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Medzi krutých a neoblomných mužov v dejinách spásy patrí egyptský faraón. 
Napriek krutým ranám, ktoré postihli Egypt, neustúpil, nesúhlasil s požiadavkou 
Mojžiša, aby prepustil Izraelitov z krajiny. Faraónovo srdce ostalo zatvrdnuté 
(napr. Ex 7, 22; 8, 11.15.28; 9, 7.12.34; 10, 20.27). Podľa Starého i Nového Zákona 
jednou z najhorších vecí, ktorá sa môže človeku prihodiť je zatvrdnuté, otupené 
srdce (Ex 9, 12; Mk 8, 17). Srdce vzdorovité, neschopné zmien, vnútorne namy-
slené a pyšné. 
Jestvujú rozličné príčiny, pre ktoré sa srdce stane zatvrdlivé:  Prvou môže byť 
bolestná skúsenosť a sklamanie. Tak tomu bolo v prípade emauzských učeníkov, 
alebo aj apoštola Tomáša, ktorý odmietol uveriť v Ježišovo zmŕtvychvstanie, keď 
mu o tom apoštoli rozprávali (Jn 20, 25). 
Druhou príčinou chladného srdca je uzatvorenie sa do seba, izolovanie sa od 
ostatných. Tvrdé srdce nie je otvorené voči druhým, niet v ňom miesta pre iných 
(2Kor 6, 12). Nemiluje. Iba vtedy, keď milujeme jeden druhého, je v nás Boh a 
Jeho láska (1Jn 4, 12). Preto by srdce malo byť často pri ohni Božieho slova, kde 
sa tvrdosť roztápa ako ľad, kde ešte aj med býva redší. Žalmista vyzýva: Čujte 
dnes jeho hlas: Nezatvrdzujte svoje srdcia (Ž 95, 8).
Aké srdce má Boh? Celosvetová potopa z čias Noema naznačuje, že Boh má cit-
livé srdce. Keď videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich 
srdca je ustavične naklonené na zlé … bol skormútený v srdci (Gn 6, 5-6), trápilo 
Ho to. Ťažko a bolestivo robil rozhodnutie. Biblista a odborník na Starý Zákon, 
Dennis Trevor, poznamenáva, že jediný spôsob, ako dokáže vysvetliť potopu ľud-
stva z Noemových čias je predstava, že ten oceán, po ktorom sa plavila archa, bol 
tvorený Božími slzami (The Book of Books: The Bible Retold).
Nevieme, či to tak bolo. Ale určite prekvapuje, že potopa akoby spôsobila v Bohu 
nezvratnú zmenu. Vie, že zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé (Gn 8, 
21). Naďalej Ho bude trápiť ľudská zloba, ale odteraz pristúpi k svojmu stvoreniu 
s neobmedzenou trpezlivosťou a znášanlivosťou. Toto je skutočne čosi úžasné, 
čosi tak dôverné medzi Bohom a ľudstvom – od srdca k srdcu.
Dejiny spásy dosvedčujú, že Boh má chápajúce srdce, že sa podieľa na ľudskej 
radosti i smútku. Teší sa z nás a smúti s nami. Má radosť, keď vidí ako hriešnik 
robí pokánie (Lk 15, 7). Zmocňuje sa Ho žiaľ, keď vidí zármutok a pokorenie 
svojho ľudu (Jer 8, 18). Stal jedným z nás, stotožnil sa s nami vo všetkom okrem 
hriechu (Flp 2, 6-7). V Ježišovi vzal na seba naše previnenia a náš zaslúžený trest, 

Od srdca k srdcu
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aby smútok premenil na radosť. Potvrdením sú aj učeníci na ceste do Emauz. Na začiatku 
sú smutní; v  závere sú nadšení s horiacim srdcom. Ich radosťou sa stal vzkriesený Kristus. 
V dôvernom rozhovore od srdca k srdcu, v delení požehnaného chleba, v blízkosti vzkrie-
seného Pána nadobudli radosť, odvahu a nadšenie, s ktorou sa vybrali späť do Jeruzalema 
oznámiť, že Ježiš žije. Aké je naše srdce? Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma 
a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou, veď ma po ceste k večnosti (Ž 139, 23-24).

www.terasafarnost.sk

V utorok 4. augusta 2020 bol našou farnosťou organizovaný jednodňový výlet pre deti do 
Košíc. Rovno z autobusu sme po príchode vhupli do detského zábavného parku SteamFactory 
nachádzajúceho sa v OC Optima. Atrakcie si užili aj menšie deti v detskom svete, na každom 
rohu boli svetielkujúce herné automaty a ani staršie deti či animátori neostali sklamaní. 
Zabavili sme sa pri inline korčuľovaní, laser game či lezeckej stene. Priestor je to naozaj 
multifunkčný, rozsiahly a skutočne zábavný. Tromi hodinami šantenia sa však náš deň ani 
zďaleka nekončil. Nasledovala prehliadka a modlitba v Dóme svätej Alžbety. Po doplnení a 
znovuobnovení síl z modlitby aj obeda sme sa autobusom premiestnili na sídlisko KVP do 
kostola Božieho milosrdenstva, kde sme sa zúčastnili korunky a modlitby k Božiemu 
milosrdenstvu a nasledujúcej svätej omše, ktorú slúžil náš bývalý pán diakon, Janko Kocurko. 
Vďaka patrí skvelému tímu v SteamFactory a OZ Podaj ruku. Tiež rodičom detí a deťom 
samotným. Osobitne však naozaj nášmu Bohu, ktorý tak ako dohliada na každú našu akciu, 
postaral sa aj o tento príjemne prežitý spoločný deň.

Diana Dudová

Deň s Trojkou v Košiciach

„Čítať Sväté písmo znamená 
ísť sa poradiť s Ježišom Kristom“

Sv. František z Asissi



Oznamy 
Našu pravidelnú letnú akciu Bodka za prázdninami tento rok organizovať nebudeme. 

Mesto Humenné nám schválilo tento rok dotácie na dve naše akcie: 
Trojka v Tatrách 203 € a na Servis a modernizáciu zvonov 3.200 €. Ďakujeme.

Ak Boh dá, v piatok 28. augusta by sme radi zorganizovali na našej filiálnej obci Lackovce 
stretnutie a sv. omšu vonku pri kaplnke. Viac informácii dáme v nedeľu 23.8.2020.

Pripravujeme: 
6. septembra – odpustová slávnosť ku cti.- sv. košických mučeníkov

Príprava k sv. birmovania- prvé stretnutie 9.9.2020, Príprava k prvému sv. prijímaniu- 
prvé stretnutie 11.9.2020 Viac informácii aj o prihláškach dáme v Trojke 30.8.2020.

Informácia po stretnutí pána farára s ruž. bratstvom
V týždni od 3.-9. augusta sa pán farár stretol s jednotlivými spoločenstvami

 ruž. bratstiev v našej farnosti. Aktuálny stav: Humenné 7 ruží, hlavnou horliteľkou je 
p. Gavaľová, Lackovce – 4 ruže, hlavnou horliteľkou p. Dudiaková, Kochanovce 3 ruže, 

hlavnou horliteľkou p. Porochnavá.  Okrem iného sa na stretnutí vyjadrila túžba po 
duchovnej obnove členov ruž. bratstiev , ako aj o otvorenosti pre všetkých, ktorí by chceli 
cez pravidelnú modlitbu sv. ruženca napredovať vo svojom duchovnom raste. Pán farár 

v sobotu 8. augusta zaslal oficiálnu žiadosť promótorovi pre ruženec – na Dominikánske 
Mariánske Centrum v Košiciach o určenie termínu duch. obnovy ruž. bratstiev v našej farnosti. 

Víkend pre mužov
V Otcovej stodole opäť štartujeme... Potrebuješ nakopnúť po náročnom období? Zažiť 
chlapské spoločenstvo? Posilniť svojho ducha, porásť vo viere a dôvere, aby si mohol 
zažívať víťazstva vo veľkých životných otázkach, ale aj v každodenných situáciach?

Víkendovka „V MENE PÁNA ZÁSTUPOV“ je zameraná na teba, tvoj život, tvoju zrelosť, 
tvoje srdce, na to v čom bojuješ ale aj to, za čo zápasíš. No hlavne na tvojho Boha. Boha, 

ktorý ti dal život, ktorý ti dáva zrelosť, ktorému záleží na tvojom srdci, na tom, v čom 
bojuješ i za čo zápasíš. Na Boha, ktorý je s tebou všade a vo všetkom!

Program tiež zacielime na tvoje 3Z- ZORIENTOVANÝ - ZAMERANÝ  - ZRELŠÍ
TERMÍN: 21. - 23. august 2020 MIESTO: Otcova stodola Važec  Viac na: www.jedenmuz.sk

2. výročie blahorečania Anky Kolesárovej
Všetko dozrieva v čase. Prvého septembra uplynú dva roky od blahorečenia Anny Kolesárovej. 

Jej príbeh sa odohráva aj v príbehoch mnohých mladých ľudí, keď svoj život formujú 
hodnotami, pre ktoré blahoslavená Anka zomrela. Tešíme sa všetkým pútnikom, ktorí 
prichádzajú do jej rodiska – dedinky Vysoká nad Uhom neďaleko ukrajinskej hranice.

Pozývame vás na oslavu druhého výročia blahorečenia Anky Kolesárovej, ktorá sa uskutoční 
dňa 30. augusta 2020 . V programe bude svätá omša, adorácia, svedectvá, slovo a hudba, 

ako aj možnosť navštíviť jej hrob a pozrieť si Pastoračné centrum Anny Kolesárovej.
Tešíme sa na spoločenstvo modlitby, na stretnutie veľkej duchovnej rodiny. Nech príbeh 

Anky Kolesárovej prináša zmenu do našich životov.
Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás. 

Viac na: www.annakolesarova.sk
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