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Slovko farára
Veríme, že Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu, 

chce aby bol každý spasený (1 Tim 2,4) a má moc meniť životy ľudí.
Veríme, že Boh chce uzdravovať a záleží mu na celom človeku,

chce sa „dotýkať“ jeho života, myšlienok, emócií, vnútra, tela, minulosti...
Aj tieto slová som si prečítal na stránke Spoločenstva pri Dóme sv. Martina v Bra-
tislave, ktoré sme pozvali do našej farnosti, aby v  dňoch 7. - 8. mája 2022 sa 
s nami podelili o  svoju vieru. Aby sme spolu s nimi prežili duchovnú obnovu 
v našej farnosti. Veľmi túžim, aby po tom všetkom, čo sme za posledné mesiace 
prežili sme nanovo našli, prehĺbili, oživili svoj vzťah s Bohom a s blízkymi. Presný 
program zverejníme v najbližších dňoch, ale už dnes vieme, že bude individuálne 
stretnutie s jednotlivými stavmi- mužmi, ženami, mládežou. Že v sobotu večer 
nás čaká modlitba chvál. Prosím, vložme tento víkend do našich modlitieb. Pro-
sím, prijmite pozvanie k duchovnej obnove. Dajme priestor k prehĺbeniu svojho 
vzťahu s Bohom. Poďme si k nemu odpočinúť, odovzdať to všetko, čo nosíme ako 
ťarchu na svojich pleciach. Vo svojich mysliach. 
„Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, keď pove-
dal Abrahámovi: ‚A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme.‘ 
Boh predovšetkým vám vzbudil svojho Služobníka a poslal ho, aby vás požehnal 
tým, že každého z vás odvráti od vašich neprávostí.“  ( Skutky apoštolov )

História spoločenstva
Začiatky nášho Spoločenstva siahajú až do čias totality. MUDr. Silvo Krčméry, 
jeden zo živých „pilierov" Cirkvi na Slovensku za čias komunizmu organizoval 
stretnutia mladých ľudí, kam niektorí z nás chodili, aby sa spolu modlili, čítali 
Božie slovo a rozprávali sa o viere. Toto všetko sa dialo v ilegalite bratislavských 
bytov. Krátko po revolúcii nám kaplán z Dómu sv. Martina Jozef Krupa ponúkol 
na stretnutia faru na Kapitulskej ulici v Bratislave. Po odchode kaplána Krupu 
sa nás ujal otec Jozef Minarovič. V lete 1993 zažili zakladajúci členovia počas 
duchovných cvičení vo francúzskom mestečku Paray le Monial vyliatie Ducha 
Svätého. Spoločenstvo začalo rásť a preto sme z kapacitných dôvodov dómsku 
faru opustili a začali sa stretávať v Quo Vadis a neskôr v Únii žien Slovenska 
a PKO. Popri našich stretnutiach začala rásť aj služba na rôznych úrovniach. 
Evanjelizácia, vydávanie kresťanského časopisu Nahlas, duchovné obnovy pre 
rôzne skupiny atď. Toto všetko bolo a stále je sprevádzané mnohými svedectvami 
ľudí o ich osobnom obrátení k Ježišovi a zmene životov. Momentálne sa naše 
priestory nachádzajú na Rožňavskej 17, kde nás môžete nájsť každý pracovný 
deň. Navštíviť nás môžete aj na našich otvorených modlitebných stretnutiach, 
ktoré sa konajú v našich priestoroch každú stredu od 18:30 hod.

Viac o spoločenstve sa dozviete na stránke: www.martindom.sk



Oznamy

Na 2. veľkonočnú nedeľu si pripomíname sviatok Božieho milosrdenstva
Nedeľa Božieho milosrdenstva alebo sviatok Božieho milosrdenstva sa vďaka sv. Jánovi 
Pavlovi II. slávi v celej Cirkvi od roku 2000. V tomto Jubilejnom roku bola splnená 
prosba Pána Ježiša o ustanovení tohto sviatku, ktorú už v roku 1931 adresoval sv. sestre 
Faustíne Kowalskej v našom kláštore v Plocku: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok 
milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený 
na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva“ (Den. 49), 
píšu na stránke milosrdenstvo.sk sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva.
Výber tejto nedele za sviatok milosrdenstva má svoj hlboký teologický význam. Pou-
kazuje na spätosť, ktorá je medzi veľkonočným tajomstvom vykúpenia a tajomstvom 
Božieho milosrdenstva. Tento súvis zdôrazňuje aj novéna z Korunky Božieho milosrdenstva, 
ktorá predchádza tento sviatok a začína sa na Veľký piatok. Tento sviatok nie je len 
dňom zvláštneho zvelebovania Boha v tajomstve milosrdenstva, ale aj časom milosti 
pre všetkých ľudí. „Túžim,“ povedal Pán Ježiš, „aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom
a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov (Den. 699). Duše hynú 
napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok 
môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky“ (Den. 965).

Dôležitosť tohto sviatku vidíme vo veľkosti neobyčajných prisľúbení, ktoré Pán Ježiš 
s týmto sviatkom spojil. „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života,“ povedal Kristus, 
„dosiahne úplné odpustenie vín aj trestov (Den. 300). V tento deň je otvorené vnútro 
môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu 
môjho milosrdenstva. … Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť sa ku mne, hoci by jej 
hriechy boli ako šarlát“ (Den. 699). Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, treba splniť 
podmienky úcty k Božiemu milosrdenstvu (dôvera v Božiu dobrotu a činorodá láska 
k blížnemu), ako aj byť v stave milosti posväcujúcej (po svätej spovedi) a hodne prijať
sväté prijímanie. „Žiadna duša nebude ospravedlnená,” vysvetlil Ježiš, „kým sa s dôverou
neobráti k môjmu milosrdenstvu. Preto prvá nedeľa po Veľkej noci má byť sviatkom 
milosrdenstva. Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom a nepochopi-
teľnom milosrdenstve“ (Den. 570).

Farská kancelária bude v prvopiatkovom týždni zatvorená.
Adorácia na prvý piatok: 

Lackovce od 15:00- 16:55, Kochanovce od 15:15- 17:55 hod. 
Humenné od 7:30- 17:50 hod ( s prerušením v čase sv. omše o 12:00 hod.) 

Spoločná modlitba - Korunka Božieho milosrdenstva o 15:00 hod.

Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva v mesiaci apríl chcú prijať 30. apríla: 
Marek  Hajdučko, Lackovce a Štefánia Krupová, Snina. 

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, ktorá by im zabraňovala uzavrieť 
sviatosť manželstva, je to povinný nahlásiť na farskom úrade.  

Zároveň snúbencov zverujeme do vašich modlitieb.

Spovedanie v mesiaci máj



Poriadok bohoslužieb
25. 4. 2022 - 1. 5. 2022
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