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Tvoja hora premenenia 
Ako malý chlapec som s mojím dedkom často chodieval na stanovačky. Niekedy to bolo 
na našej záhrade – to vtedy, keď mi chcel splniť moje detské rozmary. Ale častejšie to bolo 
mimo mesta, kamsi do prírody. Mali sme jedno obľúbené miesto, kam sme chodievali 
často. Malo dve výhody. Tou prvou bola studnička, ktorá sa od miesta, kde sme si rozkladali 
stany, nachádzala asi 20 metrov. Tým druhým bolo, že na lúku chodili každý večer srny 
a jelene. A tak sme mali o zábavu a divadlo postarané. Môžem povedať, že tie chvíle boli 
plné snívania. Sníval som v noci v spacáku a sníval som i vo dne. Vždy, keď prišla tma, 
som s napätím očakával, čo sa v noci udeje. Či náhodou nebudem musieť v noci zachra-
ňovať dedka pred nejakými zlodejmi alebo mátohami. Či náhodou v noci, keď budeme 
sledovať jelene, neuvidíme niečo divné, čo by nás priviedlo k nejakému vzácnemu pokladu. 
Detské sny a predstavy. Asi to poznáte všetci.
Keď si na to spomínam dnes, uvedomujem si, že všetky tie príbehy sa odohrávali v mojom 
srdci. Niekto by povedal, že v hlave, ale ja si myslím, že to bolo v srdci. V srdci som túžil 
byť statočný, v srdci som túžil nájsť veľký poklad. V srdci som túžil objaviť zbrane z prvej či 
druhej svetovej vojny. V srdci som chcel ukázať odvahu. A v srdci som chcel byť i pyšný 
– keď som túžil zažiť čosi veľké, aby mi moji spolužiaci závideli. V mojom srdci sa odo-
hrávali príbehy, ktoré boli plné fantázie a túžob.
Dnešná nedeľa nám prináša evanjelium, v ktorom sa Ježiš zázračne premení na vrchu. 
V jeho blízkosti sa sťa zázračné bytosti objavia Mojžiš a Eliáš a Petrovi nenapadne nič 
lepšie, ako im postaviť stánky. Neviem, a asi nik z nás to nevie, čo mu vtedy prebiehalo 
hlavou. Môžeme len hádať, nad čím premýšľal, čo si uvedomoval. Možno sa nechcel vzdať 
zázračnej chvíle a túžil, aby trvala dlhšie. V srdci možno túžil „vychutnať“ si ten zázrak. 
V srdci sníval a tento zázrak sa jeho srdca dotkol. Zmocnil sa ho. Peter bol dotknutý, 
zarazený, prekvapený a potešený. To zázraky robia. Potešujú a my ľudia máme túžbu 
v nich zotrvať.
Nemyslím si, že by to bola len vonkajšia stránka či prítomnosť dvoch veľkých mužov, čo 
potešilo srdce Petra. V srdci bol otvorený na poznanie nového, a tak zázrak v srdci prijal. 
A nie len to, bol ochotný snívať – vlastne nie! Nie snívať! Ale žiť ho ďalej. Lebo v srdci sa 
rodia sny a srdce jediné ich dokáže i žiť. A tak Peter naplno spoznal Pána. Ježiš Nazaretský 
sa pre neho stal „Kyrios“ – Pán.
Priatelia, dnešné slová o premenení Pána na vrchu sú pre nás pozvánkou k tomu, aby 
sme stojac či kľačiac v blízkosti Eucharistie na svätej omši dovolili srdcu, aby snívalo. 
A nechalo sa vtiahnuť do Božej reality, ktorá nech vyzerá akokoľvek zázračne, je skutočná. 
Pri premenení Pán zažiaril. Rovnako žiari na oltári v kostole či kaplnke. Denne. V Eucharistii. 
Vidíš tu žiaru? Nadchla ti srdce? Dokážeš v Božej blízkosti snívať? Nemusíš putovať na 
vrch, stačí, ak pokľakneš pri Eucharistii.

Tomáš Gerboc SVD



Predmanželska príprava
Tí, ktorí ste sa prihlásili na predmanželskú prípravu v našej farnosti v dňoch 13.- 14.3.2020 nech 

sa páči, oboznámte sa s programom kurzu. Príprava bude prebiehať v našom farskom 
a pastoračnom centre ( FaPC resp. na fare ).

  Program v piatok:
  17.45 – 18.15 hod. Predstavenie kurzu, zoznámenie
  18.30 – 19 .45 hod. Príprava na manželstvo
  20.00 – 21.00 hod. Podoby lásky

  Program v sobotu:
  9.00 –10 .00 hod. Rozdiely medzi mužom a ženou
  10.30 – 11.30 hod. Komunikácia v manželstve
  11.45 – 12.15 hod. Život kresťanskej rodiny

  12.15 – 13.30 obedňajšia prestávka

  13.30 – 14.30 hod. Konflikty v manželstve a ich riešenie
  15.00 – 16.15 hod. Sviatosti a Vierouka
  16.30 – 17.30 hod. Plánovanie rodičovstva a príprava na rodičovstvo
  17.30 –17.45 hod. Záverečný dotazník a ukončenie kurzu

Predmanželskú náuku budú viesť pán farár a manželský pár zo Sniny. Prosíme o duchovné 
sprevádzanie tohto kurzu. Prosíme tých, ktorí plánujú vstúpiť do sviatostného manželstva, 

aby sledovali našu stránku a včas sa zaregistrovali na plánované predmanželské kurzy.  

„Žiadna hodina sa nemôže považovať  za nevhodnú, aby sme  čítali Božie Slovo... 
Každodenné povinnosti realizujeme v konkrétny  čas, avšak na nebeskú múdrosť  
nie je možné vymedziť  nejakú hodinu.  Čím viac  času venujeme svojej duši, tým 

viac sa stáva silnejšou, mocnejšou“ 
Sv. Ján Zlatoústy



Správy z biskupského úradu
Výročie biskupskej vysviacky a arcidiecézy: 17. marca 2020 o 15.00 v Katedrále sv. Alžbety oslávi 
30. výročie svojej biskupskej vysviacky (17.03.1990) J. E. Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. 
Zároveň si pri sv. omši pripomenieme 25. výročie ustanovenia Košickej cirkevnej provincie 
a  povýšenie Košickej diecézy na arcidiecézu pápežom sv. Jánom Pavlom II. pred 25 rokmi 
(31.03.1995). Srdečne vás pozývame osláviť tieto jubilea spolu s nami. 

25. výročie sobáša: Pozývame jubilujúcich manželov, ktorí si v  tomto roku pripomínajú 25. výročie 
sobáša na stretnutie s o. arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom. Spoločné pripomenutie a slávenie 
jubileí manželov bude v  Katedrále sv. Alžbety– 17. mája 2020 o 15.00 hod. Prihlásiť sa môžete 
v sakristii do 21. marca 2020.

O Z N A M Y
V utorok 10. marca budú v našej farnosti kňazské rekolekcie dekanátu Humenné. 

Z toho dôvodu sv. omša bude o 9:00 hod. 
Srdečne vás pozývame na túto sv. omšu a k modlitbe za všetkých kňazov. 

V piatok 13. marca 2020 je výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka ( 2013 ). 
Povzbudzujeme vás, aby ste zvlášť v tento deň vložili nášho pápeža Františka do svojich modlitieb. 

Najbližšia zbierka na FaPC bude pri nedeľných sv. omšiach 15. marca 2020. 
Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

ADSM  „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7,14).
ADSM  „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7,14).

Aj tohto roku pripravujeme Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM). Ide o stretnutie mladých 
Košickej arcidiecézy, ktoré sa v našej arcidiecéze koná vždy v sobotu pred nedeľou Božieho 

milosrdenstva. Tohto roku to bude 18. apríla 2020 v Snine. Prihlásiť sa budete môcť už v najbližších 
dňoch u pána kaplána Mareka. Ak sa však chcete zapojiť do prípravy stretnutia, je možné sa 
nahlásiť aj ako dobrovoľník. Prihlásiť sa môžete do nasledujúcich tímov: Organizačný tím, 

Registračný tím, Usporiadateľský tím (je potrebné poznať Sninu)  Workshopový tím.
Vybrať si môžete jeden alebo aj viacero tímov (ak je to možné, zvoľte si viacero tímov). 

Ak si vyberiete viacero tímov, do poznámky vo formulári uveďte tím, ktorí preferujete. My sa 
budeme snažiť pri rozdeľovaní dobrovoľníkov prihliadnuť na preferovaný tím, no môže sa stať, 
že v ňom už budeme mať dostatočný počet dobrovoľníkov a tak by sme vás presunuli do iného 
z vybraných tímov. Viac informácii nájdete na www.premladez.sk. Kontaktovať nás môžete cez  

mail: premladez@gmail.com 

Pripravujeme: Duchovnú obnovu pre birmovancov 3.-5. apríla 2020-  miesto Jusková Voľa.
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