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Slovo, podľa ktorého máme potvanie žiť tento mesiac, je z listu apoštola Pavla 
Rimanom. List je dosť obsiahly, s množstvom úvah a poučení. Pavol ho napísal 
pred svojím odchodom do Ríma v rámci príprav na návštevu komunity, ktorú 
ešte osobne nepoznal.
Ôsma kapitola sa venuje najmä novému životu podľa Ducha a prísľubu večné-
ho života, ktorý očakáva jednotlivcov, národy a celý vesmír. „Vieme, že tým, čo 
milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ Každé slovo v tejto vete nesie hlboký vý-
znam. Pavol ohlasuje, že ako kresťania sme predovšetkým poznali Božiu lásku 
a vieme, že každá ľudská skúsenosť je súčasťou veľkého Božieho plánu spásy. 
Pavol hovorí, že všetko slúži na naplnenie tohto plánu: utrpenie, prenasledo-
vania, pády a slabosti, no hlavne pôsobenie Ducha Svätého v srdciach ľudí, 
ktorí ho prijímajú. Duch dokonca zbiera a berie na seba vzdychy ľudstva a stvo-
renstva a to je zárukou naplnenia Božieho plánu.
Z našej strany je potrebné aktívne odpovedať na túto lásku svojou láskou, 
zveriť sa každej potrebe do Otcových rúk a dosvedčovať nádej v nové nebesia 
a novú zem,  ktoré pripravuje pre tých, čo mu dôverujú. „Vieme, že tým, čo 
milujú Boha, všetko slúži na dobré.“
Ako teda prijímať v našom každodennom osobnom živote takýto významný 
návrh? Chiara Lubichová nám radí: „V prvom rade sa nesmieme nikdy zastaviť 
pri čisto vonkajškovom, materiálnom a svetskom vnímaní vecí, musíme veriť, 
že každá udalosť je posolstvom od Boha, ktorým nám vyjadruje svoju lásku. 
Potom uvidíme, že život, ktorý sa nám môže zdať ako tkanina, z ktorej nevidíme 
nič iné len uzlíky a spleť krížom-krážom cez seba poprepletaných nitiek, je 
v skutočnosti niečím iným, je nádherným vzorom, ktorý Božia láska tká na 
základe našej viery. Tiež je potrebné odovzdať sa tejto láske s dôverou, úplne, 
v každom okamihu, v malých aj vo veľkých veciach. Ak sa totiž dokážeme zve-
riť do jeho lásky za bežných okolností, on nám dá silu zveriť sa mu aj v tých 
najvážnejších chvíľach, môže to byť veľká skúška, choroba alebo samotný 
okamih smrti. Nuž, skúsme žiť takto, samozrejme, nie z vypočítavosti, čiže nie 
preto, aby nám Boh vyjavil svoje zámery, a tak by sme mali útechu od neho. 
Žime takto len z lásky a uvidíme, že takéto dôverujúce odovzdanie sa je pra-
meňom svetla a bezhraničného pokoja pre nás aj pre mnohých ďalších.“ 

Slovo na meSiac október
Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ (Rim 8, 28)
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Godzone tour 2021
ČO JE TO?

Godzone tour je evanjelizačné turné projektu Godzone, ktoré je každoročne orga-
nizované v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, v šiestich mestách Slovenska i Česka 
počas jedného týždňa. Je podujatím novej evanjelizácie a povzbudenia pre mla-
dých neveriacich, ale i veriacich. Tento rok sa uskutoční už jeho 13. ročník a verí-
me, že aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa tak stane a stretneme sa 
osobne, v halách a zimných štadiónoch po celom Slovensku a aj v Českej republike.

BOH NIE JE MŔTVY

Mocou Ducha Svätého je Boh v nás živý, no napriek tomu sa zdá, akoby spoločnosť 
a svet kričali, že Boh je mŕtvy. Generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo vie, že BOH 
NIE JE MŔTVY. Sme presvedčení, že melódia našich životov má naďalej výrazne 
znieť, napriek rúškam nemáme zostať umlčaní a napriek izolácii nemáme prestať 
budovať Cirkev. Boh totiž žije v nás mocou svojho Ducha. Je to vidieť? „Nie je čas 
hanbiť sa za evanjelium, je čas ohlasovať zo striech.“ Ján Pavol II.

Pre nás najbližšie:
PREŠOV. 15.11.2021 Tatran Handball arena

 

Odovzdávajme sa Bohu pri ťažkých rozhodnutiach, podobne ako to spravila 
O. L. z Guatemaly, ktorá hovorí: „Pracovala som ako kuchárka v domove pre senio-
rov. Prechádzala som po chodbe a začula som starenku, ako prosí o vodu. Išla som 
jej teda podať pohár vody, aj keď som pritom riskovala, lebo to bolo porušenie 
predpisov. Ja totiž nesmiem opustiť kuchyňu. Oči starenky sa rozjasnili. Odpila pol 
pohára, stisla mi ruku a hovorí: ,Zostaň tu so mnou na desať minút.‘ Vysvetlila som 
jej, že by som nemala, lebo riskujem prepustenie. No ten pohľad ma presvedčil… 
Zostala som. Poprosila ma, aby sme sa spolu pomodlili: ,Otče náš…‘ A na záver ešte: 
,Zaspievaj niečo, prosím.‘ Prišla mi na um pieseň: ,Nič si so sebou nezoberieme, len 
lásku…‘ Ostatní spolubývajúci v izbe na nás uprene hľadeli. Pani bola šťastná 
a hovorí mi: ,Nech ťa Pán žehná, dcéra moja,‘ a krátko nato zomrela. No tak či onak 
ja som dostala výpoveď, pretože som opustila kuchyňu. Žijem ďaleko od svojej ro-
diny a oni potrebujú moju podporu, ale ja cítim pokoj a som šťastná: odpovedala 
som Pánovi a tá pani nemusela najdôležitejší krok vo svojom živote spraviť 
osamotená.“



Slovko farára
Milí bratia a sestry,

„Svätý Augustín vravieval: «Mám strach, že Ježiš pôjde okolo a ja si ho 
nevšimnem». Je dôležité zostať bdelými, pretože jednou z chýb v živote je stratiť 

sa v tisícich veciach a nevšimnúť si Boha.“

Zdá sa, že aj my sa posledný čas akoby častejšie strácame. Strácame v našich rodinách, 
našich vzťahoch, úlohách. Že je toho tak veľa, že sa nám darí prehliadať Boha. Boha, 
ktorý prichádza k nám v  láske a požehnaní. A my to nebadáme, lebo náš zrak je 
upriamený na smútok a  strach. Veď by aj mnohí chceli vykríknuť, či nevidíte, že 
všetko sa akosi zastavuje, nežije? 
Naoko by sa dalo s tým aj súhlasiť. Ale nie je to tak. Uvedomujem si to najmä večer 
pri modlitbe Examen kedy sa zastavujem nad dňom a pýtam sa: Kde ma Boh požehnal
za čo mu chcem poďakovať. Kde som padol a zlyhal. Za čo chcem odprosiť. A kam 
chcem kráčať za čo chcem poprosiť. A akýkoľvek mám za sebou deň, vždy je to 
o  tom, že najviac ďakujem. Až som z  toho neraz prekvapený koľko dobra sa mi 
stalo. Aké ohromné maličkosti dobra a lásky naplnili môj deň. Povzbudzujem vás- 
skúste to aj vy.

Dnes spomeniem len 3 moje radosti. 
Prvá: Deti v príprave na prvé sv. prijímanie a mládež na birmovku. Je ich neúrekom. 
a tak máme s kým a pre koho pracovať. 
Druhá: Animátori, aj deti aj mládež sú obklopení mladými aj zrelými kresťanmi, 
ktorí chcú mať podiel na ich formácii. 
Tretia: Aj tento rok sa nám podarilo pripraviť Žiadosť o poskytnutie dotácie z roz-
počtu mesta na rok 2022-  na letný tábor, Trojku v Tatrách a vybavenie farského 
zboru. 

Možno sú to len také maličkosti. Ale práve tá pozornosť k malým veciam, malým 
dobrám, otvára srdce k veľkému Bohu.

Pripravujeme
Snúbenecké náuky – 22.-23. 10.2021

Duchovná obnova pre ruž. bratstvá  23.-24.10 2021

Cirkev je viac ako náš kostol, do ktorého pravidelne chodíme. Cirkev je celosvetové 
spoločenstvo. Misijnú nedeľu slávia farnosti celého sveta, aj tie najchudobnejšie. 
Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na celom svete. „Lebo my nemôžeme 
nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,20)  To je motto tohtoročnej Mi-
sijnej nedele 24.10.2021, ktorá pozýva všetkých  kresťanov, aby sa navzájom 
učili vzájomne zdieľať bohatstvo viery.  Na Slovensku sa tento rok upriamujeme 
na Keňu.



Vydáva Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Humenné
so sídlom: Dargovských hrdinov 6177/22, 066 01 Humenné       Bez jazykovej a pravopisnej úpravy.

e-mail: he.sidl3@abuke.sk         www.humenne3.rimkat.sk          tel.: 057 / 77 23 701

Poriadok bohoslužieb    4. 10. 2021 - 17. 10. 2021


