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Nemám výhovorku
Pouličné lampy sa rozsvietili skôr, než by nebo nad domami zatiahlo svoju čiernu oponu. 
Zastal som pri jednej z nich a zadíval som sa k oblakom, ktoré sa v oranžovom svetle 
lampy obliekli do fialových šiat. Chvíľu som tam stál a pozoroval nebo, ako sa mení pred 
nocou, keď ma ktosi potiahol za kabát. Chlapec sa na mňa díval prosiacimi očami. Naj-
skôr na mňa a potom na sendvič, čo som mal v ruke. Potom zasa na mňa. Povedal iba, 
že je hladný a opäť sa mi díval do ruky. Škoda, že tu nie je nablízku reštaurácia. Poslal by 
som ho tam, aby sa najedol. Lenže ja nevlastním ani reštauráciu ani pizzériu. Nepomô-
žem mu. Sklopil som zrak a nechal som ho pod lampou. Dojedol som sendvič a vytiahol 
som malú fľašu koly z batoha na chrbte. Chystal som sa, že sa napijem, keď sa pri mne 
zastavil ďalší chlapec. Vraj je smädný. Či by som mu nedal svoju kolu. Škoda, že nemám 
podnik na výrobu nealko nápojov. Stačil by jeden telefonát a doživotne by mu domov 
chodievala každý mesiac celá paleta koly. Lenže ja taký podnik nevlastním. Pokrútil som 
hlavou a nechal som tam chlapca stáť, kým ja som ďalej prechádzal centrom mesta. Za 
kostolom som odbočil do bočnej uličky k parkovisku, kde som mal auto. Odomkol som 
ho a vyzliekol som bundu, že ju hodím na zadné sedadlo. V aute by mi s ňou bolo horúco. 
Zastal pri mne muž. Možno žobrák. Opýtal sa slušne, či by som mu tú bundu nepodaroval, 
že ide zima a on býva na ulici. Vraj by mu veľmi pomohla. Škoda, že nemám nejaké tie 
odevné závody alebo aspoň krajčírsku dielňu, hneď by som ho poslal tam. Zaodeli by 
ho, aby mu, keď príde mráz, nebola zima. Lenže ja nič také nevlastním. Zabuchol som 
dvere a slušne som mu vysvetlil, že mu neviem pomôcť. Nasadol som do auta a zmizol 
z parkoviska. Za mestom mi zazvonil mobil. Zastal som pri krajnici a zodvihol som ho. 
„Nie, už nie som v meste,“ vysvetľoval som do telefónu. Dedo je v nemocnici a dostal 
chuť na pomaranče, či by som mu ich nezaniesol. Škoda, že nemám firmu. Takú na ovocie
a s donáškou až do domu. To by bola paráda. Jeden telefonát a dedo by mal kamión ovocia 
na izbe. Lenže ja nemám. Zložil som telefón a pokračoval som v ceste domov. Bola už 
tma, keď som sa doma posadil na gauč a vyložil som si nohy na stolík. Vzal som z neho 
bibliu a náhodne som si ju otvoril. Som predsa katolík. Čítam z nej každý deň, aby som 
pochopil, čo robiť a ako žiť, keď sa raz chcem dostať do neba. Poďte do kráľovstva, ktoré 
je pre vás pripravené od stvorenia sveta, začítal som sa do slov, ktoré Ježiš kedysi dávno 
povedal. „Poďte, lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smädný a dali ste mi piť. 
Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma.“ Položil som Bibliu 
naspäť na stolík. Spomenul som si na chlapcov, na žobráka i na deda a uvedomil som si, 
že nemám nič, čím by som sa mohol zoči-voči týmto Ježišovým slovám ospravedlniť. 
Toto môže robiť každý bez ohľadu na svoj majetok, inteligenciu a schopnosti. Toto 
môžem robiť aj ja. Každý deň. A niet pre mňa výhovorky, ak tak nerobím.
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Informácie k účasti na sv. omšiach 
od 16.11.2020

•  do kostola vždy vstupujeme s rúškom – ktoré zahaľuje nos aj ústa počas celej 
 sv. omše. Samozrejmosťou je pri vstupe dezinfekcia rúk.
•  vždy je potrebné dodržať odstup od seba pri príchode, odchode a tiež keď čakáme  
 v rade na sv. prijímanie
• povinnosť sedenia v lavici - sadáme si od stredu lavice, nie od kraja, sedíme 
 šachovnicovo, tzn. v lavici predo mnou nesmie sedieť nikto. Z toho dôvodu 
 k šachovnicovému sedeniu vyzývame aj rodinných príslušníkov. 
•  v miestnosti pre deti môže byť iba jeden z rodičov, nie starý rodič
•  pre tých, ktorí majú vážny dôvod, stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej 
 sv. omši ale vždy zostáva povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň: 
 venovať primeraný čas modlitbe zdržať sa ťažkých prác a nákupov v obchode
•  sv. spoveď 30 min pred sv. omšou (okrem soboty a nedele) garantujte sebe 
 a spovedníkovi, že ste zdraví, bez respiračných symptómov na sv. spoveď   
 prichádzame pripravení a sme struční 
•  farské katechézy sú naďalej pozastavené 
•  sv. omša v nedeľu o 8:00 v Humennom vyhradená osobitne pre seniorov 
•  na sv. omše v nedeľu o 9:15 a 10:30 hod. máte možnosť si rezervovať miesto 
 prostredníctvom el. formulára cez našu farskú facebookovú stránku. 
•  do kostola sa nedovoľuje vstup  ľuďom v povinnej karanténe, pozitívnym na 
 COVID, tým, ktorí bývajú v domácnosti s COVID pozitívnym, tým, ktorí 
 mali kontakt s pozitívnym. Zároveň tým, ktorí trpia respiračnými chorobami.   

Sväté Prijímanie sa prijíma na ruku

•  na dlaň pravej ruky si položíme ľavú ruku dlaňou hore
•  na otvorenú dlaň ľavej ruky dostaneme Eucharistiu
•  odstúpime trochu bokom
•  pravou rukou vezmeme Eucharistiu a prijmeme ju do úst
•  dáme si späť rúško a ideme na svoje miesto

Najväčšia potravinová zbierka pomôže ľuďom v núdzi

V spolupráci s potravinovým reťazcom Tesco organizuje Slovenská katolícka Charita 
8. Vianočnú potravinovú zbierku, ktorá je najväčšou aktivitou svojho druhu na Slo-
vensku. Zákazníci môžu od 19. novembra do 3. decembra 2020 darovať trvanlivé 
potraviny a drogériu vo všetkých 153 obchodoch Tesca na Slovensku. Zapojiť sa 
a pomôcť môžu aj pri online nákupe prostredníctvom služby Tesco Online nákupy. 
Reťazec po skončení zbierky rozdelí aj finančnú pomoc navyše – vo výške 20 % hodnoty 



vyzbieraných potravín a drogérie. Vhodné na darovanie sú rôzne produkty ako na-
príklad konzervy, instantné polievky, zaváraniny, ryža, cestoviny, múka, cukor, olej, 
čaj, káva, pracie prostriedky alebo mydlá či šampóny. Darovanie potravín je veľmi 
jednoduché a bezpečné – stačí ich po zakúpení odovzdať na vyznačené miesto za 
pokladničnou zónou alebo dobrovoľníkom z charít.

Informácie z Cirkvi

Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský pozýva 
veriacich, aby sa v stredu 25. novembra spojili v modlitbe za prenasledovaných 
a trpiacich pre vieru. Vyzval tým podporiť iniciatívu Pápežskej nadácie ACN - Pomoc 
trpiacej Cirkvi „Červená streda“.
„V stredu 25. novembra 2020 budeme prežívať deň, ktorý je označený ako Červená 
streda. Červená farba je znakom mučeníkov. Červená streda je deň, kedy osobitným 
spôsobom sa modlíme za všetkých, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru. Využí-
vam príležitosť, aby som pozval všetkých, že by sme sa spoločne 25. novembra v na-
šich osobných modlitbách alebo v našich spoločenstvách, a predovšetkým pri slávení 
svätej omše spojili v modlitbe za našich bratov a sestry, ktorí znášajú utrpenie pre 
svoju vieru. A zároveň si aj uvedomili, že sú pre nás veľkým darom, lebo ich svedec-
tvo posilňuje našu osobnú vieru,“ povedal Tlačovej kancelárii KBS Mons. Stanislav 
Zvolenský.

O Z N A M Y
Od soboty 21.11.2020 sa modlíme pred sv. omšou deviatnik k sv. Ondrejovi, 

patrónovi košickej arcidiecézy.

Odporúčaný príspevok za oplátky minimálne 1 €. Výťažok pôjde na podporu 
Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach na KVP. 

Na budúcu nedeľu máme vyhlásenú zbierku na Charitu.

Ak Boh dá, na budúcu nedeľu k nám zavíta misionár z Kuby Lukáš Mizerák. 
Presný program misionára v našej farnosti zverejníme neskôr. 

Ak by niekto mal možnosť a  chcel podarovať stromček na Vianoce, prosíme, 
aby sa ohlásil našim kurátorom alebo pánu farárovi. 

Ďakujeme, že pamätáte na našu farnosť aj po finančnej stránke- v mesiaci november,
 k dnešnému dňu, ste nám na jednotlivé účty vložili: 

Farský účet: SK60 0900 0000 0004 6246 5726  - vklady za november 670,60 €
Lackovce: SK83 0900 0000 0004 6033 9945 - vklady za november 360 €

Kochanovce: SK67 0900 0000 0050 3351 2224 - vklady za november  50 €
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