
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 
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F ARSKÝ LIST  
Pokúšanie na púšti 

Satan sa priblíţi k Jeţišovi: „Si sám?“ Jeţiš sa naňho pozrie, ale neprehovorí. 
„Ako si sa sem dostal? Zablúdil si?“ Jeţiš sa naňho znova pozrie a mlčí. 
„Keby som mal vo fľaši vodu, dal by som ti. Ale ani ja ju nemám. Zdochol mi kôň a 

uberám sa pešo k brodu. Tam sa napijem a nájdem niekoho, kto mi dá chlieb. Po-
znám cestu. Poď so mnou. Povediem ťa.“ 

Jeţiš uţ ani nezdvihne oči. 
„Neodpovedáš? Vieš, ţe keď tu zostaneš, zomrieš? Uţ sa dvíha vietor. Príde búr-

ka. Poď!“ 
Jeţiš zviera ruky v nemej modlitbe. 
„Á, to si teda ty? Tak dlho ťa uţ hľadám! A teraz ťa uţ dlho pozorujem. Od chvíle, 

keď si bol pokrstený. Vzývaš Večného? Je ďaleko. Teraz si na zemi a medzi ľuďmi. 
A v ľuďoch kraľujem ja. Len mi ťa je ľúto a chcem ti pomôcť, lebo si dobrý a prišiel si 
sa obetovať za nič. Ľudia ťa pre tvoju dobrotu znenávidia. Rozumejú len zlatu, jedlu 
a zmyslom. Obeť, bolesť, poslušnosť, to všetko sú pre nich slová mŕtve viac neţ táto 
zem tu dookola. Sú ešte vyprahnutejší neţ tento prach. Poď preč. Nezaslúţia si, aby 
si pre nich trpel. Poznám ich lepšie neţ ty.“ 

Satan sa posadil oproti Jeţišovi a prezerá si ho svojím hrozným pohľadom a us-
mieva sa svojimi hadími ústami. Jeţiš stále mlčí a v duchu sa modlí. 

„Ty mi nedôveruješ. Robíš zle. Ja som múdrosť zeme. Môţem ti byť učiteľom a 
naučiť ťa víťaziť. Potom, keď som si zabezpečil váţnosť a očaril som svet, potom ich 
môţem viesť tam, kam chcem. Najskôr však musíme byť takými, ako sa páči im. 
Ako oni. Musíme ich zvádzať tak, aby uverili, ţe ich obdivujeme a nasledujeme v ich 
zmýšľaní. 

Si mladý a pekný. Začni od ţeny. Vţdy treba začať od ţeny. Urobil som chybu, 
keď som naviedol ţenu na neposlušnosť. Mal som jej poradiť inak. Mal som z nej 
urobiť lepší nástroj a bol by som porazil Boha. Ponáhľal som sa. Ale ty! Ja ťa pou-
čím, lebo bol deň, keď som sa pozeral na teba s anjelským jasotom a ešte mi zosta-
lo čosi z toho pohľadu. Len ma počúvaj a vyuţi moje skúsenosti. Nájdi si spoločníč-
ku. Si nový Adam – musíš mať svoju Evu. 

Ako môţeš rozumieť a liečiť choroby zmyslov, ak nevieš čo sú? Nevieš, ţe ţena je 
jadro, z ktorého sa rodí rastlina ţiadostivosti a násilnosti? Prečo chce muţ vládnuť? 
Prečo chce byť bohatý, mocný? Aby vlastnil ţenu. Ţena potrebuje ţiaru, ktorá by ju 
priťahovala. Zlato a moc sú dve tváre zrkadla, ktoré priťahujú ţeny a sú príčinou to-
ho, ţe sa mi tak darí vo svete. Pozri, za tisíckou zločinov najrôznejšieho druhu je as-
poň deväťsto takých, čo pochádzajú z túţby po ovládaní ţeny alebo vo vôli ţeny 
spaľovanej vášňou, ktorú muţ ešte neuspokojuje alebo uţ neuspokojuje. Choď za 
ţenou, ak chceš poznať, čo je ţivot. Len potom budeš vedieť liečiť choroby ľudstva. 



 

 

2 FL 05/2017 

Ale aký som hlúpy! Ty si hladný, a ja ti rozprávam o ţene. Tvoja sila je vyčerpaná. 
Pozri sa však na tieto kamene. Aké sú guľaté. Nepripomínajú ti chleby? Stačí, keď 
ty, Boţí Syn, povieš: „Chcem“, a stanú sa voňavým chlebom. Nasýť sa, ó, Boţí Sy-
nu. Ty si Pán zeme. A zem sa ti skláňa a skladá k nohám, aby utíšila tvoj hlad. 

Vidíš, ako bledneš a potácaš sa, len čo počuješ slovo chlieb? Úbohý Jeţiš! Si ta-
ký slabý, ţe nemôţeš ani rozkázať, aby sa stal zázrak? Chceš, aby som ho ja urobil 
za teba? Nevyrovnám sa ti, ale niečo predsa dokáţem. Stále si uvedomujem, ţe si 
môj Boh, hoci teraz si nezaslúţim, aby som ťa takto nazýval. Pomôţ mi svojou mod-
litbou, aby som mohol...“ 

„Mlč. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Bo-
žích úst!“ 

 
Diabol dostáva záchvat zúrivosti. Škrípe zubami a zatína päste. Upokojí sa však a 

škrípanie premení v úsmev. 
„Chápem. Ty sa vieš povzniesť nad potreby zeme a pociťuješ odpor, aby si pouţil 

moje sluţby. Zaslúţil som si to. Ale poď teda a pozri sa, čo sa deje v Boţom dome. 
Uvidíš, ako ani kňazi neodmietajú dohovor medzi duchom a telom. Veď sú napokon 
ľudia, a nie anjeli. Urob duchovný zázrak. Vynesiem ťa na vrchol chrámu a tam hore 
zavolaj zbory anjelov a povedz im, aby zo svojich posplietaných krídel urobili pod-
noţku pre tvoje nohy, a tak ťa zniesli dolu na hlavné nádvorie. Vieš, akí budú anjeli 
blaţení, ţe budú môcť chrániť tvoje nohy a vytvoriť ti schodište, aby si zostúpil!“ 

Je povedané: „Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!“ 
 
Tak teda poď. Klaňaj sa mi. Dám ti zem. Budeš mať všetky kráľovstvá zeme pod 

svojím ţezlom. A s kráľovstvami aj všetko bohatstvo, všetku krásu zeme, a ţeny, a 
kone, a vojakov i chrámy. Keď budeš kráľom kráľov a pánom sveta, potom ťa budú 
poslúchať a uctievať národy a kňazi. Všetky spoločenské vrstvy ťa budú uctievať a 
budú ti slúţiť, lebo budeš mocný, jediný, pán. 

Pokloň sa mi aspoň na chvíľočku! Zbav ma túţby, aby ma uctievali! Veď to pre ňu 
som bol zatratený. Smäd však vo mne zostal a spaľuje ma. Pekelné plamene sú 
svieţim ranným vánkom v porovnaní s ohňom, ktorý ma zvnútra spaľuje. Tento 
smäd je mojím peklom. Pokloň sa mi len na chvíľočku, len na jediný okamţik, ó, 
Kriste, ty, ktorý si dobrý! Jediný okamţik radosti pre večne suţovaného! Daj mi pocí-
tiť, čo znamená byť bohom, a budem ti oddaný, poslušný ako sluha po celý ţivot vo 
všetkom, čo podnikneš. Len na okamţik! Jediný okamţik, a uţ ťa nebudem trápiť!“ 

A Satan sa vrhá na kolená a úpenlivo prosí. 
Jeţiš, naopak, vstane. V týchto dňoch pôstu ešte viac pochudol, preto vyzerá eš-

te vyšší. Svojou prísnosťou a mocou Jeţišova tvár vyjadruje hrôzu. Oči má ako dva 
zafírové šľahajúce blesky. Hlas mu znie ako hrom, keď hovorí: „Odíď, Satan, lebo 
je napísané: ,Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slú-
žiť!“  

 

Satan vyskočí na nohy so srdcervúcim výkrikom odsúdenca a s neopísateľnou 
nenávisťou. Pohľad na neho, ako zúri a chrlí zlosť, vyvoláva hrôzu. A po ďalšom vý-
kriku zlorečenia zmizne.  

Výber z diela: „Evanjelium ako mi bolo odhalené“. 
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PONDELOK 

27.02.2017 

Humenné 

  
  
Brestov 

Kochanovce 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

ZBP - Eva 

ZBP Miroslava (ţ) (25 r.) a Alţbeta (17 r.) 

+ Miroslav (3.výr.) 

Za + z rod. Mandzáková, Maďarová 

+ Mária, Michal, Mária, Martinko 

UTOROK 

28.02.2017 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Alţbeta, Ladislav, Jaroslav, Ladislav 

+ Mária 

Štefan, Mária, Eugen 

ZBP a poďakovanie Andrej za 60 r.ţivota 

POPOLCOVÁ 

STREDA 

01.03.2017 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

DSS Mierová 

06:15 

12:00 

18:00 

  
16:30 

18:00 

17:00 

07:30 

09:30 

+ Boţena 

+ Ján (20.výr.) a + rodičia a súrodenci 
+ Juraj, Ţofia, Bernard, Pavol, Jozef, Štefan, 
Antónia 

ZBP bohuznáma rodina 

Za členov ruţencového bratstva 

Za ruţencové bratstvo 

+ Helena 

-- 

ŠTVRTOK 

02.03.2017 

Humenné 

  
  
  
NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

16:00 

+ Stanislav 

+ Jozef, jeho + súrodenci a rodičia 

Eucharistická adorácia 
+ Mária 

ZBP Katarína Osvald s rodinou 

PIATOK 

03.03.2017 

  

Humenné 

  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Anna, Michal, Viktor, Helena 

+ Valéria, Mária, Michal, Martin 

+ Peter (1.výr.) 

+ Ján, Anna 

ZBP rod. Korpášová a Pišková 

+ Ján, Sabina, Lucia 

+ Ján, Mária, Viktor, Anna 

SOBOTA 

04.03.2017 

  

Humenné 

 

Brestov 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

08:00 

07:30 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

+ Jolana (1.výr.) 

Za ruţencové bratstvo 

+ Jozef 
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

NEDEĽA 

05.03.2017 

  

1. pôstna nedeľa 

  

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

DSS Mierová 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

08:00 

09:30 

09:00 

10:30 

09:30 

ZBP Anton s rodinou 

ZBP Margita s rodinou 

+ Kristína, Ľudovít 
Za ruţencové bratstvo 

ZBP Radoslava (ţ), Marek (30 r.) 

ZBP Andrej (80 r.) 

ZBP Michal a rodinou (30 r. ţivota) 

Za Ruţencové bratstvo 

-- 

V období veľkého pôstu, ktoré predstavuje cestu intenzívneho duchovného cvičenia 
nám liturgia ponúka tri kajúce úkony, ktoré sú biblickej a kresťanskej tradícii veľmi dra-
hé – modlitbu, almuţnu a pôst –, aby sme získali skúsenosť spoločenstva lásky 
s Bohom. Často sa domnievame, ţe ľudské úsilie, vyjadrené týmito úkonmi nám stačí, 
aby sme dosiahli zmenu v našom ţivote – totiţ obrátenie. 
Avšak cieľom aj tohoročného obdobia pôstu je pripraviť sa na obnovenie spoločenstva 
lásky s Bohom, svetom a ľuďmi, - skrze milosrdenstvo - ktoré nám daruje on sám, aby 
sme sa mohli ponoriť do radosti Veľkej noci. 
Uisťujeme Vás, ţe sa modlíme za to, a ţeláme Vám,  aby pôstne putovanie kaţdého z 
nás prinieslo plody Veľkonočnej radosti. 
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PONDELOK 

06.03.2017 

  

Humenné 

  
  
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Irena, Michal, Jozef 
+ Helena (30.výr.) a Michal 
+ Ján (zádušná) 

+ Pavol, Anna, Andrej, Mária, Jozef 

UTOROK 

07.03.2017 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

ZBP Anton, Cecília a deti s rodinami 
+ Karol, Zlatica 

+ Anna, Michal 
+ Jozef, Anna, Irena 

STREDA 

08.03.2017 

Kántry 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Štefan, Zdenka, Mária, Matej 
ZBP a ochrana - Jaroslav a Anna s rod. 
+ Jozef, Amália, Pavol, Anna 

+ Jaroslav 

ŠTVRTOK 

09.03.2017 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Andrej, Anna 

+ Mária 

Eucharistická adorácia 
+ Štefan a Anna 

+ Ján, Anna, Ondrej, Anna 

+ Jozef, Mária, Jozef st. 

PIATOK 

10.03.2017 

Kántry 

Humenné 

  
  
Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP Jaroslav s rodinou 

+ Mária 

+ Ján, Anna, Ján 

+ Ján a Pavlína 

+ Margita Kováčová 

SOBOTA 

11.03.2017 

Kántry 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

+ Ján Ďuraško (zádušná) 

+ František, Ján, Rozália, Terézia 

Za + z rod. Dolobáčová a Krídlová 

ZBP Ján a Mária 

NEDEĽA 

12.03.2017 

2. pôstna nedeľa 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

09:30 

08:00 

09:00 

10:30 

+ Anna, Mikuláš, Ivan 

ZBP Jozef 
ZBP Mária 

+ Marta 

+ Gregor, Mária, Andrej, Mária 

ZBP rod. Tutková, Lukčiková, Repáčová 

ZBP Iveta a Zuzana 

ZBP Michal, Mária, Miroslav 

Pôst ako dar 

Podstatou pôstu je obrátenie sa, sústredenie na pod-
statné veci  nášho života s tým, aby priniesli osoh po-

stiacemu sa a jeho okoliu. Aj preto v Písme veľmi často 
Boh karhá ľudí, ktorí sa postili falošne: mali síce oblečenú vrecovi-
nu a na hlave popol, ale ich srdce sa nezmenilo. Pre kresťana je 
(mal by byť) najdôležitejší vzťah s Bohom – pôst mu teda umožňu-
je sústrediť svoju pozornosť na Pána, na to, čo od neho dostáva 

a na to, čo od neho Boh očakáva. 


