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13. ROČNÍK

Sväté Písmo nás učí, že Boh sám ustanovil
pôst. V Starom zákone príprava na mnohé veľké
udalosti obsahovala modlitbu a pôst (ako keď mal
Mojžiš na hore Sinaj prijať tabule Zákona). Aj Nový
zákon často spomína pôst: i náš Pán sa postil 40
dní pred začiatkom svojho verejného účinkovania.
Už v starokresťanskom spise „Učenie Dvanástich apoštolov“ z roku 90, sa píše o praxi pôstu toto:
„Pôstny deň v stredu je preto, lebo vtedy sa zhromaždila veľrada aby odsúdila nášho Pána, a v piatok, lebo v tento deň pretrpel
smrť pre našu spásu.“ Dodnes sú centrálnymi dňami pôstu práve Popolcová
streda a Veľký piatok.
Mnohí mladí sa pýtajú, prečo im chce Cirkev v piatky a vôbec v pôste kaziť
radosť, keď nemôžu ísť na diskotéky a na oslavy. No problém s tým nemajú
len mladí, ale aj ich rodičia.
Kresťan vidí pôst nie ako nejaký disciplinárny vrtoch Cirkvi, ktorý má človeka oberať o radosť. Keď niekomu umrie mama, otec, manžel či manželka,
alebo dieťa, kto by vtedy mal chuť tancovať, výskať, skákať, radovať sa, hodovať? Isto nikto normálny, čo má srdce, cit. Piatkový pôst je pre veriaceho
kresťana uvedomením si, že za mňa niekto umiera na kríži. Boží Syn kvôli
mne umiera, a ja budem hodovať, tancovať alebo sa zabávať?
V pôste sa napĺňajú slová Pána Ježiša: „Vari môžu svadobní hostia smútiť,
kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú
postiť“ (Mt 9,15). A tento deň či tieto dni si kresťan pripomína práve v piatok
a v období pôstu.
Pôst nie je diéta. Diétou sa zameriavame na seba, pôstom na Boha.
Dnes sú mnohí ochotní sa postiť zo zdravotných či estetických dôvodov,
aby schudli, aby vyzerali pekne v očiach ľudí. O pekný ľudský pohľad sa
namáhame, a o Boží sa nestaráme? Tamtí majú kvôli časným veciam k svojej
diéte aj ochotu, aj silu. Nemôžeme sa my, kresťania, postiť kvôli večným
veciam? Na to nám chýba ochota aj sila? Prečo keď ktosi chudne kvôli diéte,
tak ho spoločnosť obdivuje a je to i vecou reklamy a biznisu, no keď sa niekto
postí zo svojej kresťanskej viery, spoločnosť ho odmieta, vysmieva a uráža?
pokračovanie na str. 2
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Cieľom pôstu je stať sa vedomým svojej závislosti na Bohu.
Ak máme vždy jedenia a pitia nadostač, ľahko sa staneme príliš sebaistými, vidiac len svoje vlastné schopnosti, a podliehame falošnému pocitu úplnej
nezávislosti a sebestačnosti, všetko nám je samozrejmé. Pôst nás cez hlad
a únavu teda robí „chudobnými v duchu“, vedomými si svojej slabosti, bezmocnosti a závislosti na Bohu.
Počas pôstu zapierame naše telesné impulzy, napr. chuť k jedlu a pitiu. Nie
však preto, že by tieto impulzy boli sami osebe zlé, ale preto, že aj oni boli
zasiahnuté hriechom a uvedené do neporiadku a potrebujú byť očistené sebazáporom. Aby sme totiž v sebe nastoľovali Kristov poriadok vykúpenia, kde nie
chute ovládajú nás, ale my ich. V pôste nejde o zápas proti telu, ale kvôli
telu a kvôli duši. Zavrhovaním toho, čo je hriešne v našej vôli, nenivočíme
telo, stvorené Bohom, ale uvádzame ho k jeho pravej rovnováhe a slobode.
Pôst, modlitba, almužna.
Podľa slov Pána Ježiša, možno nad diablom víťaziť modlitbou a pôstom.
Ktorý vojak, čo dostane dve zbrane proti nepriateľovi, by jednu len tak odhodil?
Aj apoštol Pavol sa postil a učí, že modlitba a pôst sú súčasťou aj života
kresťanských manželov.
Pôst a modlitba sú napokon sprevádzané almužnou, to jest skutkami
milosrdenstva. Zmena srdca, jeho obrátenie k Bohu, je cieľom pôstu. Preto
pôst vedie k milosrdenstvu.
Pravý pôst sa deje v srdci a vôli, ako návrat márnotratného
syna k Otcovi.
Sv. Ján Chryzostom (5.st.) píše, že pôst značí „nielen
zriekanie sa jedla, ale aj hriechu. Preto sa pôst zachováva
nielen ústami, ale aj očami, ušami, nohami, rukami, ba
všetkými časťami tela.“ To značí nielen nehýčkať žalúdok
jedlami, ale aj neživiť si oči nečistým pozeraním, uši počúvaním ohovárania, ruky konaním nespravodlivosti. Dnes to
má svoj nový rozmer vzhľadom na televíziu, počítače, diskotéky, sebaľúbom prezentovaní „vlastných názorov“...
Sv. Bazil (5.st.) pripomína: „Je zbytočné sa postiť od jedla, a pritom mať
záľubu v krutom kritizovaní a urážaní: Neješ mäso, ale požieraš svojho brata.“
V jednej z pôstnych modlitieb Cirkvi sa píše: „Pravý pôst je odhodenie
každej zloby, ovládanie jazyka, zdržanie sa od hnevu, zdržanie sa žiadostí,
urážania, falše, krivého svedectva. Keď sa toho zriekame, vtedy je náš pôst
pravý a Bohu milý.“
Napokon pôst je tým, čo sv. Ján Klimak nazýva „radosť plodiaci žiaľ“,
lebo ak nás pravý pôst vedie k pokániu, potom nás pravé pokánie vedie
k radosti z Božieho odpustenia.
Cirkev putuje k večnosti. A na tejto púti má všetko svoj čas: je čas plakať,
i radovať sa (Kaz 3,4). Oboje má svoje miesto.
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pondelok
12.2.2018
(Fašiangová adorácia)
utorok
13.2.2018
(Fašiangová adorácia)
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Humenné
Brestov
Kochanovce
Humenné
NsP
Humenné

streda
14.2.2018

Popolcová streda
(*prísny pôst*)

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
DSS Mierová
Humenné

štvrtok
15.2.2018
NsP
Humenné
piatok
16.2.2018

sobota
17.2.2018

Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

nedeľa
18.2.2018
1. pôstna nedeľa

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

6:15
12:00
18:00
17:00
18:00
6:15
12:00
18:00
16:00
6:15
12:00
18:00
16:30
18:00
17:00
7:30
10:00
6:15
12:00
16:30
18:00
16:00
6:15
12:00
17:15
18:00
18:00
16:00
7:00
18:00
8:00
7:30
7:30
9:00
10:30
14:30
18:00
8:00
9:30
9:00
10:45

+ Mária, Ján, Jozef, Anna
+ Michal, Mária, Michal, Jozef
ZBP Dana (60 r.) a František (spolu 36.manž.)
Za + z rod. Horvátová a Pišková
...
+ Ján, Michal, Anna
ZBP Vladislav, Gabriela (ž.), Lukáš, Mária
+ Ladislav
Za zosnulých z rodiny Jassových, Šepeľových,
a + Klaudius
+ Helena, Mária, Jozef, Ján
+ Karol (kňaz), Jozef, Amália
+ František (4.výr.)
+ Eduard, Miroslav
ZBP Anna
+ Valéria (3.výr.)
+ Mária, Michal
...

ZBP Mária (83 r.) s rodinou
ZBP Alžbeta (18 r.)
Eucharistická Adorácia
+ Ján, Anna
ZBP a útechu v chorobe pre Alžbetu
+ Andrej, Karol, Juliana, Veronika, Mária
+ Andrej, Angela, Júlia, Štefan, Jozef
Krížová Cesta
+ Pavla (ž.), Valentín
+ Magdaléna, Pavol, Juraj
+ Ján
ZBP Markus, jeho rodičia a starí rodičia
+ Štefan
+ Miloš (1.výr.)
+ Ladislav, Štefan, Mária, Anna, Pavol
ZBP Marta (75 r.)
+ Štefan, Mária, + z rod. Baníková a Širáková
+ Ján
Krížová cesta a Pôstna kázeň
ZBP Tomáš a Magdaléna – mladomanželia
ZBP Peter (50 r.) a rodina
ZBP Jozef (40 r.)
+ Božena, Anna, Ján
ZBP Oľga s rodinou

• Pozývame Vás na fašiangové odprosujúce Farský kostol Nedeľa
Utorok
adorácie, ktoré budú v našej farnosti takto:
Brestov
Kochanovce

Pondelok
Pondelok

15:00 – 17:45
12:30 – 17:45
15:00 – 16:45
15:00 – 17:45

• Popolcovou stredou (14.02.) začína Pôstne obdobie. Je to deň prísneho pôstu.
Popolec budeme v tento deň udeľovať pri všetkých sv. omšiach.
• HE: Počas pôstneho obdobia budú pobožnosti Krížovej cesty v piatok o 17:15 hod.
a v nedeľu o 14:30 hod. V nedeľu po pobožnosti budú pôstne kázne na tému: "Hľadanie
pod povrchom slov" . Pôstnym kazateľom bude Mons. prof. JCDr. ThDr. Anton Fabian, PhD.
• Na 1. pôstnu nedeľu (18.02.) sa bude konať celoslovenská „Jarná zbierka na charitu“.
Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.
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pondelok
19.2.2018
utorok
20.2.2018

streda
21.2.2018
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Humenné
Brestov
Humenné
NsP
Humenné
Kochanovce
Humenné

štvrtok
22.2.2018

Brestov
NsP
Humenné

piatok
23.2.2018

Dubník
NsP
Humenné

sobota
24.2.2018

Kochanovce
NsP
Humenné

nedeľa
25.2.2018
2. Pôstna Nedeľa

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

6:15
12:00
18:00
17:00
6:15
12:00
18:00
16:00
6:15
12:00
18:00
17:00
6:15
12:00
16:30
18:00
17:00
16:00
6:15
12:00
17:15
18:00
18:00
16:00
7:00
18:00

8:00
7:30
7:30
9:00
10:30
14:30
18:00
9:30
8:00
9:00
10:45

+ Mária, Juraj, Jozef, Pavlína
ZBP Veronika a Jakub s rod.
+ Martin (kňaz)
+ Jozef a Bernard
ZBP Ján a rodinou
+ Anna, Jozef (10.výr.)
+ Andrej, Agnesa, Anna
+ Pavlina, Jozefína
+ Milan, Michal, Anna, Anna, Zuzana, Peter
+ Zuzana, Štefan, Juraj, Veronika
Za + rodičov, starých rodičov a za duše v očistci
ZBP bohuznáma rodina
+ Ján, Justína, Ján
+ Andrej, Mária, Alexander
Eucharistická adorácia
ZBP Vladimír, Juliana
Za + z rod. Ledinská a Sojová
ZBP Blažej s rodinou
Za + z rod. Ružova, Brzycheyova
+ Valéria, Martin, Mária, Michal
Krížová Cesta
ZBP Ladislav a Lenka
ZBP Robo, Nina, Milka
+ Jaroslav
ZBP Katarína (40 r.)
Za + z rod. Sninčáková, Lukčová, Andrášová,
Časariková
ZBP Božena (75 r.) a jej rodina
+ Stanislav, Matúš, Michal, Janík, Agáta
+ Ľudovít, Anna, Eugen
+ Irena, Irena-Mária
+ Ján, Alžbeta, Milan, Veronika
Krížová cesta a Pôstna kázeň
ZBP Eva
ZBP Viktória (18 r.) a Dominika
+ Jozef (1.výr.)
ZBP bohuznáma rodina
ZBP Anton, Mária, Anton

• Dňa 24. februára 2018 pozývame rodičov, prípadne starých rodičov na Farskú sánkovačku
do Vyšných Ružbách. Záujemcov prosíme, aby sa nahlásili v sakristii kostola do
18. februára 2018 (budúca nedeľa). Pri zapísaní je potrebné uhradiť sumu za výlet. Cena
pre deti je 19,- eur a pre dospelých 21 eur. V cene je zahrnuté: doprava, poistenie, požičanie
saniek, sánkovanie, obed, kúpalisko Delňa v Prešove.
• V dňoch 12. – 15. mája 2018 (sobota – utorok) vás pozývame na Farskú duchovnú obnovu
do Poľska. Navštívime mariánske pútnické miesta Tuchów (miesto zázračných uzdravení očí), Licheň Stary (úcta Bolestnej Matky Božej), Gidle (miesto mnohých telesných
uzdravení). Zapísať sa môžete v sakristii farského kostola do konca februára. Pri zapísaní je
potrebné vybrať si miesto v autobuse a vyplatiť sumu 135,- eur. V cene je zahrnuté: doprava, poistenie, 3 x ubytovanie, 3 x raňajky, 3 x obed, 3 x večera.
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 a zodpovedný za vydanie: František Mariňák
Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme.

