
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

14.02.2016 04/2016 11. ROČNÍK 

F ARSKÝ LIST  
TROJAKÉ POKUŠENIE 
 

Je niekto, kto sa naozaj teší na 

pôst? Čo nás tak vzrušuje na obdo-

bí pôstu? Ktoré aspekty púte Pôst-

nym obdobím nás preverujú? Biblic-

ké čítania tohto obdobia sú starostli-

vo zvolené tak, aby premietali histó-

riu spásy rovno pred našimi očami. 

Začnime Jeţišom na púšti z evanje-

lia Prvej pôstnej nedele.  
Epizóda pokúšania na púšti je rozvi-
nutá do troch častí resp. troch po-
núk, ktoré Jeţiš dostáva. Všetky sa 
týkajú Jeţišovej totoţnosti. Skôr neţ 
o pokúšaní, moţno hovoriť 
o skúšaní Jeţiša. Podobne ako pla-
vec pred tým neţ vojde do mora no-
hou skúša teplotu vody, tak diabol 
opatrne skúša Jeţišovu totoţnosť. 
Začína vţdy predpokladom, ţe Jeţiš 
je Syn Boţí, ale zároveň s tým do-
dáva čo by mal robiť. Chce Jeţišovi 
nanútiť svoj program. V tomto zmys-
le moţno hovoriť o pokušení. Jeţiš 
je pokúšaný, aby ako Boţí Syn robil 
to, čo mu navrhuje diabol.  
Dobré je všimnúť si, ţe Jeţišova ob-
hajoba ako Boţieho Syna je posta-
vená na tom, ţe sa nekompromisne 
pri všetkých troch skúškach odvolá-
va na to, čo je napísané. Je to inými 
slovami potvrdenie jeho misie, ţe 
prišiel naplniť Zákon i prorokov. Na 
druhej strane diabol vychádza 

z nepríjemnej skúsenosti (v tomto 
prípade hladu) a chce Jeţišovi vnú-
tiť úlohu riešiteľa nepríjemností. 
Skúsenosť po zázraku rozmnoţenia 
chlebov, kedy zástupy prichádzali za 
Jeţišom kvôli chlebu korešponduje 
s týmto pokušením. V druhej skúške 
ide o interpretáciu toho, čo je napí-
sané, kde sa ukazuje pokušiteľova 
snaha zneuţiť to, čo je napísané 
v Zákone. Po neúspechu pri vysvet-
ľovaní Zákona diabol útočí na Jeţi-
šovu identitu Boţieho Syna odka-
zom na pozemský rozmer jeho mi-
sie: „Ak si Boţí Syn, musíš získať 
kráľovstvá tohto sveta a tie dosta-
neš za veľmi malú sluţbu.“ Jeţiš ví-
ťazí aj v tejto skúške a volí si neús-
pech pri získavaní slávy kráľovstiev 
tohto sveta, pretoţe je Boţím Sy-
nom, ktorého programom je jedine 
sláva Boţieho kráľovstva, ktorá má 
zaţiariť prostredníctvom neho 
v ţivotoch tých, ktorí ho budú v jeho 
mene prekonávať nepríjemnosti, 
chápať to, čo je napísané a hľadať 
najprv Boţie kráľovstvo a jeho spra-
vodlivosť.                               -šnlp- 
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VRCH ISTOTY 
 

Hovorí sa, ţe zo stavu klinickej smrti 
sa neradi vracajú ľudia. Nie radi pre-
stúpia tú čiaru späť, čo uţ raz pre-
kročili. 
V tomto zmysle Peter a jeho 
spoločníci mohli naozaj na-
zrieť do toho, ţe existuje ţi-
vot po smrti, a ţe tento ţivot 
je prekrásny a unášajúci. 
Jeţiš zavolá Petra, Jakuba 
a Jána a ukáţe im nepomi-
nuteľný svet . Aké je to 
zvláštne: pred týţdňom sme počuli 
o tom, ţe satan vyviedol Jeţiša na 
vrch a ukázal mu pominuteľný svet. 
A tu z druhého vrchu môţu vidieť čo 
je večné – svetlo, ţiaru, pravý cieľ. 
Peter to ani nechce opustiť. 
 Po vrchu pokušenia, po pochybnos-
tiach prichádza odpoveď tu na vrchu 
istoty. Ak si Boţí syn... počuli sme 
v minulú nedeľu od satana... 
Dnes počujeme:  Toto je môj milova-
ný Syn, v ňom mám zaľúbenie, po-
čúvajte ho. Jeţiš dopustí, aby videli 

vo sne. My sme tieţ pozvaní na ten-
to vrch istoty... 
Avšak všetko zbytočné máme zane-
chať za sebou. Pôst je časom utra-

tenia zbytočností, zbaviť sa 
ich. Antoine de Saint-Exupéry 
píše vo svojej kniţke Nočný 
let, ţe lietadlá v počiatkoch 
boli také, aké sú autá. Všetko 
mali na čo sme si zvykli 
v cestnej premávke: spätné 
zrkadlo, trúbku... Všetko 
v záujme bezpečnosti. Rozvo-

jom lietadiel sa ukázalo, ţe je mno-
ho zbytočností, ktoré nielenţe ne-
zvyšujú bezpečnosť, ale môţu byť 
dokonca príčinou rizika. A vtedy vy-
jadruje prekrásnu pravdu: zdá sa, 
ţe niečo  nedosiahne svoju dokona-
losť tým, ţe nemáme čo doplniť, ale 
tým, ţe nie je čo utratiť z neho. Ne-
jde to naraz. 
Ak sa niečoho však zbavíme, zakú-
sime, ţe úspech nám dodáva novú 
odvahu, aby sme ďalej zjednodušo-
vali svoj ţivot.                      -lp- 

 

Pôstne Zamyslenia 
 

Začíname vţdy o 15:00 kríţovou cestou  
a po nej bude pôstne zamyslenie. 

 
 

14. február – 1.pôstna nedeľa                   Vdp. Jozef OLÁH 

Hladných kŕmiť, Smädných napájať, Nahých odievať 
 

 21. február – 2.pôstna nedeľa                 Vdp. Miroslav LIŠKA 

Pocestných sa ujať, Väzňov vykupovať, Chorých navštevovať 
 

28. február – 3.pôstna nedeľa                  Vdp. Matúš FUCHS 

Hriešnikov napomínať, Nevedomých vyučovať, Pochybujúcim dobre radiť 
 

06. marec – 4.pôstna nedeľa                Vdp. Lorenzo PÁSZTOR 

Krivdu trpezlivo znášať, Ubližujúcim odpúšťať, Zarmútených tešiť 
 

 13. marec – 5.pôstna nedeľa                Vdp. František MARIŇÁK 

  Za živých a mŕtvych sa modliť, Mŕtvych pochovávať 
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PONDELOK 

15.02.2016 

Humenné 

  
  
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Margita, Andrej, Anna, Michal 
+ Jozef, Anna, Andrej, Mária 

+ Anna a rodina Horná 

+ Helena 5. výročie 

UTOROK 

16.02.2016 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

ZBP Bohuznáma rodina 

ZBP Mária (80 rokov) 

Za šťastlivý pôrod Andrea 

+ Ján, Emília 

STREDA 

17.02.2016 

Humenné 

 

  
Kochanovce 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Verona a Michal 
+ Michal, Marek 

+ Mária, Andrej, Alexander 

+ Jozef 

ŠTVRTOK 

18.02.2016 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Ján, + kňaz Štefan 

+ Mária 

Eucharistická adorácia 

+ Martin (kňaz) 

+ Eduard, Miroslav 

+ Judita 

PIATOK 

19.02.2016 

Humenné 

  
  
  
Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

15:00 
17:15 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Pavel 
+ Agáta 

Korunka Božieho milosrdenstva 
Krížová cesta 

ZBP Miroslav 

+ Michal, Mária, Jozef 
+ Stanislav, Janík 

SOBOTA 

20.02.2016 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

+ Mária 

+ Anna, Agnesa, Andrej 
Alojz a Anna 45. výročie manţelstva 

ZBP Mária, Michal s rodinou 

NEDEĽA 

21.02.2016 

2. pôstna nedeľa 

Humenné 

  
  
  
 
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

DSS 

07:30 

09:00 

10:30 
15:00 

18:00 

08:00 

09:30 

09:00 

10:30 

09:30 

ZBP Jozef (50 rokov) 

+ Štefan, Mária, zomrelí z rod. Matloňovej 
ZBP Valéria (60 rokov) 
Krížová cesta a pôstna kázeň 

+ Andrej, Anna 

ZBP rodina Kuľhová 

ZBP Jozef (90 rokov) 

ZBP Jozef s rodinou 

+ Štefan 

-- 

• Na budúci týţdeň sú Jarné kántrové dni (streda, piatok, sobota). Záväzný je jeden 
deň. Obsahom je: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska 
k blíţnemu. 
• Počas pôstneho obdobia vo farskom kostole sú pobožnosti Krížovej cesty v piatok 
o 17:15 hod. a v nedeľu o 15:00 hod. V nedeľu po poboţnosti sú pôstne kázne 
s témou: Skutky telesného a duchovného milosrdenstva. 
• Tí, ktorí sa prihlásili na púť na Moravu v júni 2016 môţu v sakristii farského kostola 
odovzdať poplatok za púť (105€) niektorému z kňazov. Odovzdanie peňazí potvrďte 
svojím podpisom v zozname účastníkov. 

• V Roku milosrdenstva je každý piatok o 15:00 hod. slávená v našom farskom kostole 

Hodina milosrdenstva.  

O Z N A M Y 
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Uzávierka v stredu pred vydaním čísla (príspevky na email: humenne@rimkat.sk alebo vo farskej kancelárii) 
Adresa: RKFÚ Všetkých svätých, Brestovská 1, 066 01 Humenné 

Telefón: 057/775 2728; Zaopatrovanie chorých a zomierajúcich: 0902 228 711 
Web: www.humenne.rimkat.sk; Facebook: facebook.com/farnost.humenne 

Redakcia: Lorenzo Pásztor, Za vydanie zodpovedá: František Mariňák 
Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme. 

PONDELOK 

22.02.2016 

Humenné 

  
  
 
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

 
17:00 

+ Michal Dupej 
+ Ján, Helena. Michal, Michal 
ZBP Pavlína,Veronika,Margita  
a Joseph (kňaz) 

+ Jozef 

UTOROK 

23.02.2016 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Júlia 

+ Ján, Katarína, Michal 
+ Pavol, Mária 

+ Terézia Sninská 

STREDA 

24.02.2016 

Humenné 

  
  
  
Kochanovce 

06:15 

12:00 

18:00 

  
17:00 

+ Oľga 1. výročie 

+ Jaroslav, Vasiľ, Andrej, Mária, Ján 

+ Juraj, Ţofia, Bernard, Pavol, Jozef, Štefan, 
Antónia 

Zosnulí z rod. Okošovej a Krídlovej 

ŠTVRTOK 

25.02.2016 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Ján Styrančák (pohreb bol 31.12.2015) 

+ Ján, Alţbeta, Milan, Viera 

Eucharistická adorácia 

+ Štefan, Mária, Eugen 

+ Pavol, Anna, Andrej, Mária, Jozef 
+ Mária, Ján, Zuzana, Ţofia 

PIATOK 

26.02.2016 

Humenné 

  
  
  
  
Dubník 

NsP 

06:15 

  
12:00 

15:00 

18:00 

18:00 

16:00 

Za obrátenie manţela a odpustenie jeho hrie-
chov 

+ Viktor 

Korunka Božieho milosrdenstva 

+ Ľudovit, Anna, Eugen 

-- 

ZBP Jolana s rodinou 

SOBOTA 

27.02.2016 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

+ Ján a Rozália 

+ Miroslav 

Za zosn. z rod. Tutková, Andrejková, Krišková 

+ Štefan 

NEDEĽA 

28.02.2016 

  

3. pôstna nedeľa 

  

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

09:30 

08:00 

09:00 

10:30 

+ Michal, Ján, Anna 

+ Veronika, Ladislav, Mária, Vojtech 

ZBP Ján a Magdaléna 

+ Anna 

Za zosnulých z rod. Kopilová a Čerevková 

ZBP pre rod. Bašistová, Kohuláková, Macková 

+ Boţena, Anna, Ján 

ZBP 40 r. Katarína s rodinou 

Kresťan má „prekontrolovať všetky chute svojej prirodzenosti, lebo tá je nakazená 
hriechom“. Svoje „chute“ máme podrobiť prieskumu. Nemusí ísť iba o chute vo 
vzťahu ku gastronómii, ale aj o naše verejné či skryté chúťky v oblasti morálnej. Pod 
strojeným povrchom masky zrelého kresťana občas vidieť zárodky či pokročilé 
prejavy rozmanitých „chúťok“ urážajúcich ľudskú dôstojnosť. Tam treba začať - od 
seba. Najprv pestovať chuť na všetko ušľachtilé, kde vrcholom ušľachtilosti je sám 
Boh. On bude potom riadiť všetky naše chute a usmerňovať túžby.   Benedikt XVI. 


