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Osobná zodpovednosť
Odchádzal som z nemocnice. Chválabohu po svojich. Po tretej operácii driekovej 
chrbtice za šesť rokov. Rozlúčil som sa s chlapmi na izbe, sestričkami na oddelení 
a s lekárom, ktorý ma operoval.
Otec ma čakal na chodbe. Priniesol tašku. Žiadne peniaze, iba fľašu dobrého 
koňaku. Ako poďakovanie lekárovi. Tak som bol totiž zvyknutý z predchádzajúcich 
operácií. Jeden si peniaze vypýtal priamo, druhý mi to iba naznačil.
Vstúpil som do ambulancie. Lekár vstal od stola, za ktorým študoval ďalšie a ďalšie 
snímky. Jednu ruku som mu podal, druhou som mu dával darčekovú tašku. 
Zamračil sa.
„Nesnažte sa ma uraziť,“ povedal tvrdo. Hneď som cúvol.
„Prepáčte,“ ospravedlňoval som sa, „len som sa chcel poďakovať...“
Nepovedal na to nič. Asi už ho to nebavilo, furt dookola vysvetľovať, že on úplatky 
neberie.
Dohodli sme sa, že sa mu o mesiac prídem ukázať. Priamo jemu. Chcel iba vidieť, 
ako budem znášať rehabilitáciu. To sa mi s predchádzajúcimi operatérmi nestalo. 
Tých som po prepustení viac nevidel. Povedali, že sa mám hlásiť u svojho neurológa 
a urobili za naším obchodným vzťahom hrubú čiaru.
Vždy budú na zemi ľudia, ktorí budú mať moc nad inými.
Mocní, ktorí svoju moc zneužijú. A mocní, ktorí skrze svoju moc prinesú iným 
požehnanie a uzdravenie.
Kňazi, ktorí sa starajú iba o seba, ale aj kňazi, ktorí sa pre iných obetujú.
Lekári, ktorí chorých zneužívajú na vlastné obohatenie, ale aj lekári, ktorí liečia.
Manažéri a riaditelia, ktorí zamestnancov vykorisťujú, ale aj manažéri, ktorí 
chápu, že majú zodpovednosť za rodiny svojich zamestnancov.
Učitelia, ktorí nemajú nervy, ale aj učitelia, ktorí trpezlivo vychovávajú.
Otcovia a mamy, ktorí sa nestarajú, ale aj rodičia, ktorí sa pre svoje deti obetovali 
vo všetkom.
Politici, ktorí kradnú pre seba, ale aj politici, ktorí kradnú zo seba, aby sa druhí 
mali lepšie.
Novinári, ktorí očierňujú a domýšľajú, ale aj novinári, pre ktorých je dobré meno 
človeka a pravda o ňom dôležitejšia ako osobná kariéra.
Vždy budú mocní na zemi.
Moja voľba. Moja zodpovednosť.
Požehnanie alebo prekliatie?

Vladko Štefanič



Slovko farára
V prvom tohtoročnom januárovom čísle Trojky som napísal: „Už keď sme pri voľbách, 
tie budú v roku 2018 silno rezonovať aj v spoločenskom prostredí vďaka komunálnym 
voľbám. Už teraz vás prosím a nabádam. Nenechajme sa znechutiť, či nebodaj polarizo-
vať....Tí, ktorí premýšľate, žeby ste chceli vkročiť aktívne do komunálnej politiky, prosím 
vás,veďte svoju kampaň tak, aby nevnášala strach, polarizáciu, či nebodaj hnev medzi 
potencionálnych voličov. Prezentujte svoju odbornosť, ľudské kvality a hodnoty nielen 
v dobrých sloganoch, ale už dnes svojim kvalitným životom.“ S istým záujmom, ale aj 
bolesťou sledujem doterajšiu kampaň. Vnímam, že sa žiaľ podarilo polarizovať a znechu-
tiť mnohých témou komunálnej politiky. A preto opäť a nanovo prosím vás, ktorí patríte 
do našej farnosti, či čítate našu Trojku „Veďte svoju kampaň a rozprávajte o politike  s 
vedomím, že ste v prvom rade kresťania katolíci. Že aj tu platí, čo hovorí Ježiš: „Čokoľvek 
ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste urobili!“ Nedajte si prosím odobrať cit 
a lásku zo svojho srdca. Nedajte si vziať pravdu, rozumnosť a slobodu zo svojho života. 
Akákoľvek nenávisť, zloba, hnev, podvody, osočovanie, ubližovanie na cti nech je ďaleko 
od vás. Nikdy to neprinesie dobro! Ani do rodiny, ani do dediny a ani do mesta! Veď aj 
naši predkovia vraveli. „Kto čím hreší,... tým trestaný býva!“
Uvedomme si, že nedeľné ráno 11. novembra nám prinesie nielen výsledky, ale aj skúš-
ku, či sme ostali bratmi a sestrami, Božím ľudom. Či si budeme vedieť na výzvu kňaza 
Dajte si znak pokoja, naozaj a úprimne podať ruky...
Aj preto vás chcem povzbudiť, choďte voliť. Vyberte ľudí, ktorí budú dobre reprezento-
vať toto mesto/ obec. A nezabudnite, nestačí hodiť svoj lístok a zakrúžkovať svojich kan-
didátov. Koho volíš, máš ho sprevádzať aj modlitbou počas celého volebného obdobia! 
Pripomínajú nám to aj slová apoštola Pavla, ktorý píše: „Predovšetkým teda žiadam, aby 
sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov 
i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom 
vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote.“ (1 Tim 2, 1-2)

Nebeský Otec,
Ty si Pán Pánov, Kráľ kráľov a Autorita autorít,

Preto Ťa chcem prosiť za: ( doplň meno politika, poslanca, starostu, primátora)
Daj mu spoznať seba ako Pravdu, ktorá mu pomôže kráčať životom vo Svetle.

Daruj mu vieru živú a pevnú, odolávajúcu nesprávnym názorom sveta.
Obdaruj ho odvahou prinášať spravodlivosť, čestnosť, pokoj a ďalšie Tvoje princípy a 

hodnoty všade tam, kde pracuje a žije, hľadať pravdu a posúvať ju ďalej.
Pomôž mu byť citlivým a vnímavým voči potrebám iných ľudí.
Požehnaj aj jeho rodinu a blízkych láskou, pokojom a radosťou.

Preukáž mu, Pane, svoje veľké milosrdenstvo.

AMEN

Akcia 500
V našej mimoriadnej zbierke na rekuperáciu, kde hľadáme 500 ochotných darcov, ktorí 

na túto investíciu mimoriadne prispejú po 50 € od 17.10.2018  darovali: Bohuznáma 
Katarína 50 €, Bohuznáma 50 €, Jana s rodinou 50 €, Rodina Babinová 50 €, 

Bohuznámy 20 €, Bohuznáma 50 €, Sestry Anna a Mária 50 €, Rodina Fiľová 50 €, 
Manželia Marián a Emília 50 €, Bohuznámy 50 €, Bohuznámy Viliam a Marianna 50 €. 

Rodina Lukáša Jeňa 50 €.

Modlitba za politika:



Vkladom na účet do 30.10.2018 Akciu 500 podporili: Bohuznámy Ing. Vladimír 50 €, 
Bohuznáma Marta 30 €, Bohuznáma Ing. Dana 50 €, manželia Martin a Štefánia 50 €

Spolu od začiatku výzvy k 30.10.2018 sa v Akcii 500 vyzbieralo 2.370 €. 
Ďakujeme doterajším darcom a prosíme ďalších o podporu a pomoc. 

V decembri 2018 by sme chceli urobiť rozhodnutie o inštalácii rekuperácie. Dodacia 
lehota na niektoré komponenty je cca 3 mesiace. Práce by sme chceli realizovať 

v mesiacoch marec/ apríl 2018. Avšak nepôjdeme do realizácie, kým nebudeme mať na 
túto investíciu pripravené finančné prostriedky. Rekuperácia by nám mala priniesť: 
v lete ochladenie vzduchu v kostole, v prechodnom období teplý vzduch v kostole 

a v zime výmenu vzduchu. Od investície nás delí dar 453 darcov. Ďakujeme štedrým 
darcom a prosíme v modlitbe za všetkých doterajších darcov aj za nových. 

Účet farnosti: SK 60 0900 0000 0004 6246 5726

Oznamy
V dňoch 1.-8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých 

v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 
2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš 

a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné 
predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, 

až do polnoci určeného dňa.
Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas oktávy, 

od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. 
Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť 

zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v ten istý deň, 
a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas Mária, Sláva Otcu. 

Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto 
odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci. Prosíme vás zvlášť v týchto dňoch 

o modlitbu aj za zosnulých kňazov. 
V nedeľu 11. novembra 2018 máme našu pravidelnú zbierku na FaPC. 

Zostatok splátky: úver na budovu fary a pastoračného centra 
v Prima banke zo dňa 22.10.2018: 22.820 €

Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda na Duchnovičovej ulici 24 v Humennom 
pozýva škôlkarov, žiakov aj ich rodičov na Deň otvorených dverí. Cirkevná spojená 

škola je spojenou školou, ktorej súčasťou je materská škola, základná škola aj gymnázium. 
Deň otvorených dverí bude 16. novembra 2018 od 8:00 do 12:00 hod. 

V dňoch 16. – 18.11.2018 na našich birmovancov čaká duchovná obnova v Juskovej 
Voli. Prosíme vás o modlitbové sprevádzanie celého víkendu. Informácie pre birmovancov:

Stretneme sa v piatok na vlakovej stanici 17:15, lístok do Vranova nad Topľou si kupuje 
každý sám (odchod vlaku 17:40). Na trase VT – Juskova Voľa máme objednaný autobus. 
Predpokladaný návrat vlakom v nedeľu o 12:20. Nezabudnúť si prezuvky, spacáky nie 

sú potrebné. Na najbližšom stretku (7.11.2018) potrebné zaplatiť príspevok 15 € 
a prevziať si Informovaný súhlas pre rodičov.

V nedeľu 18. novembra 2018 plánujeme ďakovný výlet pre našich miništrantov na 
hokejový zápas HC Košice: HKM Zvolen. Odchod autobusu v nedeľu 18.11.2018 

o 15:00 hod. zo zastávky pri OC Billa. 
V zbierke na Misie sa vyzbieralo: Humenné 670 € a Lackovce 117,80 €. Pán Boh zaplať 

za vaše milodary. Najbližšie zbierka vyhlásená Arcibiskupským úradom v Košiciach 
bude zbierka : Dobročinné dielo sv. Alžbety 18.11.2018
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