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Spovednica nie je vyšetrovacia miestnosť
PRINÁŠAME VÁM ČASŤ ROZHOVORU 

S  MICHALOM ZAMKOVSKÝM O SV. SPOVEDI
( Katolícke noviny )

Čo robiť, keď sa hanbím priznať nejaký hriech?
Nie je ľahké odkrývať pred niekým svoje zlyhania a hriechy. Je to pre mňa určité pokore-
nie a zahanbenie, ale to pokorenie pred Pánom ma uzdravuje. Často, ako to pripomína 
svätá Faustína, pre nás priznať hriechy nie je ani také ťažké, ale skôr zahanbujúce. „Otče, 
ale ja sa hanbím,“ povie niekto. A pápež František odpovedá: „Hanbiť sa je dobre. Je to 
zdravé mať ešte hanbu, je to spasiteľné. Hanba je užitočná, robí nás pokornejšími. Lebo 
keď sa už niekto nehanbí, je nehanebník.“ A tak sa nebojte ísť na spoveď, lebo ona nás 
zbaví večnej hanby. Kňaza, ktorý vás počúva, viaže prísne spovedné tajomstvo a po čase 
aj zabudne, že ste tam boli a čo ste povedali, ale vy máte pokoj v srdci.

Máte nejakú radu pre mladých, ktorí chcú zostať v blízkom vzťahu s Bohom, 
no je pre nich náročné dodržiavať šieste prikázanie?

Chcem im poradiť, aby to nevzdávali, aj keď ten zápas o čistotu je náročný a trvá dlho, 
možno aj celý život. V tej otázke je dôležité to, že „chcú zostať v blízkom vzťahu s Bo-
hom“. To rozhodnutie, že chcem zostať pri Bohu a dôverujem mu, že ma povedie a neod-
sudzuje, to veľmi pomôže. A potom je potrebný múdry spovedník, ktorý mladým zdravo 
pomáha prejsť ťažké obdobie. Nezabúdať, že ide o šieste prikázanie a na prvom mieste je 
uctievanie Boha a láska k Bohu a blížnemu. Toto rozvíjajme v našom živote – modlitbu, 
bázeň pred Bohom, sviatosti a spoločenstvo. Takto sa učíme zdravým vzťahom a láske 
k blížnym. Neuzatvárať sa do seba a nežiť ani v dvojici pre seba. A keď mladí objavia krásu 
a silu spovede, tak vyhrali život. Pán Boh ako Otec nás stvoril, on nás pozná a trpezlivo
vychováva. Niekedy aj cez zlyhania a pády. A hlavne, neubližujme si navzájom.

Prečo ísť na spoveď, keď viem, že budem nejakému hriechu aj tak znova čeliť? 
Napríklad keď mám napäté vzťahy v rodine alebo v práci a už pri prvej 

konfrontácii po spovedi sa pravdepodobne pohádam či premôže ma zlosť.

Zaujímavé, že Pán nám pri spovedi odpustí hriechy, a to aj vtedy, keď vie, že znovu zhre-
šíme, i keď sľubujeme už nehrešiť. Prečo? Lebo je Otec a dobre nás pozná. Vie, v akom 
prostredí žijeme a čo zvládneme. Keby otec povedal dieťaťu: Keď znovu padneš, už sa mi 
tu neukazuj! Nechcem ťa vidieť! Ako by to dieťa mohlo žiť? Žijeme len vďaka Božiemu

-pokr. na 2 str.-



O Z N A M Y

Spoveď nám pomáha nežiť v sebaklame o svete, o našom mieste v ňom, o našom príbehu. Tu
lepšie pochopíme,  akí sme a ako nás vidí Boh. Tak pod jeho láskavým pohľadom ľahšie
prežívame svoj každodenný život v modlitbe, práci a v službe blížnym. A budeme pristupovať
k spovedi stále a znova, lebo život je maratón, ale končí sa v náručí Boha, ktorý je naším
Otcom.

Spovedanie apríl

Pondelok 28.3. Kochanovce 17:30- 18:00

Utorok 29.3. Humenné 6:30- 7:00

Streda 30.3 Lackovce 16:30- 17:00

Štvrtok 31.3. Humenné 11:30- 12:00
17:30 – 18:00

Spovedania pred Veľkou nocou

Piatok 8.4.2022 Lackovce 16:30- 17:30

Piatok 8.4.2022 Kochanovce 17:30- 18:30

Nedeľa 10.4.2022 Humenné 14:00- 17:30

Oznamy

Farská kancelária bude v prvopiatkovom týždni zatvorená.

Adorácia na prvý piatok: Lackovce: od 15:00- 16:55, Kochanovce od 15:15- 17:55 hod,
Humenné  od  7:30-  17:50  hod  (  s  prerušením  v  čase  sv.  omše  o  12:00  hod.)  Spoločná
modlitba- Korunka Božieho milosrdenstva o 15:00 hod.

V piatok  1.  4.2022  pozývame  rodičov  prvoprijímajúcich  detí  na  sv.  omšu  o 18:00  hod.
a následne po jej skončení na organizačné stretnutie ohľadne slávnosti prijímania. 

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu 3. apríla 2022 celoslovenskú
zbierku na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.

Intencie na mesiac máj, jún, júl, august 2022 budeme vyberať: Kochanovce 28.3. po sv. omši

Lackovce 6.4. od 16:00- 17:00 hod. , Humenné 6.4. od 16:00- 17:30 hod. 

Výročie sobáša

Na deň rodiny 26. júna o 15.00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť
svoje strieborné jubileum - 25. výročie manželstva. Farár za celú farnosť nahlási jubilujúcich
manželov kancelárii ABÚ do 31. mája 2022. Je potrebné uviesť mená, priezvisko manželov a
dátum ich sobáša. Prosíme manželov, ktorí by mali záujem o slávenie svojho jubilea spolu
s otcom arcibiskupom, aby sa v úradných hodinách zastavili vo farskej kancelárii. 

Spoveď nám pomáha nežiť v sebaklame o svete, o našom mieste v ňom, o našom príbehu. Tu
lepšie pochopíme,  akí sme a ako nás vidí Boh. Tak pod jeho láskavým pohľadom ľahšie
prežívame svoj každodenný život v modlitbe, práci a v službe blížnym. A budeme pristupovať
k spovedi stále a znova, lebo život je maratón, ale končí sa v náručí Boha, ktorý je naším
Otcom.

Spovedanie apríl

Pondelok 28.3. Kochanovce 17:30- 18:00

Utorok 29.3. Humenné 6:30- 7:00

Streda 30.3 Lackovce 16:30- 17:00

Štvrtok 31.3. Humenné 11:30- 12:00
17:30 – 18:00

Spovedania pred Veľkou nocou

Piatok 8.4.2022 Lackovce 16:30- 17:30

Piatok 8.4.2022 Kochanovce 17:30- 18:30

Nedeľa 10.4.2022 Humenné 14:00- 17:30

Oznamy

Farská kancelária bude v prvopiatkovom týždni zatvorená.

Adorácia na prvý piatok: Lackovce: od 15:00- 16:55, Kochanovce od 15:15- 17:55 hod,
Humenné  od  7:30-  17:50  hod  (  s  prerušením  v  čase  sv.  omše  o  12:00  hod.)  Spoločná
modlitba- Korunka Božieho milosrdenstva o 15:00 hod.

V piatok  1.  4.2022  pozývame  rodičov  prvoprijímajúcich  detí  na  sv.  omšu  o 18:00  hod.
a následne po jej skončení na organizačné stretnutie ohľadne slávnosti prijímania. 

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu 3. apríla 2022 celoslovenskú
zbierku na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.

Intencie na mesiac máj, jún, júl, august 2022 budeme vyberať: Kochanovce 28.3. po sv. omši

Lackovce 6.4. od 16:00- 17:00 hod. , Humenné 6.4. od 16:00- 17:30 hod. 

Výročie sobáša

Na deň rodiny 26. júna o 15.00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť
svoje strieborné jubileum - 25. výročie manželstva. Farár za celú farnosť nahlási jubilujúcich
manželov kancelárii ABÚ do 31. mája 2022. Je potrebné uviesť mená, priezvisko manželov a
dátum ich sobáša. Prosíme manželov, ktorí by mali záujem o slávenie svojho jubilea spolu
s otcom arcibiskupom, aby sa v úradných hodinách zastavili vo farskej kancelárii. 

Farská kancelária bude v prvopiatkovom týždni zatvorená.
Adorácia na prvý piatok: Lackovce: od 15:00- 16:55, Kochanovce od 15:15- 17:55 hod, 

Humenné od 7:30- 17:50 hod ( s prerušením v čase sv. omše o 12:00 hod.) 
Spoločná modlitba- Korunka Božieho milosrdenstva o 15:00 hod.

V piatok 1. 4.2022 pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na sv. omšu o 18:00 hod. 
a následne po jej skončení na organizačné stretnutie ohľadne slávnosti prijímania. 

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu 3. apríla 2022 celoslovenskú 
zbierku na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.

Intencie na mesiac máj, jún, júl, august 2022 budeme vyberať: Kochanovce 28.3. po sv. omši
Lackovce 6.4. od 16:00- 17:00 hod. , Humenné 6.4. od 16:00- 17:30 hod. 

Zbierka na kostol v Humennom, Lackovciach a v Kochanovciach bude v nedeľu 10.4.2022
Výročie sobáša

Na deň rodiny 26. júna o 15.00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť 
svoje strieborné jubileum - 25. výročie manželstva. Farár za celú farnosť nahlási jubilujúcich 
manželov kancelárii ABÚ do 31. mája 2022. Je potrebné uviesť mená, priezvisko manželov 
a dátum ich sobáša. Prosíme manželov, ktorí by mali záujem o slávenie svojho jubilea spolu 

s otcom arcibiskupom, aby sa v úradných hodinách zastavili vo farskej kancelárii.

Spovedanie pred Veľkou nocou

Spovedanie v mesiaci apríl

milosrdenstvu, ktoré je nekonečné a bez hraníc. Predsa však nebeský Otec prijíma našu ľútosť 
i úprimný sľub nehrešiť a to znižuje zlobu hriechu. Nejaké zlo ma vždy vo svete premôže, ale 
ja ho nechcem, ja s ním nesúhlasím. A to je moja vnútorná sloboda. Postupne však zbadám, 
že Pán mení nielen mňa, ale aj okolnosti môjho života, aby som mohol žiť v pokoji. Niekedy 
nám však dá spovedník radu zmeniť prostredie a vyhýbať sa príležitosti k hriechu. Dnes je to 
napríklad problém účtovníkov, ktorým vedenie diktuje, ako majú účtovať aj proti svojmu sve-
domiu. Je to často ťažký zápas, ale nie sme sami. Pán je tam s nami a chápe nás. To je dôležité 
pripomenúť tiež tým, čo žijú v ťažkých podmienkach alkoholickej rodiny.

Spoveď nám pomáha nežiť v sebaklame o svete, o našom mieste v ňom, o našom príbehu. Tu 
lepšie pochopíme, akí sme a ako nás vidí Boh. Tak pod jeho láskavým pohľadom ľahšie preží-
vame svoj každodenný život v modlitbe, práci a v službe blížnym. A budeme pristupovať 
k spovedi stále a znova, lebo život je maratón, ale končí sa v náručí Boha, ktorý je naším Otcom.



Poriadok bohoslužieb
28. 3. 2022 - 3. 4. 2022
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