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Viem, čím úplne najviac potešíte kňaza. Tým, že ho začnete vnímať ako človeka a nie 
ako anjela z neba. Aj kňaz je len človek. Žije v tejto hypermodernej dobe rovnako 
ako my, vystavený pokušeniam sveta, bitý mediálnymi kauzami a všeobecným „pro-
tikatolíckym hejtom“. Aj preto má plné právo cítiť sa niekedy zle, ochorieť a mať blbú 
náladu. Ak zbadáte na kňazovi slabosť, prejavte mu súcit. Hlavne ho nesúďte a neho-
vorte o jeho pokleskoch na rodinnom obede ako o najnovších bulvárnych správach.
Nečudujte sa, keď vidíte kňaza odísť na dovolenku. Alebo keď ho stretnete sedieť 
v reštaurácii, či piť pivo. Sú ľudia, ktorí majú tendenciu okamžite hodnotiť – tomu sa 
žije, ten si dopraje, to bude pôžitkár! Buďme trochu normálni. Oddychovať potrebu-
jeme predsa všetci.
Dobrý kňaz žije pre svoju službu – bohoslužbu a vysluhovanie sviatostí berie vážne. 
Preto automaticky potešíte kňaza vtedy, keď budete na omšu chodiť včas, prežijete ju 
bdelí a duchom prítomní, keď si vypnete telefón a nebude vám zvoniť počas preme-
nenia. Poteší aj nábožný spev, spôsobné vytváranie radov počas rozdávania Eucharistie, 
poctivá príprava na spoveď či zreteľné odpovedanie na kňazove výzvy počas omše.
Keď je nedeľa a kňaz má za sebou niekoľko omší, zvážte, či za ním musíte ísť práve teraz 
do sakristie. Iste, sú veci, ktoré sú neodkladné a treba ich riešiť .No ruku na srdce: 
koľkokrát tam ľudia prichádzajú s úplnou banalitou? Prídu sa sebastredne prihlásiť 
o slovo, okomentovať vypočutú kázeň, debatovať na aktuálnu politickú či nábožen-
skú kauzu... Ako to slušne povedať. Budú lepšie príležitosti.
Pomôcť sa dá kňazovi aj prakticky. Možno je osamelý a obeduje mrazenú pizzu. 
To sa často stáva kňazom na vidieku alebo v mestách, kde je zbožnosť veľmi slabá. 
Keby len ľudia tušili, akou osamelosťou dokáže trpieť kňaz! Je dobré sa mu ohlásiť, 
ponúknuť mu občas svoju spoločnosť.
Keď niečo na omši tak povediac „nevyjde“, alebo vo vašej farnosti niečo ideálne nefunguje, 
je dobré hneď nefrflať a nekritizovať. Falošný organista, zmätky s kadidlom, svieč-
kami, nefunkčný mikrofón... Treba si uvedomiť, že omša nie je koncert v Inchebe. 
Oveľa viac ako znepokojivé pohľady pomôže krátka vnútorná modlitba a trpezlivosť.
Nebojte sa svojho kňaza pochváliť. Možno sa vám zvlášť páčila kázeň, výzdoba 
pri oltári, slávnostný spev či bohoslužba. Povzbudiť môžete aj svojho spovedníka. 
Úsmev kajúcnika mu dodá radosť a čo vy viete, možno aj motiváciu do ďalších dní.
Hovorí sa, že kňazi sú ako lietadlo. Počujeme o nich, len keď padajú. Skúsme sa za 
nich modliť neustále – aj keď (obrazne povedané) ako tie lietadlá lietajú vo vzduchu 
a darí sa im, aj keď padajú a majú ťažké časy. Aby ich niesli naše modlitby.

Prebraté: postoj.sk

7 SKUTKOV LÁSKY ktoré možno prejaviť 
voči kňazovi



Oznamy
Sviatosť  zmierenia  budeme v ys luhovať

Farská kancelária bude z dôvodu odovzdávania farnosti od 23.6.2022 zatvorená.

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

Spoločná modlitba - v Hodine Milosrdenstva - Korunka Božieho milosrdenstva 
vo farskom kostole o 15:00 hod.

Srdečne vás pozývame na odpustovú slávnosť ku cti Božského Srdca Ježišovho 
do Lackoviec - 26.6. 2022 - hlavným celebrantom bude 

o. Henrich Grejták, kňaz UPC Košice. 

Na nedeľu 26. júna je vyhlásená zbierka Dobročinné diela Svätého Otca.

Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva v mesiaci júl chcú prijať

 2. 7.   2022 Peter Slávik, Třebíčska a Lenka Karpeľová, Jasenov
 16. 7. 2022 Jakub Ondik, Snina a Martina Husovská, Lackovce
 30.7.  2022 Stanislav Schlimbach, Košická a Stanislava Turovská, Víťazovce

Tematické sväté omše k Svetovému stretnutiu rodín

Košická arcidiecéza / Sobota 25. (od 10:00 do 16:00) a 26. júna 2022 (od 15:00 do 19:00) / 
Vysoká nad Uhom, Košice Na dvoch miestach, vo Vysokej nad Uhom a v Košiciach pri-
vítajú rodiny v Košickej arcidiecéze. Svetový deň rodín oslávia púťou rodín, špeciálnou 
adoráciou a aktivitami v Dóme sv. Alžbety. Diecézny program sa začne v sobotu 
25. júna 2022 Púťou rodín v rodisku blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej nad 
Uhom. V programe je svätá omša a interaktívna a zábavná cesta pre celú rodinu Cesta 
svätosti. O 19:00 sa v sobotu 25. júna začne adorácia rodín v Kostole sv. Rity na Herlianskej 52 
v Košiciach. Program vyvrcholí programom Dňa rodiny v nedeľu 26. júna 2022. O 14:15 
bude modlitba svätého ruženca v Dóme sv. Alžbety, svätá omša s biskupmi spojená 
s požehnaním manželstiev pri príležitosti 25. výročia sobáša a programom pre rodiny na 
Hlavnej ulici v Košiciach, avizujú Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach, 
Pastoračné centrum bl. Anny Kolesárovej a Fórum kresťanských inštitúcií.

Oznamy

Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať

Humenné Lackovce Kochanovce

Pondelok 27.6. 11:00-11:55 17:45-18:30 16:15-17:00

Utorok 28.6. 6:30-6:55

Farská kancelária bude z dôvodu odovzdávania farnosti od 23.6.2022 zatvorená.

Adorácia na prvý piatok: Lackovce: od 15:00- 16:30, Kochanovce od 15:30- 17:15

hod, Humenné od 7:30- 17:50 hod (  s  prerušením v čase sv.  omše o 12:00 hod.)

Spoločná modlitba- v Hodine Milosrdenstva - Korunka Božieho milosrdenstva - vo

farskom kostole o 15:00 hod.

Srdečne vás pozývame na odpustovú slávnosť ku cti  Božského Srdca Ježišovho do

Lackoviec-  26.6.  2022- hlavným celebrantom bude o.  Henrich  Grejták,  kňaz UPC

Košice. 

Na nedeľu 26. júna je vyhlásená zbierka Dobročinné diela Svätého Otca.

Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva v mesiaci júl chcú prijať

2.7. -Peter Slávik, Třebíčska a Lenka Karpeľová, Jasenov

16.7.- Jakub Ondik, Snina a Martina Husovská, Lackovce

30.7.- Stanislav Schlimbach, Košická a Stanislava Turovská, Víťazovce

Tematické sväté omše k Svetovému stretnutiu rodín

-Košická arcidiecéza / Sobota 25. (od 10:00 do 16:00) a 26. júna 2022 (od 15:00 do
19:00) / Vysoká nad Uhom, Košice Na dvoch miestach - vo Vysokej nad Uhom a v
Košiciach - privítajú rodiny v Košickej arcidiecéze. Svetový deň rodín oslávia púťou
rodín, špeciálnou adoráciou a aktivitami v Dóme sv. Alžbety. Diecézny program sa
začne v sobotu 25. júna 2022 Púťou rodín v rodisku blahoslavenej Anny Kolesárovej
vo Vysokej nad Uhom. V programe je svätá omša a interaktívna a zábavná cesta pre
celú rodinu Cesta svätosti.  O 19:00 sa v sobotu 25. júna začne adorácia rodín v
Kostole sv. Rity na Herlianskej 52 v Košiciach. Program vyvrcholí programom Dňa
rodiny v nedeľu 26. júna 2022. O 14:15 bude modlitba svätého ruženca v Dóme sv.
Alžbety, svätá omša s biskupmi spojená s požehnaním manželstiev pri príležitosti 25.
výročia  sobáša  a  programom  pre  rodiny  na  Hlavnej  ulici  v  Košiciach,  avizujú
Arcidiecézne  centrum  pre  rodinu  v  Košiciach,  Pastoračné  centrum  bl.  Anny
Kolesárovej a Fórum kresťanských inštitúcií.

2022

2022



Poriadok bohoslužieb
20. 6.  2022 - 26. 6.  2022
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