoje sociálne cítenie, sú iné možnosti pomoci.
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