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Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul po Slovensku
 26. 9. - 15.12. 2019

„Milosrdná láska získava svet!“ sv. Vincent de Paul
Láskavosť

Svätý Vincent tvrdil o sebe, že sa ľahko nahnevá. Keď sa skúmal ohľadom evanjeliovej výzvy 
k tichosti a poníženosti srdca, prosil Boha, aby zmenil jeho srdce: „Prosil som Boha, aby 
zmenil moju tvrdú a odpudzujúcu povahu a dal mi tichého a láskavého ducha. S pomocou
 Pánovej milosti a vlastnou snahou pri potláčaní výbuchov prirodzenosti sa mi podarilo 
trochu upraviť moju zlú povahu.“ Boh naozaj pomohol tomuto svätcovi. Jeho súčasníci 
o ňom tvrdia, že bol láskavý a že sa všetci blížili k nemu bez strachu. Tichosť si zachoval 
aj pri napomínaní. Tak získal aj najzatvrdnutejšie srdcia. Svätý Vincent presviedčal členov 
svojej Spoločnosti o tom, že ľudia láskaví a tichí nie sú slabí  . „Niet stálejších a vytrvalej-
ších v konaní dobra, ako sú tichí a láskaví. A naopak, tí čo sa dajú unášať hnevom 
a vášňami, sú zvyčajne veľmi nestáli, pretože pracujú pod vplyvom vrtochov a hnevu. 
Sú ako riavy, ktoré dokazujú svoju silu a prudkosť tým, že sa vylejú z brehov. No len 
čo sa rozlejú, strácajú sa. Naopak rieky, ktoré predstavujú ľudí dobrých, plynú tichučko, 
pokojne a nikdy nezanikajú.“ Usiluj sa byť tichý. V živote sa môže agresivita prejaviť ako 
sklon k dobrému alebo zlému. Je nesmierne potrebné kontrolovať ju a nájsť spôsob, ako 
ju usmerniť k dobrému. Keď zameriame agresivitu podľa Ježišovho príkladu proti ne-
spravodlivosti, stáva sa silou, ktorá nás núti odvážne bojovať, postaviť sa proti farizejom, 
„vyhnať predavačov z chrámu.“ Skúsenosť však potvrdzuje, že agresivita môže aj ničiť. 
Môže nás priviesť k poškodeniu slabého alebo nevinného. Usiluj sa zistiť, aká je tvoja 
agresivita a usmerňuj ju k dobrému, k pravde a spravodlivosti. Tvoje úsilie môže občas 
stroskotať, ale uvedom si, že Božia moc je väčšia ako tvoja slabosť. Ježiš tvrdí, že tichí sú 
šťastní. Svätý Vincent uveril týmto Ježišovým slovám a získaval srdcia chudobných práve 
svojou tichosťou, ktorá sa prejavila ako srdečnosť, láskavosť, láskavé prijímanie iných, 
hlboká úcta k ľuďom. Jeho súčasníci tvrdili, že bol tichý a láskavý. Dokázal však, ako 
napísal svätej Lujze de Marillac „zmiešať ocot s medom“. Usiluj sa aj ty dosiahnuť pozoru-
hodné spojenie láskavosti s rozhodnosťou.
Relikvie sv. Vincenta da Paul si budete môcť uctiť v stredu 27. novembra vo Farnosti 
Povýšenia svätého Kríža v Snine a vo štvrtok 28. novembra vo Farnosti Ohradzany. Viac 
info na nástenke.
Naša radosť rastie nielen vďaka blížiacemu sa dátumu príchodu relikvií sv. Vincenta do 
nášho dekanátu, ale tiež pre rôzne milé prekvapenia, ktoré nám pripravila Božia prozre-
teľnosť. Súčasťou relikviára totiž bude aj časť Vincentovho srdca, ktoré horelo láskou ku 
Kristovi trpiacemu v chudobných. Tešíme sa, že sa s touto  radosťou môžeme podeliť 
s vami a dúfame, že pri návšteve relikvií vyprosíte hojné milosti pre váš život, a taktiež, že 
sa necháte zapáliť vzorom tohto svätca, ktorý sa z lásky k Bohu daroval všetkým ľuďom, 
ktorých stretol, osobitne chudobným. Ako sám hovoril: „S chudobnými zachádzajme 
s úctou a pokorou! Či zachádzame s nimi hrubo a s pohŕdaním, alebo im chceme pomôcť 
a sme plní úcty, všetko sa vzťahuje na Krista“.



A čo ďalej?
Takýmto heslom sa niesla duchovná obnova pre dievčatá v našom kláštore v Nižnom 
Hrušove na začiatku novembra. Myslím si, že to nie je iba otázka, ktorú si dávajú mladí. 
Možno aj teraz, keď sa blíži Nedeľa Krista Kráľa, na konci liturgického obdobia a na za-
čiatku nového, by mala zaznieť táto otázka aj u nás. Každý z nás by mal vedieť zhodnotiť 
a zorientovať sa, kde sa nachádza vo svojom duchovnom živote. Už od krstu hľadáme, čo 
a ako ďalej. Práve krst, nám pomáha pochopiť, akou formou darovania sa nás privedie 
do Božieho kráľovstva. Nezabúdajme ani na pomoc Ducha Svätého, ktorý nám pomáha 
v tom, aby sme boli vnímaví a nezabúdali sa pýtať, čo robiť, aby aj cez nás bolo oslávené 
Božie kráľovstvo. Pri rozhodovaní akou cestou sa dostaneme do nebeského kráľovstva 
nám pomáha dôvera, ktorú sa učíme denne a neprichádza automaticky. Buduje sa cez 
osobný vzťah. Takejto dôvere sa môžeme učiť aj od Abraháma, ktorý robí všetko, čo mu 
hovorí Boh. Najväčším prejavom dôvery je obeta. My obetujeme Bohu to, čo sme dostali 
od neho ako dar a on to požehnáva a vracia nám to premenené. To čo nám pomáha roz-
lišovať a voliť si správnu cestu už v akomkoľvek stave sa nachádzame, je práve dôvera, 
že Boh sa stará o každého z nás. Takejto detskej dôvere nás učí aj sv. Faustína a my sa to 
snažíme odovzdávať aj počas formačných stretnutí Združenia Faustínum raz v mesiaci. 
Práve Nedeľa Krista Kráľa (24. novembra ) je tým dňom, kedy sa opäť stretneme. Pozý-
vame všetkých, ktorí sa chcú učiť dôvere a odpovedať si na otázku „a čo ďalej?“ Hosťom 
tohto stretnutia bude pán M. Hrabovský, ktorý je vo vedení Združenia Faustínum v Kra-
kove a má na starosti formačné skupiny na Slovensku. Stretnutie začne o 15:00 modlitbou 
v hodine milosrdenstva v kostole, kde bude pokračovať aj ďalší program. Už teraz sa na 
všetkých aj tých, ktorí ešte rozmýšľajú, veľmi tešíme.                                   sr. Pavla KMBM

Púť humenských farností 
k blahoslavenej Anke Kolesárovej

V sobotu 9. novembra 2019  veriaci všetkých 
troch rímskokatolíckych farností v Humen-
nom putovali spolu so svojimi farármi do 
Vysokej nad Uhom k blahoslavenej Anke 
Kolesárovej. Po privítaní sa im ako prvý 
prihovoril vicerektor Domčeka Anky Kole-
sárovej otec Tomáš Tupta. Ten našim veria-
cim predstavil život a okolnosti smrti našej 
blahoslavenej. Okrem iného zdôraznil dobré 
a úctivé rodinné vzťahy, spoločnú modlitbu 
a sviatostný život v rodine Kolesárových. Aj 
vďaka tomuto základu, Anka dospela ku kve-
tu mučeníctva.
Nasledovala prehliadka Domčeka a presun 
do kostola vo Vysokej nad Uhom, kde sme sa 
spoločne pomodlili svätý ruženec a zúčastnili 
svätej omše, ktorú pre nás slúžil novokňaz  
Rastislav Gὃnci. Po svätej omši sme mali 
možnosť uctiť si relikvie blahoslavenej.



Pokračovali sme potom návštevou hrobu blahoslevenej Anky a zastavili sme sa aj v kostole 
svätého Jána Krstiteľa v Pavlovciach nad Uhom, kde sme pri krstnom prameni kde bola 
pokrstená naša Anka obnovili si krstné sľuby a pomodlili sa v Hodine milosrdenstva 
Korunku Božieho milosrdenstva.

Domov sme si odnášali nielen krásne zážitky, obrázky, či Ankin prsteň, ktorý je symbolom 
túžby po vnútornej krásy a čistých vzťahoch. Ale aj túžbu, vrátiť sa opäť na toto milostivé 
miesto.

Oznamy
V piatok 22. novembra o 17:45 hod. začíname víkendový predmanželský kurz. 

Prosíme o modlitbové sprevádzanie kurzu ako aj našich snúbencov. 

V piatok 22. novembra o 18:00 hod.- sv. omša ku cti sv. Charbela. Po svätej omši 
bude možnosť byť pomazaný olejom, ktorý vyteká z jeho tela.

V piatok 22. novembra začíname modlitbu Deviatnika ku cti sv. Ondreja apoštola, 
patróna  košickej arcidiecézy. Modlitbu začneme vždy 5 minút pred sv. omšou.

V nedeľu 24. novembra o 15:00 hod. vás pozývame k spoločnej modlitbe Korunky 
Božieho milosrdenstva a následne na svedectvo M. Hraboveckého 

o Božom milosrdenstve. 

 V sobotu 30. novembra od 14:30 hod. pozývame na našu faru deti aj ich rodičov 
na Tvorivé dielne. 

Prvou decembrovou nedeľou vstupujeme do adventného obdobia, tak ako to býva 
zvykom pri nedeľných sv. omšiach (v sobotu večer aj v nedeľu ) budeme požehnávať 
adventné vence a sviece. Prosíme vás, aby ste ich pred sv. omšou položili pred oltár.

Na prvú adventnú nedeľu – 1. decembra KBS vyhlásila Zbierku na charitu. 
Pán Boh zaplať za milodary. 

Vzhľadom na meniace sa počasie, prosíme vás, aby ste nezabúdali na dôkladne 
očistenie si obuvi a zatváranie dverí. Ďakujeme za pochopenie. 

Prosíme všetkých, ktorí by nám radi pomohli s premietaním textov pri sv. omšiach, 
aby sa nahlásili v sakristii. 

Oznamujeme vám, že na základe záujmu bude v Snine ešte jeden kurz 
predmanželskej prípravy v tomto roku, a to v termíne 29.11. - 1.12. 2019. 

Záujemcovia nech sa prihlásia v kancelárii farského úradu priamo  v Snine – farnosť 
Svätého Kríža.



Poriadok bohoslužieb
18. 11. 2019 - 1. 12. 2019
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