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Montérky a spiritualita
 Jedného, dnes už nebohého kňaza, volali počas komunizmu MOFA. Tá skratka je 
veľmi veľavravná, znamenala „montérkový farár“. V komunizme bol vysoko hodno-
tený hlavne preto, že poopravoval kostoly, či nejaké postavil. Ako často sa v Katolíc-
kych novinách objavuje text: „Ďakujeme, že ste nám postavili kostol...“ Kňaz, ktorý 
v montérkach pobehoval po lešení, či s chlapmi stál pri miešačke, mal svoju prestíž. 
Ja sám som to zažil koncom 90. rokov minulého storočia pri stavbe novej farskej 
budovy, či oprave kostola. Pri stavbe nového som skôr bol v pozícií managera, me-
chanicky a s  majstrom som robil len menšie veci. Ale to už bol rok 2007.
 Po revolúcii sa kňaz dostal do pozície, ktorú si často vyžadujú veriaci: „Nech kňaz 
organizuje farské plesy, výlety pre mládež, zájazdy do Medžugoria...“ Niekedy mi to 
pripadá, že chceme preložiť nohy a prijímať konzum, nech nás kňaz baví..., pasívne 
žiť vo farnosti a čakať a prijímať, čo kňaz ponúkne. Ak vidím ponuku výletu, show 
niekde inde, už idem tam. Kňaz to má vedieť s deťmi, s mládežou, má otvoriť faru, 
aby sa stala druhým domovom pre ľudí ako prechodová stanica, kňaz nech orga-
nizuje voľnočasové aktivity... Akoby len v tom mala byť náplň práce v jeho kňazskom
povolaní, jeho duchovný rozmer, či spiritualita. Neveriaci svet chce mať z kňaza 
charitatívneho, či kultúrneho pracovníka. 
 Ale veriaci človek by sa mal na kňaza pozerať ináč. „Milý duchovný otec, chcem 
vám poďakovať, že ste mi zachránili manželstvo“, povedal mi pred nejakým časom 
jeden pán v strednom veku. Keď som v samote premyslel tieto slová, uvedomil som 
si, že mám z tohto v srdci väčšiu radosť, ako z toho, že mi niekto poďakoval za to, že 
som v roku 2007 postavil nový kostol, či urobil iné roboty pri záchrane materiálnych 
hodnôt či kultúrnych pamiatok. Čo je viac? Závidím každému kňazovi, ktorý sedí 
v spovednici (ja viac času za stolom pri rozličných jednaniach a stretnutiach, pri re-
prezentovaní v meste, či na spoločenských akciách), vedie duchovné rozhovory, za-
chraňuje vieru. Prvoradou úlohou pre kňaza má byť ohlasovanie Božieho kráľovstva, 
to ostatné má byť len prídavok To ostatné môžu a majú robiť laici (ale laik nemôže 
vysluhovať sviatosť zmierenia, slúžiť sv. omšu). A ak to nerobia, kňaz musí robiť aj 
toto. Je to zložité, lebo keď sa na to pozrieme aj z pohľadu dneška, kto by chcel za 
minimálnu mzdu v čistom mať na   starosti opravu konkatedrály, kaplniek Kalvárie, 
organa, zháňať peniaze, organizovať výlety, voľnočasové aktivity, mať na hmotnej 
zodpovednosti neskutočné hodnoty, ktorých finančné ohodnotenie si asi nevieme 
predstaviť? Problém spočíva aj v tom, že by sme nedokázali zaplatiť ani nejakého 
managera za minimálnu mzdu. Preto som vďačný za každého z vás, kto to robí, kto 
sa obetuje či už pri pomoci opravovať kostol, či pri akejkoľvek práci vo farnosti.

prevzaté z Infolistu Prešov, napísal miestny dekan 



Milí veriaci,
po zvážení všetkých okolností a po stretnutí s Liturgickou komisiou pri Arcibiskupskom úrade 
v Košiciach sme sa rozhodli vstúpiť od 5. marca do realizácie úprav v našom farskom kostole. Čo 
sa bude robiť? Práce budú prebiehať v 3 fázach. Tou prvou bude výmena osvetlenia a maľovanie 
kostola. Okrem toho dôjde k úprave rozmiestnenia sôch a obrazov v kostole podľa pripomienok 
komisie. Toto by malo byť ukončené najneskôr do 22.marca.  V druhej fáze by sme chceli zrea-
lizovať výmenu svätostánku. A v tretej fáze výmenu sedenia pre celebranta a miništrantov. Tieto 
posledné dve fázy budeme realizovať už podľa našich finančných možností. Ideálne do júnových 
primícií. 
Tieto fakty nás však povedú do istých obmedzení a výziev. V prvom rade na istý čas sa našim 
domovom pre sv. omše stane fara a sála CVČ Dúha na Námestí slobody. Áno, budú to také bojové 
podmienky, menej miesta, možno zlá počuteľnosť. Ale ak chceme učiniť potrebné práce, inak sa 
to nedá. Preto už v tomto čísle Trojky si môžete pozorne prečítať  všimnúť poznámky, kde budú 



po 5.3. sv. omše a v akom čase. Žiaľ, nedali sa udržať časy našich sv. omší, nakoľko CVČ má svoj 
pravidelný cezročný program. Taktiež je potrebné si uvedomiť, že CVČ bude pre nás otvorené 
v istom čase- nakoľko za každú hodinu prenájmu si následne zaplatíme prenájom. 
A čo tie výzvy? Tie by som rozdelil do troch častí. Prvá tá najbližšia a najväčšia sa týka 5.marca. 
Pondelok ráno od 6.00 hod. potrebujeme spojiť svoje sily a v čo najkratšom čase vysťahovať všetko 
zariadenie kostola- tzn. lavice z chóra- kde o 9.00 nastupuje firma aby pripravila priestor pre leše-
nie, lavice z kostola, reproduktory, krížovú cestu.
Druhá výzva je spojená so sv. omšami v CVČ kde si potrebujeme pred každou sv. omšou a násled-
ne po jej skončení uložiť stoličky. Prosím vás, aby ste si v CVČ sadali tak, aby ste umožnili čím 
viacerým byť blízko „oltára“. 
A tretie príde v okamihu, kedy sa budeme môcť vrátiť do vymaľovaného kostola. Bude potrebná 
každá ruka pri upratovaní kostola a následne pri sťahovaní vecí späť. 
Preto vás veľmi prosím, aby ste sa zapísali v nasledujúcich dňoch, v čom nám viete pomôcť – na-
jmä sťahovanie 5.3., upratovanie. Ak nenazberáme dostatočný počet ľudí, budeme na všetky tieto 
práce musieť osloviť firmy a to už následne navýši naše výdavky. Budeme sa snažiť prostredníc-
tvom našej farskej webovej  stránky vás informovať ako budú pokračovať jednotlivé práce. Prosíme 
vás o modlitbu za všetky tieto aktivity, osobnú angažovanosť a ak sa dá, aj o finančnú podporu. 
Verím, že najneskôr Kvetnú nedeľu už budeme sláviť v našom kostole.                           Farár Jozef

Poznámka k svätostánku: podľa poznámok Liturgickej komisie svätostánok by mal byť buď farby_ 
tmavšie zlato ( ona zjednocuje ) alebo niečo do hneda. Odporúčané stránky na výber z Poľska: 
www.quovadis.ipr.pl alebo www.arka-mk.pl samozrejme snažíme sa inšpirovať aj stránkami z Ta-
lianska: www.holyart.it.  Alebo: www.benedetto.sk Vaše návrhy a pripomienky  prosíme, aby ste 
nám posielali do 4.3.2018 na farský mail: fara.humenne3@gmail.com,  ďakujeme. 

O z n a m y
V pondelok 26.2.2018 (keďže sú prázdniny), pozývame k nám na faru chlapcov a otcov na
 „pánsku jazdu“ a stretnutie pri hokejbale. Začiatok o 9:30, plánovaný koniec okolo obeda. 

Prineste si so sebou hokejky.
Birmovanci: 1) Budúcu sobotu 3.3.2018 nás čaká Duchovná obnova u nás na fare. Program začne 

popoludní o 13:00. Predpokladaný záver okolo 17:30. Program povedie o. Peter Kuriško z UPC 
v Košiciach a mladí zo spoločenstva Christoforus. (Kto by z veľmi vážneho dôvodu nemohol, nech 
sa ozve kaplánovi.) 2) Budúci týždeň sú jarné prázdniny – a teda stretká v stredu 28.2.2018 nebudú.

Stretnutie lektorov – pozývame všetkých lektorov, ale aj tých, ktorí by chceli čítať v našom 
kostole, na organizačno- formačné stretnutie lektorov 9.3.2018 po sv. omši o 18.00 do FaPC.
Na prvý piatok adorácia farský kostol od rannej sv. omše do večernej sv. omše. O 15.00 hod. 

Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Lackovce – adorácia vzhľadom k tomu, 
že sa modlíme spoločne krížovú cestu v tomto mesiaci nebude. 

Pripravujeme stretnutie rodičov prvo-prijímajúcich detí vo štvrtok 15.3.2018 po sv. omši 19:00. 
Dňa 17.2.2018 sa naši birmovanci spolu s ani-
mátormi zúčastnili na volejbalovom turnaji 
pre birmovancov. Tento turnaj organizovali, 
ako už tradične, mladí z farnosti Humenné – 
pod Sokolejom na Základnej škole SNP1. Naši 
birmovanci sa na tento turnaj dobre pripravili, 
o čom svedčí aj fakt, že nastúpili až z dvoma 
mužstvami. Okrem nás tu mali svoje zastú-
penie aj mužstvá domácich a „polo-domáci“, 
mladí z filiálky Jasenov. Tím „Trojka A“ ukončil 
svoje pôsobenie v základnej časti. Tím „Trojka 
B“ obhájil  minuloročné prvenstvo pre našu 
farnosť. Za čo im chceme touto cestou pekne 
poďakovať.                                                       Megy



Poriadok bohoslužieb
26. 2. 2018 - 11. 3. 2018

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

e-mail: fara.humenne3@gmail.com         www.humenne3.rimkat.sk          tel.: 057 / 77 23 701    


