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Prinášame časť znenia posolstva Svätého Otca Františka 
k 53. svetovému dňu pokoja, 1. januára 2020 

Cesta zmierenia si vyžaduje trpezlivosť a dôveru. Nezískame pokoj, ak v neho nedúfame.

V prvom rade to znamená, že treba veriť v možnosť pokoja, veriť, že tí druhí po-
trebujú pokoj práve tak ako my. V tomto sa možno inšpirovať Božou láskou ku 
každému z nás: láskou oslobodzujúcou, nekonečnou, bezodplatnou a neúnavnou.

Strach je často zdrojom konfliktov. Je teda dôležité prekročiť naše ľudské strachy 
a uznať, že pred tým, ktorý nás miluje a očakáva ako Otec strateného syna (porov. 
15, 11 – 24), sme deťmi v núdzi. Kultúra stretnutia je v rozpore s kultúrou ohro-
zovania. Z každého stretnutia robí totiž možnosť a dar veľkodušnej Božej lásky. 
Vedie nás prekračovať hranice našich úzkych obzorov a neustále nás povzbudzuje, 
aby sme prežívali ducha univerzálneho bratstva, ako deti jediného nebeského Otca.

Na tejto ceste podporuje Kristových učeníkov aj sviatosť zmierenia, ktorú Pán dal 
pokrsteným na odpustenie hriechov. Táto sviatosť Cirkvi, ktorá obnovuje jednot-
livcov i spoločenstvá, nás pozýva k obráteniu pohľadu na Ježiša, ktorý „zmieril 
všetko so sebou“ (Kol 1, 20); a požaduje, aby sme zanechali akékoľvek násilie 
v myšlienkach, slovách i skutkoch, či už voči blížnym alebo voči stvoreniu.

Milosť Boha Otca sa dáva ako bezpodmienečná láska. Keďže sme v Kristovi prijali 
jeho odpustenie, môžeme sa vydať na cestu a ponúknuť pokoj mužom a ženám 
našej doby. Deň po dni nám Duch Svätý vnuká správne postoje a slová, aby sme 
sa stali tvorcami spravodlivosti a pokoja.

Nech nás Boh pokoja požehnáva a príde nám na pomoc.

Nech nás sprevádza Mária, Matka Kniežaťa pokoja a Matka všetkých národov na 
zemi, a nech nás podporuje na každom kroku na ceste zmierenia.

Nech každý človek, ktorý príde na tento svet, môže okúsiť život v pokoji a naplno 
rozvinúť prísľub lásky a života, ktorý v sebe nosí.

Pápež František

Dostaneme toľko, v koľko dúfame





15 ROKOV OZ PODAJ RUKU
Občianske združenie (OZ) Podaj ruku na území našej farnosti pôsobí od roku 2004. 
Málokto si dnes pamätá na jej začiatky. Na prvé kroky, ktoré viedli vtedajšieho farára 

a zopár nadšencov k tomu, aby založili naše OZ. Dnes toto naše združenie je stále 
dobrovoľnou, neštátnou a nepolitickou organizáciou, ktorá oslávila v tomto roku 15 rokov. 

Tak ako na začiatku, aj dnes členovia združenia vkladajú svoj voľný čas a úsilie pre jeho 
fungovanie bez nároku na odmenu. Ide o dobrovoľnosť, za ktorou vidia zmysel. Týmto 

príspevkom by sme vám radi priblížili jeho činnosť.
V spolupráci s Farnosťou Svätých Košických mučeníkov sa Podaj ruku každoročne zapája 
do mnohých aktivít, ktoré veľmi dobre poznáte: karneval, detský letný tábor, Bodka za 

prázdninami, Mikulášske balíčky, silvestrovské korčuľovanie -Fara na ľade. V posledných 
rokoch sme rozšírili spoluprácu s Mestom Humenné ( vďaka tomu sme zorganizovali 
výlet do Bardejova a Bardejovských kúpeľov), ako aj  spoluprácu s Územným spolkom 

Červeného kríža,  vďaka čomu sme rozšírili svoje sociálne aktivity. 

K tomu, aby sme tieto aktivity mohli vykonávať nám vo veľkej miere dopomáhajú vaše 
dary v podobe 2 % zo zaplatenej dane, ako aj iné peňažné i materiálne dary. V tomto 

roku sme vás v adventnom období oslovili pripojiť sa a podporiť naše OZ prostredníctvom 
„Vianočnej rolničky“. Ďakujeme za podporu!

Chceme veľmi pekne poďakovať všetkým našim doterajším členom za pomoc a podporu. 
Zvlášť Mariánovi Babinovi a  Mariánovi Frankovi, ktorý sú v našom OZ od jej vzniku!

Do nového roka vstupujeme s novými výzvami. Jednou z nich je doplniť rady dobrovoľníkov 
v našom združení a tou druhou je rozvíjať projektovú činnosť, cez ktorú by sme chceli 

ešte viac a viditeľnejšie vnášať idey stanovené pri vzniku nášho OZ do kadeného života.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať aj cez Facebook.
Podporiť naše OZ Podaj ruku môžete aj vkladom na náš účet. 
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OZNAMY
Fara na ľade: detí, ktoré majú lístky na našu pravidelnú akciu pozývame 31.12.2019 od 
10:00-12:00 hod. na zimný štadión na naše spoločné farské korčuľovanie. Upozorňujeme, 

že za bezpečnosť detí zodpovedá sprevádzajúca dospelá osoba. 

Na Silvestra otvoríme farský kostol o 23:30 hod.. Pozývame vás v blízkosti 
Eucharistického Krista privítať rok 2020. 

Tí, ktorí by ste si chceli dať požehnať dom/ byt v období Zjavenia Pána, prosíme vás, aby 
ste sa do 1.1.2020 nahlásili v sakristii. Požehnávať príbytky pôjdeme 5. a 6. januára 2020.

25. januára organizujeme náš farský ples. Prosíme vás, ak môžete a chcete o darovanie 
cien do tomboly. Vopred vám ďakujeme za vašu štedrosť.

Pripravujeme: 10.1.2020 o 19:00 hod. - Koncert – Čas radosti a veselosti - Spevácky zbor 
mesta Humenné, 8.2.2020 Farský karneval
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