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Boh nie je sám
Aké dobré je, že Boh nie je sám. Od počiatku žil a vždy bude žiť vo vzťahu. 
Vo zvláštnom, pre nás často nepochopiteľnom vzťahu, kde si Boh s Bohom slúžia navzájom.
Moc. To je to, čo ničí každý vzťah. Mať moc nad iným človekom a zneužívať túto moc 
pre dosiahnutie svojich plánov a túžob je Bohu odporné. Aj preto vzťah Boha k Bohu je 
o službe, o zrieknutí seba samého - to je ten spôsob, ako v sebe poraziť túžbu po moci 
a ovládaní druhého - služba.

Aké dobré je, že Boh nie je sám.
Traja Bohovia v Jednom Bohu si navzájom slúžia, aby mal človek nádej, že raz zažije 
vzťahy, akými sa môžu chváliť iba tí nad oblakmi.
Stvoriteľ dal človeku nádhernú zem. Aby sa ľudia milovali. Lenže oni to nepochopili 
a dovolili, aby im srdce spálila nenávisť.
Vykupiteľ dal človeku seba samého na kríži. Do poslednej kvapky krvi namočil každého 
z nás, aby nás očistil od tej nenávisti.
A Tešiteľ nám každodenne pripomína, že nie moc, ale služba nám prinavráti tú človečiu 
tvár, akú ma  li Adam a Eva, kým neuverili hadovi.

Možno to nevieme pochopiť a možno iba o tom nevieme. Ale Traja v jednom Bohu nám 
nevládnu, lež slúžia. Od počiatku.
Aby sme boli takí, akých si nás Boh na počiatku vysníval. Plní nesebeckej milosti, kde je 
jeden vždy očarený tým druhým a nie kde jeden druhému sebecky vládne.

Aké dobré je, že Boh nie je sám. 
A to nie sme ani my. Boh je s nami. Nie, aby nad nami Boh vládol. Nie, aby nás prena-
sledoval a zotročoval. Nie, aby na nás ukázal svoju neobmedzenú moc. Nie, aby nás súdil 
a trestal. Ale aby slúžil človeku na jeho ceste domov. Veď Stvoriteľ, Vykupiteľ a Tešiteľ 
najviac zo všetkého túžia po tom, aby všetko, čo sa bolo zatúlalo, sa raz vrátilo domov… 
ako tá stratená ovečka, ako ten márnotratný syn i ten kajúci lotor na kríži.

Vladimír Štefanič



Slovko farára
Dnešné „Slovko farára“ by som jednoducho mohol nazvať aj „Radosti a starosti“. Začneme tými 
radosťami. Nebolo ich málo. Tou prvou, s ktorou sa chcem podeliť boli sviatosti: birmovania a 
Eucharistie. Birmovka bola krásna nielen výzdobou, ale aj prístupom mladých birmovancov a 
ich rodičmi. Zvlášť chcem poďakovať za štedrosť rodičov birmovancov- za to, že pamätali aj na 
poďakovanie tým, ktorí prispeli k slávnostnému rázu birmovky ( napr. zboru )  a pripravili pre 
nich štedré a sladké občerstvenie.  Moja radosť pramení aj z prístupu členov zboru, ktorí napriek 
oklieštenej zostave spôsobenej pracovnými povinnosťami časti zboru, dokázali sa spojiť a pri-
dať to svoje do birmovky. Poďakovanie patrí animátorom birmovancov. V tomto roku v zostave 
kaplán Marián, sestra Zuzana FMA, Janka Babjarčíková a Ján Vaceľ a plus ich pomocní animáto-
ri. Kde by bola naša farnosť  a naša príprava birmovancov, bez ich obety a nadšenia?
Radosť nám priniesla aj príprava detí k Sviatosti Eucharistie. Pamätám sa ešte na prvú „detskú“ 
svätú omšu. Kde, čo si budeme klamať, vyše 80 detí dalo o sebe dobre vedieť. A opäť vďaka Gabike 
Piatkovej, Eve Kuľhovej, Jane Sotákovej a našim animátorkam sme kráčali s deťmi k Eucharis-
tickému Ježišovi. Veľmi sa teším, že sme si v našej farnosti osvojili motto: „Radosť rozdávaním 
rastie“ a že rodičia prvoprijimajúcich detí odovzdali dary nielen svojim ratolestiam, ale aj tým, 
ktorí to potrebujú: skupina ZŠ Dargovských hrdinov 3. A,C- zakúpila a odovzdala mikrovlnku 
pre detské oddelenie našej nemocnice, 3. B,D- finančný dar na zakúpenie rebriny na cvičenie 
chorého Alexa a Sofie, ZŠ Hrnčiarska a ZŠ Laborecká oblečenie a pomôcky pre Vilka a Dominika. 
Veľmi sa teším, že rozvíjame aj takouto formou štedrosť a lásku k blížnym.
Nedá mi, aby som nespomenul a nepovedal ďakujem aj našej kvetinárke pani Renátke Andrejčá-
kovej a taktiež ďakujem takouto formou povedal aj pani Jitke Fiľovej, ktorá nám našu kvetinovú 
výzdobu obohatila vyrobeným rekvizitami  – „rukami s hostiou a holubicou“. 
A kde sú tie starosti? Tie sú v prvom rade spojené s poďakovaním a následnými odchodmi. 
Chcem aj touto formou poďakovať kaplánovi Mariánovi, ktorý po troch rokoch v našej farnosti 
odchádza na nové pôsobisko. Mnohí ste mi pri tejto správe povedali: „Škoda, mohol ešte ostať...“ 
Teší ma, že Majo v našej farnosti vyrástol, že si získal vaše srdcia a dotkol sa svojou kňazskou 
službou vašich životov. A verím, že bude v dobrom spomínať na svoje prvé kňazské miesto. Som 
mu vďačný za jeho službu a prajem mu, aby aj na novom mieste získaval srdcia pre Krista. No 
jedným dychom dodávam, prosím otvorme svoje srdcia aj pre nového pána kaplána. Keď budete 
čítať túto Trojku, jeho meno už bude známe, prosím vložte ho do svojej modlitby. 
Ďakujem chcem vysloviť aj kostolníčke Terke Bovanovej, ktorá požiadala o uvoľnenie zo služby 
kostolníčky. Iba Boh sám vie, koľko hodín strávila v kostole a doma ( pranie a žehlenie ) pre 
službu kostola. S jej odchodom je spojené naše hľadanie nového človeka pre túto službu. Prosím 
o modlitbu, aby sme našli muža/ ženu s obetavým srdcom pre Dom Boží. 
Už keď sme pri hľadaní, nedá mi, aby som vás neinformoval a zároveň pozval aj do ďalších 
služieb. Naše kantorky Kristínka a Viktória by mali od septembra nastúpiť na štúdium na vysokej 
škole. Dobre vieme, že už nebudú tak k dispozícii ako doteraz. Prosím, ak poznáte niekoho, kto 
chodí na Umeleckú školu a hrá na klavír a chcel by hrávať v kostole, prosím, oznámte nám to, 
povzbuďte. Veď verím, že všetci máme túžbu po tom, aby v našich kostoloch znela krásna hudba 
a dobrý spev. 
Bolo by toho ešte viac, s čím by som sa chcel s Vami podeliť. No cítim, že potrebujem dodať aktu-
álne tieto slová: prosím o trpezlivosť so mnou a prepáčenie mojej zaneprázdnenosti. Pomaly som 
odbremeňoval pána kaplána z farských úloh, ktoré prešli na mňa a aj ja som len človek a nedo-
kážem ťahať všetko. Príde verím čoskoro čas, že nový kaplán postupne preberie úlohy kaplána a 
rozdelíme si kompetencie. A že obaja budeme môcť byť s vami a pre vás...alebo povedané lepšie 
s Bohom a Božími. 

Farár Jozef
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Spovedanie pred odpustovou slávnosťou v Lackovciach a pred prvým piatkom  

Dátum  miesto Čas  
 

Pondelok 
24.6.2019 

Humenné 10:30- 12:00 
kaplnka 16:00- 17:00 

Lackovce  17:00-18:00 
 

Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú prijať 

Roman Miškoc a Michaela Butalová: 22.6.- Humenné 16:00  

Peter Veľas a Lucia Černegová: 29.6.- Humenné 15:00 

Ľubomír Račko a Beáta Susová 28.6. – Humenné 14:00 

Tomáš Borovský a Mária Repková:  29.6. – Humenné 16:00 

Róbert Haratim a Alžbeta Susová:  6.7.- Lackovce 16:00 

V  inej farnosti: 

Peter Behun a Michaela Palejová 

Snúbencov zverujeme do vašich modlitieb 

  Oznamy 

Vo štvrtok 20. júna máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sväté omše budú 
v Humennom o 7:00, 12:00 a 18:00 hod. v Lackovciach o 17:30 hod.. Pri večerných svätých omšiach 
budú aj procesie okolo kostola. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na recitovaní ( speve) hymnu Tantum ergo- 
Ctíme túto sviatosť slávnu môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.  

V sobotu 29. júna máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sväté omše budú v Humennom 
o 8:00 a 10:30 hod.. a v Lackovciach o 9.15 hod.. V tento deň je zároveň zbierka na Dobročinné diela 
sv. otca ( Halier sv. Petra)  

Ďakovné sv. omše nášho odchádzajúceho pána kaplána Mariána a zároveň oficiálna rozlúčka bude: 
v Lackovciach v sobotu 29. júna o 9:15 hod. a v Humennom v nedeľu 30. júna o 8:00 a 10:30 hod.. 
Osobne sa rozlúčiť s našim pánom kaplánom Mariánom budete môcť  v nedeľu 30.júna od 17:00 hod.. 
na našom farskom dvore.  

Pozvánka na odpustovú slávnosť 

V nedeľu 30. júna vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť ku cti Božského Srdca Ježišovho do 
nášho filiálneho kostola v Lackovciach. Svätá omša bude o 10:30 hod.  

Pozvánka: Kňazská vysviacka a primície 

Spovedanie pred odpuStovou SlávnoSťou v lackovciach a 
pred prvým piatkom

Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú prijať:

Roman Miškoc a Michaela Butalová: 22. 6. 2019 - Humenné 16 : 00 
Peter Veľas a Lucia Černegová: 29. 6. 2019 - Humenné 15 : 00
Ľubomír Račko a Beáta Susová 28. 6.  2019 - Humenné 14 : 00

Tomáš Borovský a Mária Repková:  29. 6. 2019 - Humenné 16 : 00
Róbert Haratim a Alžbeta Susová:  6. 7. 2019 - Lackovce 16 : 00

V  inej farnosti:
Peter Behun a Michaela Palejová

Snúbencov zverujeme do vašich modlitieb

Oznamy
Vo štvrtok 20. júna máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sväté omše 

budú v Humennom o 7:00, 12:00 a 18:00 hod. v Lackovciach o 17:30 hod.. Pri večerných svätých 
omšiach budú aj procesie okolo kostola. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na recitovaní ( speve) hymnu 
Tantum ergo- Ctíme túto sviatosť slávnu, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 

V sobotu 29. júna máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sväté omše budú 
v Humennom o 8:00 a 10:30 hod.. a v Lackovciach o 9.15 hod.. V tento deň je zároveň zbierka 

na Dobročinné diela sv. otca ( Halier sv. Petra) 
Ďakovné sv. omše nášho odchádzajúceho pána kaplána Mariána a zároveň oficiálna rozlúčka 

bude: v Lackovciach v sobotu 29. júna o 9:15 hod. a v Humennom v nedeľu 30. júna o 8:00 
a 10:30 hod.. Osobne sa rozlúčiť s našim pánom kaplánom Mariánom budete môcť  v nedeľu 

30.júna od 17:00 hod.. na našom farskom dvore. 
Pozvánka na odpustovú slávnosť

V nedeľu 30. júna vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť ku cti Božského Srdca Ježišovho 
do nášho filiálneho kostola v Lackovciach. Svätá omša bude o 10:30 hod. 

Pozvánka: Kňazská vysviacka a primície
 Diakon Miroslav Mudrík prijme v sobotu 15. júna v Spišskej Kapitule o 10.00  hod. kňazské 
svätenie. V sobotu 22. júna.2019 bude novokňaz Miroslav Mudrík sláviť primičnú sv. omšu 

v Humennom na Sokoleji o 10.00 hod. Na túto milú slávnosť vás srdečne pozývame.                             

Pochod za život v homíliách - Slávnosť Najsvätejšej Trojice
Ježišov prísľub v evanjeliu tejto nedele je fascinujúci: Duch Svätý nás bude počas celých dejín 

uvádzať do “plnej pravdy”. “Plná pravda”, to je pravda pre realizačnú úroveň nášho života, 
je to Božia nadčasová pravda - o okolnostiach prítomného okamihu z Božej perspektívy. 

Je to nielen diagnóza, ale aj pravda o najlepšej liečbe, ktorá vedie ku skutočnému uzdraveniu. Prosme 
o vyliatie Božieho Ducha aj na účastníkov septembrového Národného pochodu za život, aby 

svojim svedectvom slúžili “plnosti pravdy” o nedotknuteľnej dôstojnosti každého človeka.



Slovko farára
Dnešné „Slovko farára“ by som jednoducho mohol nazvať aj „Radosti a starosti“. Začneme tými 
radosťami. Nebolo ich málo. Tou prvou, s ktorou sa chcem podeliť boli sviatosti: birmovania a 
Eucharistie. Birmovka bola krásna nielen výzdobou, ale aj prístupom mladých birmovancov a 
ich rodičmi. Zvlášť chcem poďakovať za štedrosť rodičov birmovancov- za to, že pamätali aj na 
poďakovanie tým, ktorí prispeli k slávnostnému rázu birmovky ( napr. zboru )  a pripravili pre 
nich štedré a sladké občerstvenie.  Moja radosť pramení aj z prístupu členov zboru, ktorí napriek 
oklieštenej zostave spôsobenej pracovnými povinnosťami časti zboru, dokázali sa spojiť a pri-
dať to svoje do birmovky. Poďakovanie patrí animátorom birmovancov. V tomto roku v zostave 
kaplán Marián, sestra Zuzana FMA, Janka Babjarčíková a Ján Vaceľ a plus ich pomocní animáto-
ri. Kde by bola naša farnosť  a naša príprava birmovancov, bez ich obety a nadšenia?
Radosť nám priniesla aj príprava detí k Sviatosti Eucharistie. Pamätám sa ešte na prvú „detskú“ 
svätú omšu. Kde, čo si budeme klamať, vyše 80 detí dalo o sebe dobre vedieť. A opäť vďaka Gabike 
Piatkovej, Eve Kuľhovej, Jane Sotákovej a našim animátorkam sme kráčali s deťmi k Eucharis-
tickému Ježišovi. Veľmi sa teším, že sme si v našej farnosti osvojili motto: „Radosť rozdávaním 
rastie“ a že rodičia prvoprijimajúcich detí odovzdali dary nielen svojim ratolestiam, ale aj tým, 
ktorí to potrebujú: skupina ZŠ Dargovských hrdinov 3. A,C- zakúpila a odovzdala mikrovlnku 
pre detské oddelenie našej nemocnice, 3. B,D- finančný dar na zakúpenie rebriny na cvičenie 
chorého Alexa a Sofie, ZŠ Hrnčiarska a ZŠ Laborecká oblečenie a pomôcky pre Vilka a Dominika. 
Veľmi sa teším, že rozvíjame aj takouto formou štedrosť a lásku k blížnym.
Nedá mi, aby som nespomenul a nepovedal ďakujem aj našej kvetinárke pani Renátke Andrejčá-
kovej a taktiež ďakujem takouto formou povedal aj pani Jitke Fiľovej, ktorá nám našu kvetinovú 
výzdobu obohatila vyrobeným rekvizitami  – „rukami s hostiou a holubicou“. 
A kde sú tie starosti? Tie sú v prvom rade spojené s poďakovaním a následnými odchodmi. 
Chcem aj touto formou poďakovať kaplánovi Mariánovi, ktorý po troch rokoch v našej farnosti 
odchádza na nové pôsobisko. Mnohí ste mi pri tejto správe povedali: „Škoda, mohol ešte ostať...“ 
Teší ma, že Majo v našej farnosti vyrástol, že si získal vaše srdcia a dotkol sa svojou kňazskou 
službou vašich životov. A verím, že bude v dobrom spomínať na svoje prvé kňazské miesto. Som 
mu vďačný za jeho službu a prajem mu, aby aj na novom mieste získaval srdcia pre Krista. No 
jedným dychom dodávam, prosím otvorme svoje srdcia aj pre nového pána kaplána. Keď budete 
čítať túto Trojku, jeho meno už bude známe, prosím vložte ho do svojej modlitby. 
Ďakujem chcem vysloviť aj kostolníčke Terke Bovanovej, ktorá požiadala o uvoľnenie zo služby 
kostolníčky. Iba Boh sám vie, koľko hodín strávila v kostole a doma ( pranie a žehlenie ) pre 
službu kostola. S jej odchodom je spojené naše hľadanie nového človeka pre túto službu. Prosím 
o modlitbu, aby sme našli muža/ ženu s obetavým srdcom pre Dom Boží. 
Už keď sme pri hľadaní, nedá mi, aby som vás neinformoval a zároveň pozval aj do ďalších 
služieb. Naše kantorky Kristínka a Viktória by mali od septembra nastúpiť na štúdium na vysokej 
škole. Dobre vieme, že už nebudú tak k dispozícii ako doteraz. Prosím, ak poznáte niekoho, kto 
chodí na Umeleckú školu a hrá na klavír a chcel by hrávať v kostole, prosím, oznámte nám to, 
povzbuďte. Veď verím, že všetci máme túžbu po tom, aby v našich kostoloch znela krásna hudba 
a dobrý spev. 
Bolo by toho ešte viac, s čím by som sa chcel s Vami podeliť. No cítim, že potrebujem dodať aktu-
álne tieto slová: prosím o trpezlivosť so mnou a prepáčenie mojej zaneprázdnenosti. Pomaly som 
odbremeňoval pána kaplána z farských úloh, ktoré prešli na mňa a aj ja som len človek a nedo-
kážem ťahať všetko. Príde verím čoskoro čas, že nový kaplán postupne preberie úlohy kaplána a 
rozdelíme si kompetencie. A že obaja budeme môcť byť s vami a pre vás...alebo povedané lepšie 
s Bohom a Božími. 

Farár Jozef
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Spovedanie pred odpustovou slávnosťou v Lackovciach a pred prvým piatkom  

Dátum  miesto Čas  
 

Pondelok 
24.6.2019 

Humenné 10:30- 12:00 
kaplnka 16:00- 17:00 

Lackovce  17:00-18:00 
 

Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú prijať 

Roman Miškoc a Michaela Butalová: 22.6.- Humenné 16:00  

Peter Veľas a Lucia Černegová: 29.6.- Humenné 15:00 

Ľubomír Račko a Beáta Susová 28.6. – Humenné 14:00 

Tomáš Borovský a Mária Repková:  29.6. – Humenné 16:00 

Róbert Haratim a Alžbeta Susová:  6.7.- Lackovce 16:00 

V  inej farnosti: 

Peter Behun a Michaela Palejová 

Snúbencov zverujeme do vašich modlitieb 

  Oznamy 

Vo štvrtok 20. júna máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sväté omše budú 
v Humennom o 7:00, 12:00 a 18:00 hod. v Lackovciach o 17:30 hod.. Pri večerných svätých omšiach 
budú aj procesie okolo kostola. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na recitovaní ( speve) hymnu Tantum ergo- 
Ctíme túto sviatosť slávnu môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.  

V sobotu 29. júna máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sväté omše budú v Humennom 
o 8:00 a 10:30 hod.. a v Lackovciach o 9.15 hod.. V tento deň je zároveň zbierka na Dobročinné diela 
sv. otca ( Halier sv. Petra)  

Ďakovné sv. omše nášho odchádzajúceho pána kaplána Mariána a zároveň oficiálna rozlúčka bude: 
v Lackovciach v sobotu 29. júna o 9:15 hod. a v Humennom v nedeľu 30. júna o 8:00 a 10:30 hod.. 
Osobne sa rozlúčiť s našim pánom kaplánom Mariánom budete môcť  v nedeľu 30.júna od 17:00 hod.. 
na našom farskom dvore.  

Pozvánka na odpustovú slávnosť 

V nedeľu 30. júna vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť ku cti Božského Srdca Ježišovho do 
nášho filiálneho kostola v Lackovciach. Svätá omša bude o 10:30 hod.  

Pozvánka: Kňazská vysviacka a primície 

Spovedanie pred odpuStovou SlávnoSťou v lackovciach a 
pred prvým piatkom

Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú prijať:

Roman Miškoc a Michaela Butalová: 22. 6. 2019 - Humenné 16 : 00 
Peter Veľas a Lucia Černegová: 29. 6. 2019 - Humenné 15 : 00
Ľubomír Račko a Beáta Susová 28. 6.  2019 - Humenné 14 : 00

Tomáš Borovský a Mária Repková:  29. 6. 2019 - Humenné 16 : 00
Róbert Haratim a Alžbeta Susová:  6. 7. 2019 - Lackovce 16 : 00

V  inej farnosti:
Peter Behun a Michaela Palejová

Snúbencov zverujeme do vašich modlitieb

Oznamy
Vo štvrtok 20. júna máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sväté omše 

budú v Humennom o 7:00, 12:00 a 18:00 hod. v Lackovciach o 17:30 hod.. Pri večerných svätých 
omšiach budú aj procesie okolo kostola. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na recitovaní ( speve) hymnu 
Tantum ergo- Ctíme túto sviatosť slávnu, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 

V sobotu 29. júna máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sväté omše budú 
v Humennom o 8:00 a 10:30 hod.. a v Lackovciach o 9.15 hod.. V tento deň je zároveň zbierka 

na Dobročinné diela sv. otca ( Halier sv. Petra) 
Ďakovné sv. omše nášho odchádzajúceho pána kaplána Mariána a zároveň oficiálna rozlúčka 

bude: v Lackovciach v sobotu 29. júna o 9:15 hod. a v Humennom v nedeľu 30. júna o 8:00 
a 10:30 hod.. Osobne sa rozlúčiť s našim pánom kaplánom Mariánom budete môcť  v nedeľu 

30.júna od 17:00 hod.. na našom farskom dvore. 
Pozvánka na odpustovú slávnosť

V nedeľu 30. júna vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť ku cti Božského Srdca Ježišovho 
do nášho filiálneho kostola v Lackovciach. Svätá omša bude o 10:30 hod. 

Pozvánka: Kňazská vysviacka a primície
 Diakon Miroslav Mudrík prijme v sobotu 15. júna v Spišskej Kapitule o 10.00  hod. kňazské 
svätenie. V sobotu 22. júna.2019 bude novokňaz Miroslav Mudrík sláviť primičnú sv. omšu 

v Humennom na Sokoleji o 10.00 hod. Na túto milú slávnosť vás srdečne pozývame.                             

Pochod za život v homíliách - Slávnosť Najsvätejšej Trojice
Ježišov prísľub v evanjeliu tejto nedele je fascinujúci: Duch Svätý nás bude počas celých dejín 

uvádzať do “plnej pravdy”. “Plná pravda”, to je pravda pre realizačnú úroveň nášho života, 
je to Božia nadčasová pravda - o okolnostiach prítomného okamihu z Božej perspektívy. 

Je to nielen diagnóza, ale aj pravda o najlepšej liečbe, ktorá vedie ku skutočnému uzdraveniu. Prosme 
o vyliatie Božieho Ducha aj na účastníkov septembrového Národného pochodu za život, aby 

svojim svedectvom slúžili “plnosti pravdy” o nedotknuteľnej dôstojnosti každého človeka.
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Boh nie je sám
Aké dobré je, že Boh nie je sám. Od počiatku žil a vždy bude žiť vo vzťahu. 
Vo zvláštnom, pre nás často nepochopiteľnom vzťahu, kde si Boh s Bohom slúžia navzájom.
Moc. To je to, čo ničí každý vzťah. Mať moc nad iným človekom a zneužívať túto moc 
pre dosiahnutie svojich plánov a túžob je Bohu odporné. Aj preto vzťah Boha k Bohu je 
o službe, o zrieknutí seba samého - to je ten spôsob, ako v sebe poraziť túžbu po moci 
a ovládaní druhého - služba.

Aké dobré je, že Boh nie je sám.
Traja Bohovia v Jednom Bohu si navzájom slúžia, aby mal človek nádej, že raz zažije 
vzťahy, akými sa môžu chváliť iba tí nad oblakmi.
Stvoriteľ dal človeku nádhernú zem. Aby sa ľudia milovali. Lenže oni to nepochopili 
a dovolili, aby im srdce spálila nenávisť.
Vykupiteľ dal človeku seba samého na kríži. Do poslednej kvapky krvi namočil každého 
z nás, aby nás očistil od tej nenávisti.
A Tešiteľ nám každodenne pripomína, že nie moc, ale služba nám prinavráti tú človečiu 
tvár, akú ma  li Adam a Eva, kým neuverili hadovi.

Možno to nevieme pochopiť a možno iba o tom nevieme. Ale Traja v jednom Bohu nám 
nevládnu, lež slúžia. Od počiatku.
Aby sme boli takí, akých si nás Boh na počiatku vysníval. Plní nesebeckej milosti, kde je 
jeden vždy očarený tým druhým a nie kde jeden druhému sebecky vládne.

Aké dobré je, že Boh nie je sám. 
A to nie sme ani my. Boh je s nami. Nie, aby nad nami Boh vládol. Nie, aby nás prena-
sledoval a zotročoval. Nie, aby na nás ukázal svoju neobmedzenú moc. Nie, aby nás súdil 
a trestal. Ale aby slúžil človeku na jeho ceste domov. Veď Stvoriteľ, Vykupiteľ a Tešiteľ 
najviac zo všetkého túžia po tom, aby všetko, čo sa bolo zatúlalo, sa raz vrátilo domov… 
ako tá stratená ovečka, ako ten márnotratný syn i ten kajúci lotor na kríži.

Vladimír Štefanič


