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Hovorí mi chlapec: „Farár, keď kážeš, my to zabudneme za tri dni...“ 
Hovorím im: „ To si lepší, ja za tri hodiny...“ 

Pýta sa: „No a prečo potom kážeš a čítaš Sväté Písmo?“
Predstav si, že máš Mercedes alebo BMW, parádne auto a natankuješ len raz 
benzín. Stačí to? Keď natankuješ raz 50 l, nejazdíš celý život. Musíš znova prísť 
k benzínke a nanovo natankovať. Sväté Písmo a kázne, to je benzín. Pod vply-
vom kázne ideš zopár dní, no zasa musíš doliať benzín a zasa ideš ďalej. Dotan-
kuješ a zasa ideš. Kázeň a Sväté Písmo, to je benzín pre tvoju dušu. A chlapci 
sa ma znova spýtali: „A na čo je nám spoveď?“ Sú to experti. Keď sme išli cez 
vojnu pomôcť do Juhoslávie, zažili sme tam všelijaké dobrodružstvá. Most nám 
odstrelili, aj mi samopal namierili na brucho. Všeličo sme zažili, aj som si mys-

lel, že je už koniec. Títo chlapci 
mi vtedy povedali: „Ideme s tebou 
do Juhoslávie!“ Jeden z nich má 
za sebou štyri lúpežné prepady, 
mladý, bitkár, lev je oproti nemu 
málo. A tento chalanisko mi ho-
vorí, že ide so mnou. „Dobre, ale 
musíš ísť najprv na spoveď!“ „Juj, 
ale ja nejdem!“ „Ako to? Nejdeme 
na výlet, tam je vojna, nemusíme 
sa vrátiť...“ „ Ale ja hneď aj tak po 

Farár, načo sa mám spovedať? 
Aj tak zhreším! 

spovedi zhreším.“ „Tak potom ostaň doma, ja za teba zlo čistiť nebudem...“ 
Možno si aj vy hovoríte, na čo chodiť na spoveď? Aj tak zhreším. Predstavte si 
dve záhradky, v jednej zaseješ mrkvu, v druhej zaseješ mrkvu. Jednu polievaš, 
druhú polievaš. Jednu pleješ, druhú pleješ. V jednej trháš burinu, v druhej ne-
trháš. Tam kde trháš, obrovská mrkva. Tam kde netrháš, maličká alebo žiadna 
mrkva. Toto je svätá spoveď. Viem, že zhreším, že burina narastie, ale kvôli 
tomu nebudem pleť záhradku? Múdra gazdinka povie: Synak, treba pleť! Le-
nivá gazdinka: Načo pleť? Burina aj tak narastie. Ak si lenivec v duchovnom 
zmysle slova, tak na svätú spoveď nejdeš. Svätá spoveď je jedna z najväčších 
prejavov pokory.
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ROZPIS VEĽKONOČNÉHO SPOVEDANIA 2017
DEKANÁTU HUMENNÉ

2.4. 2017 14.00 – 15.00  Hažín nad Cirochou
5. pôstna nedeľa 14.00 – 15.00 Veľopolie    

3.4.2017 17.00 – 18.00  Brestov
Pondelok 17.00 – 18.00  Kochanovce    

4.4.2017 17.30 – 18.00 Vyšné Ladičkovce
Utorok 17.00 – 18.00 Nižné Ladičkovce 

17.00 – 18.00  Medzilaborce 
16.30 – 17.30 Baškovce
16.30 – 17.15 Hudcovce

 17.45 – 18.30 Lackovce    

5.4.2017 16.00 – 17.00  Zbudské Dlhé
Streda 17.00 – 19.00  Jabloň
 16.00 – 18.00  Jasenov
 16.30 – 17.30  Myslina
 16.30 – 17.30  Závadka
 18.00 – 19.00  Topoľovka

6.4.2017 16.00 – 18.00  Hankovce
Štvrtok 16.00 – 18.00  Koškovce
 16.30 – 17.30 Slov. Volová
 16.30 – 17.30 Víťazovce
 18.00 – 18.45 Ohradzany

8.4.2017    9.00 – 12.00  HE – mesto
Sobota     9.00 – 12.00  HE – sídlisko III 
     9.00 – 12.00  HE – Pod Sokolejom
 14.30 – 16.00  Udavské
 14.30 – 16.00  Ľubiša
 14.00 – 14.45 Karná
 15.00 – 16.00  Lieskovec

9.4.2017 14.00 – 17.30 HE – mesto
Kvetná nedeľa 14.00 – 17.30  HE – sídlisko III

10.4.2017 16.30 – 18.00  Hrabovec n/L.
Pondelok 15.00 – 18.00  HE – Pod Sokolejom
 16.30 – 18.00 Hrubov
 16.30 – 18.00  Turcovce

11.4.2017 19.00 – 20.30  HE – mesto
Utorok    Utorok    Utorok

Prednosť v rade na spoveď majú ženy v požehnanom stave a s malými deťmi. 



OZNAMY
Vo štvrtok 30. marca o 19.00 hod. bude v FaPC stretnutie rodičov prvoprijimajucich detí.

V piatok 31. marca po detskej sv. omši bude predtáborové stretnutie

Do piatka 31.3.2017 máte poslednú možnosť prihlásiť sa na farskú púť do Fatimy.

V sobotu 1.4.2017 od 9.00 hod. prosíme o pomoc pri veľkom upratovaní 
pred veľkonočnými sviatkami. 

Ak máte nejakých chorých, ktorí by chceli pred Veľkou Nocou prijať sv. zmierenia, prosíme 
vás, aby ste ich nahlásili do  nedele 2.4.2017 v sakristii kostola.

Pokyny pre fotografovanie a natáčanie v kostole
Ak si niekto praje zachytiť významné okamihy svojho života alebo života svojich blízkych, 
je potrebné fotografa či kameramana upozorniť na špecifiká liturgického obradu v kostole.
Dovoľte preto niekoľko rád, ako sa v kostole a pri liturgii pohybovať, kedy fotografovať 
a kedy nie.

1. Kostol je posvätným miestom. Prítomní to vyjadrujú úctivým, tichým správaním a vhod-
ným spoločenským odevom. Podobný postoj vrátane odevu má mať aj fotograf, pretože sa 
v danej chvíli stáva súčasťou liturgického zhromaždenia. Má eliminovať rušivé prejavy, 
k tomu patrí vypnutie mobilu.

2. Fotograf nemá prístup do svätyne – priestor okolo oltára (vyvýšený stupňami) je vyhra-
dený pre kňaza a posluhujúcich.

3. Hlavný je liturgický obrad. Preto fotograf / kameraman má byť čo najmenej nápadný, aby 
nerušil sústredenosť na liturgii. Každý prítomný na obrade ocení, že nebol rušený pohybom 
fotografa, že mu nebráni v pohľade na oltár a na obrad.

4. K všeobecným zásadám patrí:
– predstaviť sa kňazovi pred obradom, oznámiť mu skutočnosť fotografovania 
 a zoznámiť sa s priebehom obradu,
– dodržať pokyny kňaza,
– zaujať taký postoj, ktorý neprekáža liturgickému obradu,
– fotografovať skôr z boku a obmedziť pohyb cez kostol na minimum.

5. Vhodné okamihy pre fotografovanie a natáčanie sú:
 pri príchode k oltáru a počas úvodu sv. omše
 keď sa v kostole spieva pieseň – pri nej je činnosť fotografa najmenej rušivá
 prinášanie darov chleba a vína k oltáru
 špeciálne úkony obradu (dobré je ujasniť si to vopred ešte pred samotným obradom)
 pri záverečných obradoch, pri požehnaní.

6. Chvíle obradu zvlášť citlivé na rušivé vplyvy sú tieto:
 čítanie Svätého Písma, spev žalmu; ak je fotená osoba lektora, ktorý prichádza čítať, 
 je potrebné zaznamenať to hneď na začiatku
 homília alebo príhovor – kazateľ sa ťažko sústredí na myšlienky, keď je rušený pohybom 
 a zábleskami fotoaparátu
 ústredný okamih sv. omše – keď veriaci v tichu kľačia a kňaz pozdvihuje hostiu a kalich
 keď kňaz podáva veriacim sväté prijímanie – pre veriaceho je to chvíľa príliš intímna.

Prevzaté z ACEB 04/2010
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