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Namiesto úvodníka
Do  nedele 11. decembra máte možnosť nahlásiť v  sakristii kostola chorých 

k sv. zmierenia pred vianočnými sviatkami (mimo tých, ku ktorým chodí 
kaplán Marián pravidelne a v decembri už pri nich bol). 

Ešte poriadne nesnežilo, ale predvídavo už dnes hľadáme ochotných mužov, 
ktorí by si v prípade potreby vzali na zodpovednosť odhŕňanie snehu spred 

kostola. Prosím, aby sa dobrovoľníci nahlásili v sakristii. 
Ďakujem vopred za vašu službu. 

Úmysly sv. omší na mesiac január, február a marec 2017 budeme vyberať 
v pondelok 5.12.2016 od 15.30 hod.

V utorok 6.12.2016 vás pozývame na dekanátne večeradlo so začiatkom 
o 14.00 hod. pod vedením farnosti Medzilaborce. 

V sobotu 10.12. od 9.00 hod. prosíme ženy aj mužov o pomoc pri 
predvianočnom veľkom upratovaní kostola.

V sobotu 10.12.2016 od 14.00 hod. pozývame detí aj ich rodičov 
na decembrové tvorivé dielne.

Pozývame birmovancov v sobotu (10.12.) na nakrúcanie nového dielu  
„Moja mama varí lepšie ako tvoja“, resp. na spoločnú „Palacinkovicu“. Začne-
me večer na fare o 19.00, resp. kto by mal chuť – tak už v telocvični o 17.00.

Kancelária FÚ bude od 15.12.2016 do 7.1.2017 zatvorená. Všetky stránky 
vybavíme po telefonickej, alebo osobnej dohode.

V sakristii kostola si od 18.12.2016 budete môcť zakúpiť lístky na farský ples, 
ktorý bude 4.2.2017 Cena 25 €. Humenné: u farskej ekonómky Mariky Kulovej

a kurátora Jána Kovalčina, Lackovce: u pána kurátora Jozefa Nazada

Pripravujeme: 
 V piatok 30.12.2016 o 17.00 hod. v spolupráci s TV Lux koncert 

40- členného FS Zemplín.

V sobotu 31.12.2016 Fara na ľade.
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ROZPIS PREDVIANOČNÉHO SPOVEDANIA  2016

15.12.2016:  16:30-18:00   V. Hrušov
(štvrtok)  16:30-18:00   Rovné  
 16.30-17.30   Baškovce
 16.30-17.30   Závadka
 17:00-18:00  Hažín n/C.
 18.00-19.00   Lackovce
16.12.2016 16:00-18:00   Hankovce
(piatok) 16:00-18:00   Koškovce  
 16.30-17.30   Myslina
 16.30-17.30   Hudcovce
 18.00-19.00   Topoľovka
17.12.2016     9:00-12:00    HE-mesto
(sobota)  9:00-12:00    HE-sídl.III.
  9:00-12:00    HE-Sokolej
 14:00-16:00   Udavské
 14:00-15:30   Kochanovce
 14.00-15.00   Karná
 15.15-16.15   Lieskovec
 16:00-17:00   Veľopolie
 16:00-17:30  Ľubiša
18.12.2016 14:00-17:30   HE-mesto
(4.adv.nedeľa) 14:00-17:30   HE-sídl.III.
19.12.2016 16:30-17:30   Brestov
(pondelok)  16:30-18:00   Nižné Ladičkovce
 17:00-18:00   Vyšné Ladičkovce  

17:00-18:00   Medzilaborce
20.12.2016 16:00-17:30   Slovenské Krivé  
(utorok)  16:00-17:30   Jabloň
 16:00-18:00   Jasenov
 16.30-17.30   Slovenská Volová
 16.30-17.30   Víťazovce
 17:30-18:30   Zbudské Dlhé
 17:30-19:00   Hrabovec n/L.
 18.00-19.00   Ohradzany
21.12.2016 15:00-18:00   HE-Sokolej
(streda)  16.30-18.00   Hrubov
 16.30-18.00   Turcovce
22.12.2016  19:00-20:30   HE-mesto
(štvrtok)  

Prednosť v rade na sv. spoveď v našom kostole majú ženy 
v požehnanom stave a s malými deťmi. Ďakujeme za pochopenie.



Rady sv. Maximiliána k spytovaniu svedomia
Podľa sv. Maximiliána sa má spytovanie svedomia skladať z troch častí: 1. poďakovania Pánu 
Bohu za milosti (alebo za jednu novo získanú), 2. prosby o osvietenie mysle a samotného spyto-
vania svedomia, 3. vzbudenia si ľútosti nad hriechmi a predsavzatia k zmene.
Spytovanie svedomia nemá byť dlhé. Najdôležitejšia je ľútosť nad hriechmi. Ľútosť závisí od 
vôle. Pravá ľútosť nevychádza zo strachu pred Bohom, ale je to bolesť duše nad bolesťou Boha. 
Je to žiaľ duše nad spáchanými hriechmi, lebo sme nimi ublížili sebe, druhým ľuďom, ale hlavne 
Bohu. Celé spytovanie svedomia možno zhrnúť do dvoch otázok: či sa snažím rozpoznať svoje 
talenty a či využívam tie dary a schopnosti, ktoré som dostal od Pána? A nejde tu ani tak o ovocie 
a efekty, ale o snahu a o moje zaangažovanie. A pretože každý dostal od Pána Boha iné talenty, 
od každého Pán Boh vyžaduje podľa inej, individuálnej miery. 

Spytovanie svedomia pre manželku a matku:
Stala som sa manželovi opravdivou spoločníčkou života? Stále sa starám o vernú spoluprácu, 
úplnú oddanosť? Porozprávam sa smanželom bez toho, aby som ho zaťažovala maličkosťami? 
Nevšímam si dobré kritiky a škriepky? Znášam sním starosti jeho zamestnania i rodiny z oprav-
divou potešujúcou účasťou keď príde domov, nachádza dôveru, domov a teplo? Starostlivo pri-
pravujem jedlá? Zanedbávam lásku voči nemu v porovnaní s deťmi vo výdavkoch zásobovaní, 
opatere? Odstavila som ho pre deti? Som každodenne podľa jeho záľuby upravená a pôvabná
a mám pre neho čas? Som starostlivá, alebo lenivá? Som šporovlivá, viem si všetko zadeliť? Som 
vždy nespokojná? Modlím sa pravidelne za svoje manželstvo, za deti a dokážeme sa modliť aj 
spoločne? Pristupujeme pravidelne k sviatostiam? Snažíme sa bez prehnaného hýrenia urobiť 
peknými rodinné sviatky? Postarám sa naozaj o manželových hostí? Je moje správanie čestné?
Som taká svedomitá, že manžela nikdy neurazím, nezahanbím, pred inými neobhovorím? Som 
trpezlivá voči jeho chybám a slabostiam, hneďmu odpustím a som knemu zasa taká aká som 
bola predtým?Vážim si svedomie svojho manžela? ? Som verná svojmu manželovi v myšlien-
kach, citoch?  Zachovala som manželskú vernosť? Bránim sa počatiu, používam antikoncepciu 
aby som neotehotnela? Múdro a s láskou sa o neho starám, aby to bolo v súlade s požiadavkami 
kresťanského svedomia? Všemožne sa starám o dobrú kresťanskú výchovu svojich detí? Udržia-
vam kontakt sblízkymi, s jeho príbuznými a som dobrá k chudobným a k svokrovcom? Panuje v 
našom manželstve a v našej rodine radosť, veselosť, úplná vernosť a nezlomná láska?

Spytovanie svedomia pre manžela a otca:
Usiloval som sa od začiatku budovať našu lásku a naše manželstvo? Usilujem sa o to aj teraz? 
Starám sa o to, aby som spoločne smanželkou všetko prediskutoval? Poznám, uznám oprávnené 
manželkine želanie, snažím sa ju pochopiť a prijaťjej názory? Hospodárim speniazmi a s majet-
kom svedomite? Je manželka zaopatrená všetkým, čo potrebuje pre seba, pre deti? Alebo som na 
domácnosť držgrošom? Dôverujú mi manželka a deti, alebo sa ma boja? Som nemierny v pití, 
fajčení, v manželských nárokoch, alebo som sebec? Ovládam svoj hnev?Pochválim manželku, 
som voči nej uznanlivý? Oslávim jej narodeniny, meniny, manželské výročie? Myslím vždy na 
to, že manželka nachádza šťastie voddanosti a chce sa spoločensky uplatniť? Hreším, urážam 
manželku pred deťmi a znevažujem ju pred cudzími? Bol som voči manželke vždy úprimný
a spravodlivý? Vie o všetkom čo robím? Často sa jej ozvem, keď som na cestách? Opravdivo 

anželku pred deťmi a znevažujem ju pred cudzími? Bol som voči manželke vždy úprimný
a spravodlivý? Vie o všetkom čo robím? Často sa jej ozvem, keď som na cestách? Opravdivo 

anželku pred deťmi a znevažujem ju pred cudzími? Bol som voči manželke vždy úprimný

sňou spolucítim pri pôrodoch? Delím sa od začiatku vo výchove detí? Pomáham jej vdomácich 
prácach? Nájdem si dostatočný čas na spoločnú zábavu, alebo žijem len svojej práci? Vyžaruje 
z nášho manželstva a znašej rodiny láska na ostatných ľudí, zvlášť na susedov a chudobných? 
Myslievam aj na manželkin odpočinok? Doprajem jej ho? Dokážem s manželkou stráviť svoj 
voľný čas alebo stále niekam utekám z domu? Som verný svojej manželke v myšlienkach, citoch?  
Zachoval som manželskú vernosť? Vyžadujem si manželskú intimitu nasilu? Som ochotný po-
môcť jej v nedostatkoch? Mám v úcte svedomie manželky, dávam dobrý príklad svojim deťom? 
Modlím sa za svoju rodinu? Dávam dobrý príklad v pravidelnom pristupovaní k Eucharistii 
a k sv. spovedi? 
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