
Info list Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Humenné  - 30.  6. 2019 - IX. č. 13

Najväčšia bolesť Boha
Už v druhom ročníku seminára som vedel, o čom chcem písať svoju záverečnú magisterskú 
prácu. Rozhodol som sa rýchlo, k čomu mi pomohli dve hodiny pred počítačom. Film 
Luca Besona o živote Jany z Arku rozhodol namiesto mňa. 
Nie, nemal som a ani nemám záľubu šprtať sa v inkvizícii, ba ani v nekonečne trvajúcich
vojnách. Bola to Jana sama, jej viera a vernosť božím prisľúbeniam, ktoré ma priťahovali. 
Viera sedemnásťročného dievčaťa, ktorej Boh dovolil, aby robila veľké veci: najskôr po 
boku jednoduchých a vulgárnych mužov vo vojne, na ktorú nemala žiaden výcvik
a neskôr proti teologicky vzdelaným mužom v inkvizičnom procese, hoci ona nevedela 
ani písať. A to všetko vo viere.

Venoval som sa jej životu štyri roky. Najskôr som si preložil celý inkvizičný proces. 
Prečítal som viacero kníh. Navštívil som jej rodné mesto, rodný dom, kostol, do ktorého 
chodievala a držal som v rukách krstiteľnicu, v ktorej bola pokrstená. Veľa som čítal, 
študoval, prekladal, skúmal a hľadal, len aby som konečne našiel názov diplomovej práce. 
Nechcel som písať o niečom, o čom už písali iní. Nakoniec som jej proces porovnával 
s vtedy najpopulárnejšou príručkou pre inkvizítorov: Kladivom na čarodejnice.
Stálo to veľa síl a času, ale mňa to bavilo.  
„Vlado? Čo už len on môže vedieť o Jane z Arcu?“ takto sucho a jednoducho napokon 
spochybnil moju prácu jeden známy, keď počul, že o nej píšem. Vždy to zamrzí, keď naše 
dlhoročné úsilie niekto spochybní. 

Zaiste to mrzelo aj Ježiša. Nik nepoznal človeka tak dobre ako Boh. Stvoril ho na svoj 
obraz. Obdaroval ho rozumom a slobodnou vôľou. Bol jeho vysnívaný. Pozoroval a sprevádzal 
ho tisícročia na cestách. A tisícročia sa pripravoval na tom, že sa stane človekom, aby nám 
zjavil pravdu o sebe, o nás a o živote.
„Ježiš a jeho Cirkev, čo už nám len oni môžu povedať o živote? Dnes sa žije ináč…“ počuť 
stále viac a viac. 
Vždy to zamrzí, keď dlhoročné úsilie Boha niekto spochybní.

Ján to pekne napísal: Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.
Možno sme takto o Bohu dosiaľ nerozmýšľali. Najväčšou bolesťou Boha totiž neboli kríž 
a Kalvária. Najväčšou bolesťou Boha bolo, je a vždy bude naše odmietnutie. Lebo aj Jeho 
mrzí, keď spochybňujeme jeho niekoľko tisícročnú starostlivosť o naše dobro… večné dobro!

Vladimír Štefanič



Predstavujeme vám, nášho nového 
pána kaplána dp. Mareka Marcina

1. Prezraď nám niečo o sebe
Mám 32 rokov, pochádzam z Prešova kde som vyrastal, 
študoval aj pracoval. Po ukončení strednej školy som začal 
pracovať v jednej firme a zároveň aj študovať na vysokej 
škole. Moje štúdia sa vždy točili okolo ekonomiky, financií 
atď. Po skončení vysokej školy som si myslel, že študovať 
už nebudem. Mýlil som sa. Rok neskôr som skončil v za-
mestnaní a začala sa moja formácia v Kňazskom seminári 
v Košiciach.

2. Prečo si šiel do seminára? Kto a čím Ťa oslovil?
Počas strednej školy, na svetových dňoch mládeže, som objavil povolanie. Do seminára 
som chcel ísť hneď po ukončení strednej školy. Ale nestalo sa tak, svoju formáciu som 
začal až ako 25 ročný.

3. Aké máš záľuby
Kedysi som sa venoval ľadovému hokeju. Teraz je to len príležitostne. Rád mám aj vzde-
lanie, okrem teologickej literatúry sa snažím venovať aj niektorým iným vedám. Ak mám 
voľný čas, amatérsky sa venujem maľovaniu. A viac už neprezradím :)

4. Spomeniem jeden citát, ktorý ma oslovil pred mojou diakonskou 
vysviackou: 
„A teraz Len choď!“ (Ex 4, 12) Poviem len toľko, že neviem, čo ma čaká, ako to bude 
v budúcnosti. Ale isto viem jedno, že mám ísť...                                  Marek Marcin

Milí veriaci, chcem nám všetkým s vďačným srd-
com pripomenúť, že 1. júla si pripomenieme 15. 
výročie založenia našej farnosti. Kto viac po 15 rokov farnosti

Bohu, ako práve vy, môžete hodnotiť toto rozhodnutie? Kto viac, ako vy, môžete vnímať 
citlivejšie krátku a predsa históriu tohto farského spoločenstva? Chcem preto poďakovať 
Bohu, za každého z vás, ktorí ste súčasťou tejto farnosti, zvlášť za tých, ktorí ste akým-
koľvek spôsobom vstúpili aktívne do života a diania v našej farnosti. Za vaše modlitby 
i finančnú podporu. Za každé jedno spoločenstvo, ktoré obohacuje svojou charizmou. 
V pätnástke sa opúšťa základná škola a začína stredoškolské vzdelávanie. Možno je to 
výzva aj pre nás, aby sme zo základov vyšli vyššie, k Bohu i k človeku. Aby sme si viac 
a živšie budovali vzťahy s Bohom i navzájom medzi sebou. James Mallon v knihe Premena 
farností totiž píše, že ak chce farnosť fungovať a byť živá, najprv musia veriaci pocítiť, že 
kamsi patria. Až potom prichádza prehĺbenie viery a skvalitnenie života. Nie naopak: 
nemôžeme ísť cestou: najprv zmeň život a možno ťa k sebe prijmeme. Premena začína 
vzťahom, milosrdenstvom a láskou. 
Prosím preto v modlitbe Boha a touto cestou aj vás: pokúsme sa učiť takto premieňať 
seba i farnosť. Aby sme čím viacerí vnímali, že patríme k Bohu i k sebe, že nás spája 
jeden a ten istý Boh. Aj preto, aby sme niesli navzájom svoje bremená, aj preto, aby sme 
si pomáhali rásť...



ÚRADNÉ HODINY POČAS PRÁZDNIN

Sviatosť zmierenia môžete prijať v pondelok 1. júla od 17:00-18:00 hod. 
Následne pri sv. omši o 18:00 hod. privítame nášho nového pána kaplána Mareka. 
Rekuperácia. Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí ste sa doteraz 

zapojili do zbierky 500 x 50
Na účet: Bohuznáma Slávka 200 €, Ing, Vladimír 100 €, Bohuznáma Marta 60 €

Zbierka: 100 €- rod. Kusendová, z krstín Adely Hurnej, Bohuznáma, Jožka a Olinka
Po 50 € Bohuznáma z kaplnky, Bohuznámy Jozef, Bohuznáma Oľga s rod., rod. Dzurišová, 

manželia Katka a Vladimír, Bohuznáma, sestry Anna a Mária, Bohuznámy a ďalší
Iná suma: Michal a Anna, Bohuznámi, Mária, Bohuznáma a ďalší

Veľkou pomocou k inštalácii rekuperácie sa stal aj projekt, ktorý sme vypracovali na 
výzvu VÚC.  A vďaka podpore a pomoci pána poslanca VÚC Michala Babína, ktorému 
patrí veľká vďaka, a ku ktorému sa pridal pán poslanec VÚC Ivan Hopta sme získali na 

rekuperáciu 3.500 €.
Aj vďaka tomu môžeme realizovať prvú časť inštalácie rekuperácie a chladenia v našom 

kostole. V nasledujúcom období, ak Boh dá, koncom júla a v prvej polovici augusta, 
budú na chór montované 3 zariadenia. Veríme, že tie nám pomôžu priniesť istý komfort 

do nášho sakrálneho prostredia a zároveň nenarušiť posvätnosť miesta.  Ak sa nám 
podarí vyzbierať/ získať ďalšie financie, v tomto roku resp. na budúci rok, inštalovali 

by sme ešte minimálne jedno zariadenie pre presbytérium. 
9mzž - cyklopútnici 

V utorok 2.7. do farnosti Všetkých svätých v Humennom zavítajú cyklopútnici s modlitbou 
za život a pozvaním na Národný pochod za život. Pozývame veriacich, na svätú omšu 

o 12.00 hodine a po nej na pochod pred bránu nemocnice v Humennom.
Správy z ABÚ

V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si v košickej katedrále spoločne pripomenieme 
jubileum manželov z celej arcidiecézy: 13. októbra o 15.00 h – 50., 60. a 65. výročie 
manželstva. Manželia, ktorí oslávia svoje jubileum v roku 2019, nech sa prihlásia 

u svojho farára. Farár za celú farnosť nahlási kancelárii ABÚ ich účasť na svätej omši 
v katedrále do 1. októbra 2019.

Myšlienka na nedeľu
Ježiš nás túto nedeľu posiela zvestovať Božie kráľovstvo. Kráľovstvo sa naplno stáva 

kráľovstvom v prítomnosti kráľa, Ježiša Krista. Kráľovstvo sa stáva naplno kráľovstvom 
vtedy, keď ho uznávame za najvyššiu autoritu a podľa toho aj konáme v každodennom 

živote. Ježiš zomrel, aby dal život, preto keď pochodujeme za život, myslíme aj na 
plnosť života v Ježišovi Kristovi. A Ježiš hovoril aj o deťoch, ktoré požehnával, objímal, 

volal k sebe. Akoby už v jeho gestách a slovách bolo zakódované heslo tohoročného 
pochodu za život: za najmenších z nás.

Pripravujeme:    Trojka v Tatrách. Viac informácii v budúcej Trojke.
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