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Všade boli dlhočizné rady, ktoré sa len pomaly posúvali. Jeden rad bol síce 
krátky, ale ako keby zamrzol. Vôbec sa nehýbal. Aj tých pár ľudí sa radšej 
presunulo inam. Povedal si, že počká. Vyhovovalo mu, že sa nič nedeje. 
Po chvíli vyšla zo spovednice pani v stredných rokoch. Plakala, ale nebola 
smutná. Vošiel. Sedel tam staručký kňaz. Nohy mal zabalené v deke. 
V kúte stála opretá palička.

 „Vitaj,“ usmial sa a zaplavil ho pohľadom, ktorý ho úplne roztápal. Boli to 
oči, ktoré videli až do duše.

Začal sa spovedať. Najprv tie ľahšie, všedné hriechy. To mu celkom išlo. 
V podstate by to aj takto bolo skončilo, keby... Keby nenastalo ticho. Také 
ticho, že až počul tlkot vlastného srdca. Staručký kňaz ho podchvíľou po-
vzbudzoval láskavým pohľadom. Ach, tie oči. Stále bolo ticho. Čas v spo-
vednici zastal, no vonku sa vliekol a ľudia od spovednice odchádzali inam.

Po chvíli kňaz zobral do ruky Sväté Písmo a akoby náhodou prečítal: „Ved-
no s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho, druhé-
ho naľavo.“

Vtedy sa odhodlal. S ľútosťou v hlase povedal ten strašný hriech, pre kto-
rý nemal odvahu už veľmi dlho ísť na spoveď. Láskavý pohľad bol ešte 
láskavejší. Keď kňaz zodvihol ruku a povedal: „…A ja ťa rozhrešujem od 
tvojich hriechov…,“ už to nevydržal. Po lícach sa mu rozkotúľali slzy a do 
srdca vstúpilo čosi neopísateľné.

Keď vyšiel zo spovednice, plakal, ale nebol smutný. Hneď za ním tam vošlo 
vystrašené dievča.

(Júlia Hubeňáková © prevzaté z www.verbumdomini.sk)

Spoveď    chvíľa milosrdenstva



ROZPIS VEĽKONOČNÉHO SPOVEDANIA  2018
18.3.2018  14:00-15:00 Hažín n/C. 
(5.pôstna nedeľa)  14:00-15:00    Medzilaborce 
 15:00-16:00    Rovné  
 16:00-17:00    V. Hrušov  
19.3.2018  16:30-17:45    Brestov 
(pondelok) Slávnosť sv. Jozefa 
20.3.2018  16.30-17.30    Baškovce
(utorok) 16.30-17.15    Hudcovce   
 17:00-18:00    Nižné Ladičkovce   
 17:00-18:00    Kochanovce 
 17:30-18:00    Vyšné Ladičkovce 
 17.45-18.30    Lackovce
21.3.2018 16:00-18:00    Jasenov 
(streda) 16.30-17.30    Slov. Volová
  16.30-17.30    Víťazovce
 16:30-18:30    Jabloň 
 16:30-18:30    Hrabovec n/L.  
 18.00-18.45    Ohradzany
22.3.2018  16:00-18:00    Hankovce  
(štvrtok)  16:00-18:00    Koškovce  
 16.30-17.30     Myslina
 16.30-17.30     Závadka
 18.00-19.00     Topoľovka
23.3.2018  15:00-18:00 HE-Sokolej 
(piatok)  
24.3.2018      9:00-11:30 HE-mesto 
(sobota)    9:00-11:30 HE-sídl.III. 
   9:00-11:30 HE-Sokolej 
 14.00-14.45    Karná 
 14:30-16:00    Udavské  
 14:30-16:00    Ľubiša 
 15.00-16.00    Lieskovec
 16:00-16:45    Veľopolie  
25.3.2018 14:00-17:30 HE-mesto   
(Kvetná nedeľa) 14:00-17:30 HE-sídl. III. 
26.3.2018  16:30-18:00    HE-mesto 
(pondelok) 16.30-18.00     Hrubov
 16.30-18.00     Turcovce
27.3.2018  19:00-20:30    HE-mesto 
(utorok)
28.3.2018  16:30-18:00    HE-mesto 
(streda)



O Z N A M Y

Prosíme vás o darovanie 2% z vašich daní pre naše OZ Podaj ruku. Ďakujeme za podporu.

Vo štvrtok 15. marca o 18.00 hod.  pozývame rodičov prvoprijimajucich detí 
na organizačno- formačné stretnutie na našu faru. 

Na budúcu nedeľu máme vyhlásenú zbierku KBS na pomoc prenasledovaným kresťanom. 
Naša pravidelná zbierka na FaPC bude o týždeň neskôr - 25. marca na Kvetnú nedeľu. 

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda na Duchnovičovej ulici 24 v Humennom 
pozýva všetkých piatakov a ich rodičov na deň otvorených dverí, ktorý bude 

22. marca 2018 so začiatkom v dvoch vstupoch o 14.00 hod. a 15.30 hod..

Brigáda - sťahovanie
Veľmi pekne chceme poďakovať chlapom za pondelkovú brigádu. Boli sme užasnutí 

z počtu a ochoty našich mužov. Boh vám žehnaj aj vašim rodinám 
Ak Boh dá, chceli by sme sa najneskôr v piatok 23.3 2018 sťahovať späť do nášho kostola. 

Presný čas vám zverejníme v nedeľu 18.marca. Veľmi by nám pomohlo, keby ženy 
po prvýkrát upratali- pozmývali kostol už vo štvrtok večer o 18.00 hod. 

V piatok by sme to chceli potom zopakovať a pozmývať podlahu minimálne 2 x. 
Pomohlo by nám aj, ak by sme našli niekoho, kto má vo firme čistiace stroje na podlahu, 

aby sme čo najlepšie vyčistili loď kostola. 

Výberové konania na pozície riaditeľov cirkevných škôl v arcidiecéze 
J.E. Mons. Bernard Bober  arcibiskup – metropolita Košickej arcidiecézy 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa:
Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Petra a Pavla, 

Komenského 64/17, 067 81 BELÁ NAD CIROCHOU, 
Cirkevnej spojenej školy Duchnovičova 24, 066 01 HUMENNÉ, 

Cirkevnej spojenej školy Švermova 10, 069 01 SNINA
Prihlášky a požadované doklady do výberového konania treba zaslať doporučenou 

poštou (rozhodujúci je dátum podania na pošte) alebo priniesť osobne 
s označením „Výberové konanie, názov školy“ do 28. marca 2018 na adresu: Arcibiskupský 

školský úrad, Hlavná 28, 041 83 Košice. Bližšie informácie nájdete na webe 
arcidiecézy: www.ke-arcidieceza.sk

Predmanželská náuka Humenné - Piatok a Sobota 16 - 17.3.2018
 Program v piatok:
 18.00 – 18.20 hod. Predstavenie kurzu, zoznámenie
 18.30 – 19.45 hod. Príprava na manželstvo  
 20.00 – 20.45 hod. Podoby lásky – I.časť

 Program v sobotu:
 09.00 – 09 .45 hod. Podoby lásky – II.časť 
 10.15 – 11.00 hod. Rozdiely medzi mužom a ženou
 11.15 – 12.15 hod. Komunikácia v manželstve
 12.15 – 13.30  obedňajšia prestávka
 13.30 – 14.30 hod. Konflikty v manželstve a ich riešenie
  14.50 – 15.30 hod. Život kresťanskej rodiny, príprava na rodičovstvo a výchova detí 
 15.50 – 16.45 hod. Sviatosti a Vierouka  
 17.00 – 17.45 hod. Plánovanie  rodičovstva
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