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O povrchnosti
 Čítal som svojho času o prípade mladej vedúcej predajne elektrospotre-
bičov. Tá elegantná žena predávala sebe zverený tovar, ale škatule v ktorých 
bol zabalený si nechávala a vracala späť do skladu. Keď prišiel do predajne na 
inventúru tovaru podnikový kontrolór, mal oči skôr pre mladú pani vedúcu 
než pre sklad jej predajne. Prešiel síce celým skladom, urobil súpis všetkých 
škatúľ, ktoré tam boli uložené, ale pre to že bol lenivý, do žiadnej z nich sa 
nepozrel. Zvlášť nie do tých vrchných, ktorých obsah bol už dávno predaný
a tržba za neho skončila vo vrecku pohľadnej pani vedúcej.
 Keď som si to prečítal, čosi známeho mi pripomínala. Nás a časy v ktorých 
žijeme. Spovrchneli sme. Žijeme v dobe, ktorá miluje povrchnosť. Povrchné 
vzdelanie, povrchná zábava, povrchné názory, povrchné medziľudské vzťahy.
 Poďme ale k jednotlivostiam. Následkom zaľúbenia si povrchného vzde-
lania je skutočnosť, že mnoho maturantov nevie pravopis a má žalostný vše-
obecný rozhľad. Následkom zaľúbenia si povrchnej zábavy bolo vymretie 
komikov v Čechách. Komik, na rozdiel od baviča, potrebuje inteligentné obe-
censtvo. Bavič to má jednoduchšie. Príde na javisko, vysloví pár vulgárnych 
slov a davy v sále plačú od smiechu. Davy pochopili.
 Všetky povrchnosti majú svoje dôvody. Prvým je naša nenáročnosť v hľa-
daní zmyslu vecí. Stačí nám, ako tomu inventúrnikovi, vidieť predmet, bez 
toho aby nás zaujímal obsah. Načo to, keď pravda o obsahu je napísaná na 
škatuli.
 Druhým dôvodom povrchnosti nášho života je lenivosť. Prečo stúpať po 
rebríku kamsi hore? Prečo sa namáhať? Stačí, keď nás pekná pani vedúca –
v podobe našich najrôznejších spoločenských celebrít – o obsahu pravdy po-
učí už dole, pod regálom.
 Vráťme sa do skladu a vezmime si príklad z pani vedúcej i pána kontrolóra. 
Aby sme, až raz príde čas na inventúru nášho vlastného života, nezistili, že 
sme jeho obsah buď vôbec neotvorili, alebo ho nemúdro premárnili a ostala 
nám z neho iba prázdna papierová škatuľa.

Max Kašparů – Katolícky týdenník 18



Oznámenie o zrušení spoločenstva 
Milosrdných sestier Svätého kríža v Humennom

„Vaša excelencia, najdôstojnejší otec arcibiskup, touto cestou Vám chcem úctivo oznámiť, 
že k 30 júnu 2015 ukončíme pôsobenie našich sestier v spoločenstve v Humennom – na 
Třebíčskej  ulici č. 21 ( Sídlisko III ). Nakoľko je nás stále menej a v našej provincii máme 
23 spoločenstiev, nevieme už kvalitne a odborne zastať prácu a činnosť vo všetkých komu-
nitách. Po zvážení a modlitbách sme urobili rozhodnutie zrušiť komunitu v Humennom...“ 
Týmito slovami Sr. Šebastiana – provinciálna predstavená Milosrdných sestier Sv. Kríža 
oznámila Mons. Bernardovi Boberovi  a mne ako farárovi už 5. mája 2015 zrušenie komu-
nity sestier v našej farnosti. Pripomeňme si trošku – podľa kroniky sestier – ich činnosť 
a dejiny v našej farnosti: „ V jubilejnom roku 2000 prišli Milosrdné sestry Svätého kríža 
už tretíkrát do Humenného. Prvýkrát v rokoch 1939 – 1956 pracovali v Štátnej nemocnici. 
Druhýkrát v rokoch 1968 – 1974 tu pôsobili v katechéze a farskej službe. A  v lete roku 2000 
sa opäť zapojili do katechézy a farskej služby. Na základe žiadosti Mons. ThLic. Bartolo-
meja Urbanca odporučila provinciálna predstavená Sr. Dominika Galeštoková 24. augusta 
2000 do tejto farnosti na výpomoc pri pastoračnej službe tri sestry. Sr. Bertilla Špavrová ako 
predstavená novoutvorenej komunity sa zároveň stala kostolníčkou na Sídlisku III. v kosto-
le zasvätenom trom košickým mučeníkom. Sr. Xavéria Verebová pracovala ako ekonómka 
v dekanskej kancelárii na fare pri kostole Všetkých svätých a Sr. Ulrika Spišiaková bola 
katechétkou na dvoch ZŠ v Humennom. V tomto jubilejnom roku tu sestry otvorili svoje 
srdcia pre potreby ľudí: byť s ľuďmi a pre ľudí. Spočiatku boli ubytované v bývalom františ-
kánskom kláštore, ktorý je sídlom dekanského úradu. Po roku predstavení kúpili pre sestry 
byt. 10. septembra 2001 sa presťahovali z fary na sídlisko do päťizbového bytu na Třebíčskej 
ulici č. 21. V priebehu rokov sa tu sestry striedali. Ich apoštolát bol hlavne modlitba, práca 
a obeta. Tu napĺňali slová ich zakladateľa – pátra Toedózia: “Požiadavka času je Božia vôľa.” 
ulici č. 21. V priebehu rokov sa tu sestry striedali. Ich apoštolát bol hlavne modlitba, práca 
a obeta. Tu napĺňali slová ich zakladateľa – pátra Toedózia: “Požiadavka času je Božia vôľa.” 
ulici č. 21. V priebehu rokov sa tu sestry striedali. Ich apoštolát bol hlavne modlitba, práca 

Je pre nás zaiste prekvapivé prijať zrušenie komunity ako Božiu vôľu. Ale je to fakt, s ktorým 
sa naša farnosť v tomto okamihu musí popasovať.  Odchádzajú sestry, ktoré viedli katechézu 
v škole, viedli deti v biblickej olympiáde, pripravovali birmovancov a deti k prvému sv. pri-
jímaniu, venovali sa dospelým v príprave k prijatiu sviatostiam, obohacovali nás pri Lectio 
divina a svojím spevom. Pomáhali nám s rozdávaním sv. prijímania a sprevádzali modlit-
bou.  Bude teraz na nás i na vás laikoch, aby to, čo tu roky fungovalo, nezapadlo prachom. 
Odchádzajú duchovné mamy a ich miesto by mali prebrať nielen ich duchovné dcéry, ale aj 
tí, ktorí cítia, že Boh im nedal talenty len pre seba a len svoju rodinu. Aj tu sa však ukazuje 
opäť vážnosť výziev modlitieb za duchovné povolania. Humenné ich pokles začína vnímať 
v posledných rokoch veľmi reálne- najprv otec arcibiskup zmenšil počet kňazov vo farnosti 
na sídlisku Pod Sokolejom z 3 na 2 a teraz prichádzame o komunitu rehoľných sestier. Sa-
mozrejme, všetci sme nahraditeľní, ale nie všetci môžeme robiť to isté. Aj preto chcem po-
ďakovať našim sestrám za všetko viditeľné aj duchovné, čo pre našu farnosť urobili a popriať 
im blízkosť Boha v každom ich nasledovaní Božej vôle.

Jozef Kozák, farár

PS: S ich odchodom je spojená aj ponuka predaja bytu - v ktorom doteraz sestry bývali: 
Predáva sa tak čiastočne zrekonštruovaný 5-izbový byt na Sídlisku III. v Humennom. Cena 
dohodou. Tel.: 0918 316 305



Oznamy
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Korytnačka Vierka - Albumy do ktorých ste zbierali nálepky korytnačky Viery treba odovzdať Korytnačka Vierka - Albumy do ktorých ste zbierali nálepky korytnačky Viery treba odovzdať Korytnačka Vierka
v sakristii kostola do 10.6. Vyhodnotenie, spolu s odmenami bude po sv. omši 12.6. vo farskom 

kostole. Nezabudnite si ich riadne vypísať. Každý, kto odovzdá album s nálepkami, bude odmenený.

V piatok 12. júna budú o 10.00 hod. v Dóme sv. Alžbety vysvätení noví diakoni pre našu 
arcidiecézu. Medzi nimi prijme prvý stupeň kňazstva – diakonát aj humenský rodák Dušan 

Harvilík a v sobotu 13. júna taktiež o 10.00 hod. v Dóme sv. Alžbety bude kňazská 
vysviacka. Nových svätencov zverujeme do vašich modlitieb. 

V piatok 19. júna o 18.00 hod. bude mať v našom farskom kostole svätú omšu náš rodák 
pán kaplán PaedDr. Mgr. Peter Sabol . Spolu so svojimi veriacimi z farnosti Košice – Krásna PaedDr. Mgr. Peter Sabol . Spolu so svojimi veriacimi z farnosti Košice – Krásna PaedDr. Mgr. Peter Sabol
príde poďakovať za dar kňazstva. Po sv. omši v priestoroch FaPC bude malé agapé. Ak máte 
chuť a čas, prosíme Vás o pomoc s malým občerstvením pre veriacich z Petrovej farnosti . 

O vhodnej pomoci  s občerstvením sa môžete dohodnúť a poradiť  s rodičmi nášho rodáka. 
 Rodičia birmovancov venovali na vitráž 95 €

Pravidelná zbierka na FaPC , vitráže a v Lackovciach na práce pred konsekráciou bude 21. Júna 2015.

V Nedeľu 21. júna si pripomíname Deň otcov. 
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       Občianske združenie „Podaj ruku“ a farnosť sv. Košických mučeníkov, Humenné 
organizujú

Letný detský tábor
v Pavlovciach pri Hanušovciach nad Topľou

„ Cesta okolo sveta“
pre deti našej farnosti, vo veku: 7-12 rokov 

Termín: 21. júla – 25. júla 2015
Cena: 30,- eur  

Záväznú prihlášku si môžete prevziať u pána Mariána Babina,
dňa 10. júna  v kostole sv. Košických mučeníkov, po svätej omši.

turné      MILOVAT A CTIT východ

www.milovatactit.sk

V ST U P  V O Ľ N Ý

Richard Vašečka

11. 6. Humenné
19.00 hod. Gr. kat. chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Humennom, na Lipovej ulici

STRETNUTIA PRE MANŽELOV A ZAĽÚBENÝCH
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