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Iba modlitba a obeta mi dávajú všetku silu. 
Sú to nepremožiteľné zbrane, ktoré mi dal Ježiš; 

môžu pohnúť dušami oveľa viac ako slová.
sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša

Myšlienky z Karmelu

Pohodlnosť a modlitba sú založené na celkom odlišnej logike. Odlišujú sa natoľko, 
že sa z nich v žiadnom prípade nemôže stať dvojica. Pohodlnosť sa oddáva službe 
ľudskému „ja“ a snaží sa uspokojiť všetky jeho túžby a rozmary. „Ja“ je pre ňu 
kráľom. Pohodlnosť je tiež slepá, chýba jej správny pohľad. Za svoj hlavný cieľ 
si kladie privlastniť si nejakú vec alebo zakúsiť pôžitok z nejakej rozkoše. „Ja“ 
sa nezaoberá dôsledkami, nezaujíma ho, že mnohé veci a zážitky môžu človeka 
zničiť. Pohodlnosť je egoistická, sústreďuje sa len na seba samého. Odmieta slúžiť 
a má strach z námahy a požiadaviek. Modlitba je iná. Vždy sa obracia na „ty“, na 
Otca. On je jej kráľom a jemu chce všetko odovzdať. Modliaci sa človek je schopný 
z lásky k „ty“ odovzdať seba samého, usilovať sa, namáhať sa, prinášať obety, 
a seba samého spochybňovať, len aby vyzdvihol a ocenil iných. Modlitba, ktorú 
sprevádza úsilie usporiadať priestor vlastného života, získava veľkú silu.

Škapuliar je v podstate habit. Kto ho dostane, je zaradený viac alebo menej dôverne 
do spoločenstva karmelitánskeho rádu“. Škapuliar alebo malý habit je skutočne 
miniatúrnym habitom tohto rádu, ktorý na to, aby mohol žiť a „nasledovať 
Ježiša Krista“ , vybral si duchovnú skúsenosť rodinného príbuzenstva s Máriou 
ako sestrou, matkou a vzorom.



Požehnanie kalicha, patény a misiek
V utorok 29. júna 2021 v úvode svätej omše zazneli tieto slová: „Bratia a sestry, podľa 
pradávneho zvyku používa Cirkev pri Eucharistických sláveniach zvláštne vzácne 
nádoby, predovšetkým kalich a paténu, ktoré sa pred prvým použitím požehnávajú čím 
sa vyjadruje  ich trvalé určenie pre Boží kult.“

Týmito slovami bol oznámený zámer farára 
Jozefa Kozáka pri sv. omši na sviatok sv. 
Petra a Pavla požehnať kalich, paténu 
a misky zakúpené vďaka finančnému daru 
ružencového bratstva pri farskom kostole 
sv. košických mučeníkov a fondu primá-
tora mesta. Na túto chvíľu sme v našej 
farnosti čakali vyše 6 mesiacov, nakoľko 
tieto liturgické predmety boli zakúpené 
už v roku 2020, kedy sme si v našej far-
nosti pripomínali 25. výročie konsekrácie 
farského kostola.

Kalich bol zakúpený v Ríme, na stopke sú znázornené symboly štyroch evanjelistov 
a v hornej časti kalicha obrazy Ježiša, Panny Márie a sv. Petra a Pavla. Kalich sa bude 
používať pri najväčších slávnostiach a bude nám pripomínať nielen naše prepojenie 
s Rímom a pápežom, ale aj našu vďačnosť tým, ktorí stáli na začiatku stavby nášho 
farského kostola.

Spoločné poďakovanie za starostlivosť
V pondelok 5. júla 20021 pri svätej omši o 10:30 hod. sme v našom farskom kostole 
vzdávali vďaky viac ako kedykoľvek predtým. A to nielen Bohu, za dedičstvo otcov sv. 
Cyrila a Metoda, ale aj mimoriadne všetkým zdravotníkom, lekárom, členom Červeného 
kríža a dobrovoľníkom za ich prístup, pomoc a zaangažovanie sa zvlášť v pandemickom období.
Vyše 30 dobrovoľníkov a členov Slo-
venského Červeného kríža – územný 
spolok Humenné, zdravotných sestier 
a lekárov z rôznych oddelení  Ne-
mocnice A. Leňa Humenné sa prišlo 
nielen poďakovať Boha za ochranu 
a požehnanie v tomto náročnom 
Covidovom období, ako aj prijať po-
ďakovanie tých ktorým slúžili, ktoré 
im vo svojom mene, ako aj v mene 
ostatných tlmočil pri sv. omši farár 
farnosti Jozef Kozák. Ten v kázni nielen 
vyzdvihol ich odvahu a nasadenie, ale zvlášť ľudskosť a profesionalitu, ktoré vložili do 
svojej služby. Na záver príhovoru citoval slová sv. Kamila, ktorý svojim nasledovníkom 
hovorieval: „Dajte viac srdca do tých rúk“ Týmito slovami apeloval nielen na veriacich, 
ale aj na všetkých ľudí dobrej vôle, zvlášť tých, ktorí sa vložili do služby iným.



O Z N A M Y
Do vašej pozornosti chceme dať web- Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach 
www.rodinake.sk na ktorom nájdete nielen odkazy na predmanželské kurzy, ale aj manželské 
poradenstvo a kresťansky koučing. 

Svetový deň starých rodičov a seniorov-pápež František bude 25. júla o 10.00 sláviť 
osobitnú svätú omšu so seniormi vo Vatikánskej bazilike.

Ekonomika: 

Zbierka na Dobročinné dielo Svätého Otca: 
Lackovce 70 €, Kochanovce 30 €, 

Humenné 249,85 €

Rodičia prvoprijimajúcich detí zo ZŠ Hrnčiarska venovali na kostol 100 €. 

Pripravujeme: júl/ august – Trojka v Tatrách

Recenzia knihy
Môžeme mať tie najlepšie úmysly a sny 
o budovaní cirkvi, môžeme sa naplno vkladať 
do služby druhým a napriek tomu môžeme 
ísť úplne mimo.

Knihu “A zaznel šofar” od Francine Riversovej  
som napriek jej rozsahu prečítala veľmi rýchlo. 
Nemám rada lacné romány, v ktorých po 
prečítaní prvých pár strán viem ako príbeh 
skončí. Táto kniha k nim určite nepatrí.
Odvíja sa v nej príbeh mladého pastora, 
ktorého pozvali do malého mestečka, aby 
viedol malý, takmer vymierajúci zbor, ktorý 
sa nachádza v kríze. Pre mladého, šikovného, 
ambiciózneho pastora predsa žiadny pro-
blém. Príbeh sa začal vyvíjať veľmi zau-
jímavo a úplne inak ako som čakala. Ne-
budem vám prezrádzať viac, to sa dočítate 
v knihe. V postave pastora, jeho manželky, 
či syna alebo iných zaujímavých postáv sa 
sčasti spoznáte mnohí, to vám garantujem. 
Budete mať svojich favoritov, aj menej obľú-
bené postavy, ale tok dobrému románu patrí.                                                                                           
Nela ZKSM

Knihu si môžete objednať na: 
www.kumran.sk
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