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F ARSKÝ  LIST  

pokračovanie na str. 2 

Obdobie veľkého pôstu je časom milosti a sústredenosti. Naša 
vonkajšia pozornosť sa rozhodnejšie mení na vnútornú.  

V tomto období, ktoré predstavuje cestu intenzívneho duchovného cvičenia nám 
liturgia ponúka tri kajúce úkony, ktoré sú biblickej a kresťanskej tradícii veľmi 
drahé – modlitbu, almužnu a pôst –, aby sme sa lepšie pripravili na slávenie Veľ-
kej noci a tak získali skúsenosť spoločenstva lásky s Bohom. 
Často sa domnievame, že ľudské úsilie, vyjadrené týmito úkonmi nám stačí, aby 
sme dosiahli zmenu v našom živote – totiž obrátenie. 
Avšak cieľom aj tohoročného obdobia pôstu je pripraviť sa na obnovenie spolo-
čenstva lásky s Bohom, svetom a ľuďmi, - ktoré nám daruje on sám, aby sme sa 
mohli ponoriť do radosti Veľkej noci. 
Uisťujeme Vás, že sa modlíme za to, a želáme Vám,  aby pôstne putovanie kaž-
dého prinieslo plody spoločenstva lásky so Zmŕtvychvstalým.  

 

V Pôstnom období stretávame Ježi-
ša, ktorý, potom ako ho v Jordáne 
pokrstil Ján Krstiteľ, podstupuje poku-
šenie na púšti (porov. Mk 1,12-13). 
Rozprávanie sv. Marka je stručné, 
nenachádzajú sa v ňom detaily, ktoré 
čítame v Matúšovom a Lukášovom 
evanjeliu. Púšť, o ktorej sa hovorí, 
má rozličné významy. Môže naznačo-
vať stav opustenosti a samoty, 
„miesto“ utrpenia človeka, bez akej-
koľvek opory a istoty, kde pokušenie 
dolieha oveľa silnejšie. Môže zname-
nať i miesto, ktoré je útočiskom a 
akýmsi prístreškom, ako bolo pre Iz-
raelský ľud potom, ako vyšiel z egypt-
ského otroctva. Je miestom, kde sa 
osobitným spôsobom dá zakúsiť Bo-

žia prítomnosť. Ježiš bol „na púšti šty-
ridsať dní a Satan ho pokúšal“ (Mk 
1,13). Svätý Lev Veľký to komentuje 
„Pán chcel podstúpiť útok pokušiteľa, 
aby nás svojou pomocou ochránil a 
aby nás svojim príkladom učil“.  
Robí tak nie z vlastného popudu ako 
nejaké asketické cvičenie, ale do púšte 
je vedený Božím Duchom. Viac ako 
mesiac žije bez akéhokoľvek pokrmu, 
jedine zo slova a úlohy od Otca: 
"Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, 
ktorý ma poslal, a dokonať jeho die-
lo." (Jn 4,34). 
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Pokušenie odstrániť Boha, usporiadať svoje veci a záležitosti vo svete podľa se-
ba, spoliehajúc sa iba na svoje schopnosti, bolo a je prítomné v celých dejinách 
ľudstva. Ježiš slovami „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo“ (Mk 1,15), 
oznamuje, že v ňom sa uskutočňuje niečo nové: Boh sa obracia k človeku neoča-
kávaným spôsobom, spôsobom jedinečnej a konkrétnej blízkosti, plnej lásky. Vte-
ľuje sa a vstupuje do ľudského sveta, aby vzal na seba hriech, zvíťazil nad zlom a 
prinavrátil človeka do Božieho sveta. Avšak toto oznámenie veľkého daru sprevá-
dza aj primeraná požiadavka. Ježiš dodáva: „Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 
1,15). 
Ak sa modliaci človek ocitne vo vnútornej mlčanlivosti, -tichej komunikácii, kedy 
počúva len Boha, vtedy sa stíšia rad za radom tie okolnosti, ktoré nás vyrušujú: 
Mlčanie,  načúvanie predstavivosti – stíšia sa emócie a smútok; aj ješitná horli-
vosť myšlienok 
Mlčanie pamäti – stíši sa minulosť, kňučanie a horkosť. Spomíname si len na Bo-
žie milosrdenstvo. 
Mlčanie srdca – stíšia sa túžby, vyhasne zášť, ustúpia excesy lásky. 
Mlčanie sebalásky – sa zanechá mierkovanie vlastnej nevhodnosti a hriechov. 
Stíši sa sebachvála. Umĺkne celé ľudské ja. 
Mlčanie duševné – Stíšia sa márne myšlienky, mazaná sofistika, ktoré oslabujú 
vôľu a spôsobujú odliv lásky. Stíši sa každá ambícia a ašpirácia ktorá ma cieľ sa-
ma v sebe.  
Mlčanie posudzovania – Stíši sa posudzovanie druhých. 
Mlčanie vôle – Stíši sa úzkosť srdca, bolesť duše a pocit osamelosti 
Mlčanie voči sebe - Nepočúvame seba, nesťažujeme sa, ale zabúdame na seba, 
odpútame sa od seba. 
Je to pozvanie k viere v Boha, ku každodennému obráteniu života podľa jeho vôle 
a k zameraniu každého nášho skutku a myšlienky na dobro. Pôstne obdobie je 
časom vhodným na obnovenie a upevnenie nášho vzťahu s Bohom prostredníc-
tvom každodennej modlitby, prejavov pokánia a skutkov bratskej solidárnej lásky. 
Prosme Pannu Máriu, aby nás sprevádzala na našej pôstnej ceste svojou ochra-
nou a aby nám pomohla vštepiť si do sŕdc a životov Ježišove slová o obrátení sa 
k nemu.  

„Pane, zmilúvaš sa nad všetkými a nepohŕdaš ničím, čo si 
stvoril; zatváraš oči nad hriechmi ľudí, aby sa kajali, a si k 
nim láskavý, lebo si Boh a náš Pán.“ (Vstupná antifóna) 

 

Touto dojímavou invokáciou, vybranou z Knihy múdrosti liturgia 
otvára pôstne obdobie, kladúc za základ všemohúcnosť Božej 
lásky, jeho absolútnu vládu nad každým stvorením, ktorá sa pre-
mieňa na nekonečné odpustenie, oživované neustálou a univer-
zálnou vôľou žiť. A je tomu tak, pretože odpustiť niekomu zna-

mená hovoriť mu: nechcem, aby si zomrel, ale aby si žil; chcem vždy a len 
tvoje dobro. Boh nás preto neustále volá k priateľstvu a ponúka nám zmlu-
vu o ochraňujúcom priateľstve. 

 



 

 

Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú „Jarné kántrové dni“. Ich obsahom je prí-
prava na pokánie a činorodá láska k blížnym. Záväzný je jeden deň. 

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. 

Manželia, ktorí v roku 2019 oslávia 25. výr. sobáša a chceli by prijať osobitné požehna-
nie od otca arcibiskupa, nech sa nahlásia v sakristii kostola. Spoločná sv. omša 
s udeľovaním požehnania bude slávená 26. mája 2019 (6.veľkon. nedeľa) o 15:00 hod. 
v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. 

HE: Od nedele (10.03.) pred večernou sv. omšou sa modlí Deviatnik k sv. Jozefovi. 

Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach. Žia-
dosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2019. Termíny pohovorov pre prijatie do 
kňazského seminára budú oznámené individuálne. Je nutné o tom informovať vlastného 
farára. 
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pondelok 

11.3.2019 

Humenné 
  
  
Brestov 

6:15 
12:00 
18:00 
17:00 

ZBP Alena, Štefan, Janka, Danka 
ZBP Vladimír, Ondrej, Verona 
ZBP Jozef 
+ Miroslav, Margita, Štefan, Paulína, Pavol 

utorok 

12.3.2019 

Humenné  
  
  
NsP 

6:15 
12:00 
18:00 
16:00 

+ Michal, Zuzana 
+ František, Rozália, Ján, Terézia 
+ Ján (kňaz) 
+ Emília, Ján 

streda 

13.3.2019 

Humenné 
  
  
Kochanovce 

6:15 
12:00 
18:00 
17:00 

+ Alžbeta, Ján 
+ Jozef a jeho + rodičia a súrodenci 
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 
+ Jaroslav 

štvrtok 

14.3.2019 

Humenné 
  
  
  
Brestov 
NsP 

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

ZBP Mária (83 r.) 
+ Oľga 
Eucharistická adorácia 
+ Michal, Anna, Zuzana, Anna, Štefan, Mária 
Za + z rod Fischerová, Husárová 
+ Ján, Helena 

piatok 

15.3.2019 

Humenné  
  
  
  
Dubník 
NsP 

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

+ Jozef, Mária 
+ Ján, Anna 
Krížová Cesta 
+ Ján, Mária, Štefan 
+ Anna, Michal, Ján 
+ Pavlína, + Jozefína 

sobota 

16.3.2019 

Humenné 
  
Kochanovce 
  
NsP 

7:00 
18:00 
8:00 

  
7:30 

+ Anna, Jozef 
ZBP Magdaléna (70 r.) 
Za + z rod. Andrejčíková, Lodová,   
    Šindlerová, Darášová, Cabanová 
Poďakovanie za 45 r. života a ZBP Róbert 

nedeľa 

17.3.2019 

  
2. Pôstna nedeľa 

Humenné  
  
  
  
  
Brestov 
Kochanovce 
Dubník 
NsP 

7:30 
9:00 

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

10:45 

+ Mikuláš, Anna, Mikuláš 
ZBP Marta, Cecília 
+ Andrej 
Krížová cesta a Pôstna kázeň 
+ Elemír a Miroslav 
ZBP Jozef (75 r.) s rodinou 
ZBP bohuznáma rodina 
+ Božena, Anna, Ján 
ZBP Jozef 
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pondelok 

18.3.2019 

Humenné 
  
  
Brestov 

6:15 
12:00 
18:00 
17:00 

+ Anna, Jozef, Alžbeta, Jozef 
ZBP Michal s rodinou 
ZBP Jozef a Anna s rodinou 
Za + z rod. Leginská a Sojová 

utorok 

19.3.2019 
  

Sv. Jozef, 
 ženích Panny Márie, (sl.) 

Humenné  
  
  
Brestov 
Kochanovce 
NsP 

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

ZBP Jozef a Anna s rodinou 
+ Jozef, Anna, Jozef, Ladislav 
ZBP Jozef, Mária, Samuel, Michal 
Za + z rod. Getlíková, Murníková 
+ Jozef 
+ Jozef, Juraj, Mária, Helena 

streda 

20.3.2019 

Humenné 
  
  
Kochanovce 

6:15 
12:00 
18:00 
17:00 

ZBP Mária, Helena a ich rodiny 
+ Ján,Mária, Ján, Anna 
+ Ladislav 
Za + z rod. Grajcarová, Janitorová 

štvrtok 

21.3.2019 

Humenné 
  
  
  
  
NsP 

6:15 
  

12:00 
16:30 
18:00 
16:00 

Za obrátenie a BP Peter, Milan, Mikuláš,  
    Ondrej 
+ Oľga, Ján, Štefan 
Eucharistická adorácia 
+ Jolana (1. výr.) 
+ Matej 

piatok 

22.3.2019 

Humenné  
  
  
  
Dubník 
NsP 

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

+ Rudolf, Peter, Marta, Rudolf 
+ Božena, Jozef, Helena 
Krížová Cesta 
+ Jozef, Johana 
ZBP Iveta (45 r.) 
ZBP Anna  (60 r.) a pre celú rodinu 

sobota 

23.3.2019 

Humenné 
  
  
Kochanovce 
NsP 

7:00 
  

18:00 
8:00 
7:30 

+ Ján, Michal, Zuzana, Mária, Michal,  
    Helena, Mária 
Za + z rod. Štofejová 
ZBP členov urbariátu 
+ Zuzana, Ján,Karol 

nedeľa 

24.3.2019 

  
3. Pôstna nedeľa 

Humenné  
  
  
  
  
Brestov 
Kochanovce 
Dubník 
NsP 

7:30 
9:00  

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

10:45 

+ Štefan (40. výr.), + Anna, Andrej, Jozef 
+ Magdaléna, Mária, František, Katarína, Štefan 
+ Ján (1. výr.) 
Krížová cesta a Pôstna kázeň 
ZBP Timea (18 r.), Denisa (40 r.) s rodinou 
ZBP rod. Tereková 
ZBP rod. Fórova 
+ Ján, Miroslav, Emil, Erička 
Poďak. za 70.r.života a ZBP Gabriel s rod. 

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA 

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda na Duchnovičovej ulici v Humennom otvára v šk. roku 
2019/20120 jednu triedu štvorročného gymnázia s počtom žiakov 21 a jednu triedu 
osemročného gymnázia s počtom žiakov 18.   Rodičia piatakov, ktorí uvažujú o štúdiu na 
osemročnom gymnáziu sú pozvaní 15. marca 2019 o 15:30 hod. na informačné stretnutie. 

Od 1. apríla prebieha na Cirkevnej spojenej školesv. Cyrila a Metoda, Duchnovičova 24, Hu-
menné ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY. Budúcich prvákov a ich rodičov po-
zývame na SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS, ktorý sa uskutoční 4. apríla 2019 o 15:00 hod. 

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 


