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 Mikuláš
(alebo Radosť rozdávaním rastie)

                                                         „Rozmýšľal som,“ začal Miki.
                                                         „To preto ten náhly záblesk svetla,“                        
                                 smiali sa kamaráti.  „Uhádli ste,“ prijal  
                                           Miki. „A viete, na čo som prišiel?“
                                    „Že večer sa skoro stmieva a ráno je dlho  
                             tma,“ stále žartovali chalani.
„Ty mi priam čítaš myšlienky,“ sekundoval Miki. „A v takej tme sa dá 
veľa toho urobiť.“   „Napríklad zasvietiť baterku,“ doberali si ho ďalej.
„Prestaňte!“ zahriakol ich najstarší. „A  ty, Miki, hovor.“
„Spočítal som, že na našej ulici je sedem rodín, ktorým sa žije veľmi 
ťažko a my im môžeme urobiť radosť. Keď neminieme vreckové pre seba, 
môžeme im kúpiť ovocie, sladkosti a ak zvýši, tak aj nejakú knihu,“ 
prezradil svoj plán Miki.
„Aj na našej ulici sú takí,“ pridal sa jeden z chlapcov.
Najstarší zvážnel a po chvíli povedal: „Mohlo to aj mne napadnúť. 
Viete čo, chalani? Musíme to stihnúť do Mikuláša.“
 „A tajne, lebo aj svätý Mikuláš to tak robil,“ navrhol Miki a ostatným 
zasvietili v očiach plamienky. Tešili sa.
Ráno sa v ich mestečku rozchýrilo, že k ním naozaj zavítal svätý Mikuláš, 
lebo kto iný by daroval chudobným také pekné darčeky.

Júlia Hubeňáková (prevzaté z www.verbumdomini.sk)



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

ktorí na túto investíciu mimoriadne prispejú po 50 € k 29.11. od posledného 
zverejneného zoznamu darovali:

Po 100 €: rodina Kuľhová, Bohuznáma Anna, Bohuznáma z Lackoviec
Po 50 €: rodina Slivková, Bohuznámy, manželia Štefan a Monika, rodina Rošáková, 
rodina Ružičková, rodina Dančová, Bohuznámy , Bohuznáma, rodina Fedorčáková

Iný dar: Bohuznáma 5 €, Bohuznámy 20 €.
Vkladom na účet do 29.11.2018 Akciu 500 podporili: Etela Andraščíková 50 €, 
rodina Mareka Merička 50 €, rodina Kračanská 50 €, Simoneta a Vladimír 50 €

Spolu od začiatku výzvy k 19.11.2018 sa v Akcii 500 vyzbieralo 4 575€. 
Ďakujeme doterajším darcom a prosíme ďalších o podporu a pomoc. 

Účet farnosti: SK 60 0900 0000 0004 6246 5726
V Zbierke na Dobročinné dielo sv. Alžbety sa vyzbieralo : Humenné 264,16 € Lackovce 76 €

Ospravedlňujeme sa za chybné údaje v Trojke rodine Frankovej a Matuščákovej, 
ktoré dali po 100 €. 

Posvätné ticho pred sv. omšou a počas sv. omše
Všeobecné smernice Rímskeho misála v treťom typickom vydaní po prvý raz v bode 
45 uvádzajú, čo má predchádzať liturgickému sláveniu: „Aj pred samotným slávením 
je dobré, ak sa zachováva ticho v kostole, v sakristii a v miestnosti, kde sa obliekajú posvätné 
rúcha a v priľahlých miestnostiach, aby sa všetci mohli nábožne pripraviť správnym 
spôsobom na posvätné slávenie“.
Preto je vhodné, aby všetci zachovali ticho (lat. silentium): jednak celebrant, ktorý si 
v tomto momente prípravy musí uvedomiť a pripomenúť, že sa dáva k dispozícii Tomu, 
ktorý „zomrel za všetkých, aby všetci, ktorí žijú, nežili viac pre seba, ale pre toho, ktorý 
pre nich zomrel a vstal z mŕtvych“ (2 Kor 5,15); ako aj veriaci, ktorí pred začiatkom 
liturgie sa majú pripraviť, že sa idú stretnúť s Pánom. Kristus ich nezhromaždil iba preto, 
aby im rozprával o svojom budúcom utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní, ale aj preto, aby 
svoje veľkonočné tajomstvo reálne sprítomnil vo sv. omši a veriaci mohli mať na tom 
všetkom účasť.
V tomto duchu Katechizmus Katolíckej cirkvi poznamenáva: „Zhromaždenie sa musí 
pripraviť na stretnutie s Pánom, aby mohlo byť zhromaždením na toto pripraveným. 
Táto príprava duší a sŕdc je spoločným dielom Ducha Svätého a zhromaždenia, osobitne jeho 
služobníkov. Milosť Ducha Svätého sa usiluje prebudiť vieru, premeniť srdce a priľnúť 
k vôli Otca. Takáto disponovanosť je predpokladom pre prijatie ďalších milostí, ktoré 
dostávame pri sv. omši a pre dosiahnutie ovocie nového života určeného na to, aby sa 
v nás následne prejavovalo (bod 1098).
Veľmi Vás preto prosíme a nabádame, usilujme sa zachovávať posvätné ticho v kostole. 
Vypnime si mobilné zariadenia! Je to prejav neslušnosti a nepripravenosti, ak počas sv. 
omše niekomu zazvoní mobil. Platí to aj pri príchode do kostola. Nemali by sme viesť 
rozhovory. Kostol je posvätným miestom a tak by sme sa mali aj správať. 

Upravený text : autor Mons. Ján Duda
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Pozvánka – pútnická sobota
Pozývame vás 15. decembra 2018 na pútnickú sobotu v rodisku blahoslavenej Anky 

Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

Program:
15.00 hod. – hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín
16.00 hod. – Krížová cesta za rodiny 
17.00 hod. – Večeradlo s Pannou Máriou 
18.00 hod. – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude doc. ICDr. JUDr.Juraj  
                       Jurica, PhD. vicepostulátor procesu blahorečenia Anny Kolesárovej.

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodnie 
od zlého. V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských 

sľubov,  požehnanie devocionálií (ružence, krížiky, atď.) a bude možnosť pristúpiť aj 
k sviatosti zmierenia. 

OZNAMY
Adorácia v kostole: pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom kostole 
v piatok 7. decembra od rannej sv. omši až do večernej sv. omši a v Lackovciach od 

15.00 hod. do 17.00 hod. Zároveň vám pripomíname možnosť na prvý piatok zapojiť  
sa v oboch kostoloch  k spoločnej modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva o 15.00 hod. 

V prvopiatkovom týždni bude kancelária FÚ zatvorená.
Pozývame vás na Rorátne sv. omše- od 3.-14.12.2018 ráno o 6.00 hod. – kostol sa bude 

otvárať o 5.45 hod. prosíme vás, aby ste prinášali na túto sv. omšu lampášiky, ktoré 
nezanechávajú vosk.

Do nedele 9. decembra máte možnosť nahlásiť v  sakristii kostola chorých k sv. zmierenia 
pred vianočnými sviatkami.

V sobotu 15.12. od 9.00 hod. prosíme ženy aj mužov o pomoc pri predvianočnom 
veľkom upratovaní kostola.

Ešte poriadne nesnežilo, ale predvídavo už dnes hľadáme ochotných mužov, ktorí by si 
v prípade potreby vzali na zodpovednosť odhŕňanie snehu spred kostola. Prosím, aby 

sa dobrovoľníci nahlásili v sakristii. Ďakujem vopred za vašu službu.
Pri východe z kostola vám ponúkame: Nástenný kalendár Kňazského seminára 

sv. Karola Boromejského v Košiciach 2,50 €. 
Podporiť činnosť OZ Podaj ruku môžete zakúpením vianočných oblátok ako aj sviečok, 

ktoré sú pri východe z kostola. Odporúčaná cena za oblátky je 1 € za sviečku 0,50 €.
Požehnanie a vyslanie koledníkov bude v nedeľu 16. decembra 2018: o 10:30 vo farnosti 

Snina – Povýšenie Svätého kríža
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva farnosti zapojiť sa do 24.ročníka 

koledníckej akcie Dobrá novina. Koledníci budú počas Vianoc ohlasovať radostnú 
zvesť o Ježišovom narodení a zbierať príspevky na podporu rozvojových projektov 
v  krajinách východnej Afriky. Všetky informácie nájdete na www.dobranovina.sk.

Pripravujeme:
Celonočnú adoráciu 14.-15.12.2018

Ak Boh dá, 30. decembra 2018 v spolupráci s TV Lux vianočný koncert. 
V pondelok 31. 12.2018 Fara na ľade.

Farský ples 26.1.2019
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