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F ARSKÝ  LIST  

Pasáž o povolaní Mojžiša na Božom vrchu Horeb pred-

stavuje „vizuálne“ veľmi bohatú scénu. Rozprávanie oplý-

va slovesami, ktoré rôznym spôsobom súvisia so zrako-

vými vnemami. Mojžiš sa díva na ker, ktorý horí plame-

ňom, ale nezhára. Túži prísť podivnej veci na koreň a roz-

hodne sa: „Pôjdem a obzriem si ten čudný jav.“  Aj Pán 

vidí, ako Mojžiš prichádza, a v rozhovore ho uisťuje, že videl utrpenie svojho ľudu v 

Egypte a vie o jeho utrpení. 

Akoby sa na vrchu Horeb zvláštnym spôsobom stretol Boží pohľad s pohľadom ľud-

ským. Akoby si Pán s Mojžišom vzájomne pohliadli do očí. Rozprávanie nám však dáva 

vytušiť, že nejde o výmenu pohľadov dvoch bytostí, ktoré sú si vzájomne rovné. Pánov 

pohľad a Mojžišov pohľad sa od seba zásadne líšia. Mojžiš sa díva, ale nevidí podstatu 

vecí a ich príčiny. Tie mu zostávajú skryté. Pán sa díva a súčasne vie všetko o tom (o 

tých), na koho sa díva. 

V rozprávaní čítame, že Mojžiš si zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. Akoby chcel 

dať týmto gestom najavo, že sa vzdáva svojho nároku všetko vidieť, všetko poznať a 

všetkému rozumieť. Toto náleží len Bohu. 

Náš pohľad môže byť len základom konštatovania či hodnotenia. Nič nového neprináša. 

Len zaznamenáva to, čo už existuje. Pánov pohľad je pohľadom Stvoriteľa. To, na čo sa 

Pán zadíva, prekypuje životom a požehnaním. Keď sa Boh zahľadí na človeka, povolá-

va ho a poveruje dôležitou úlohou. 

Dokážeme sa podobne ako Mojžiš vystaviť Božiemu pohľadu, alebo len chceme všetko 

vidieť, všetko preskúmať, všetkému rozumieť... ? 

 

Disciplína bez modlitby je vyprahnutá a neplodná. 
Modlitba bez disciplíny je nemožná, lebo vždy je 
k dispozícii nekonečné množstvo záujmov, ktoré nás 
uchvacujú, rozptyľujú a bránia nám v tom, aby sme 
mysleli na Boha, túžili po ňom a hľadali ho.  

(Arnaldo Pigna) 
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Evanjelium na 3. pôstnu nedeľu otvára jednu z bolestných skúseností našich pozem-
ských životov: Veľmi často v našich srdciach zaznieva otázka: "Prečo?" Prečo sa mi, či 
mojim blízkym stalo niečo nepríjemné? A tak hľadáme príčiny tragédií, ktoré nás posti-
hujú, snáď preto, aby sme objavili vzorec, za akých okolností sa nám darí dobre, alebo 
zle. Keď sa však zlé veci stávajú aj dobrým ľuďom a naopak dobré zlým, všetka naša 
snaha objaviť a uchopiť životnú istotu prichádza navnivoč. 
Kristus úplne otvorene učí, že ak sa nám niečo zlé prihodí, nemožno z toho automaticky 
vyvodzovať, že je to odplata za náš hriech. Ale všetky také udalosti, ktoré cítime, že ni-
čia náš život, nás majú upozorniť na to, že jedného dňa budeme stáť pred skutočným, 
fatálnym a neodvolateľným rizikom straty všetkého. Postavíme sa pred Božiu tvár. Nikto 
nemôže uvidieť Boha, bez toho aby nezomrel. Kto bude uznaný, že je v Kristovi, v ňom 
a skrze neho bude žiť. Všetko ostatné zahynie. 
Je prirodzené, že sa bránime všetkému, čo znižuje a obmedzuje kvalitu a pohodu nášho 
života. Ale možno tiež pochopiť, že Boh robí všetko pre to, aby nás vyburcoval, aby v 
nás vyvolal sklamanie z vecí, ktoré pominú, a obrátil našu pozornosť k nemu samotné-
mu. K životu. A uchyľuje sa k jednej metóde, ktorá snáď zaberie: chystá sa okopať pôdu 
okolo stromu. Prečo? Pretože je zoschnutá, udupaná a je potrebné ju rozrušiť - aby k 
nej mohol dostať vzduch a potrebné živiny a aby nezomrelo to, čo ešte žije pod smrteľ-
nou ťarchou zeminy. Až sa nám bude zdať, že sa náš život neuberá smerom, ktorým 
sme si predstavovali, a budeme blízko tomu, sťažovať si a vyčítať Bohu, čo na nás do-
púšťa, zastavme sa na chvíľu. Spoľahnime sa na to, že nás miluje, že je našim vino-
hradníkom a my stromom, ktorý môže rozkvitnúť do krásy. Len je potrebné okopať a od-
kopať všetko, čo nás dusí. Alebo lepšie povedané - nechať sa okopať a skypriť; vydržať 
Božiu starostlivosť a liečbu, ktoré sú mnohokrát nepríjemné. 

 

Evanjelium 4. pôstnej nedele hovorí o stratených synoch. Nestratil sa totiž 

iba jeden, ale obaja. Prvý tým, že rodný dom opustil a utratil ľahkovážne 

všetko, čo dostal (hrozilo nebezpečenstvo, že už sa domov nikdy nevráti), 

druhý sa stratil v otcovskom dome a nič z neho nepokladal za svoje; ot-

covský dom nikdy nevnímal ako svoj domov. Z jedného sa stal hýrivým 

životom faktický žobrák a ten druhý, hoci bohatý, sa takýmto cítil byť. 

Obaja sa úplne stratili aj vo svojom pochopení otca. Mladší ho pokladal za prekážku slo-

bodného života a možnosti konečne sa z plných pľúc nadýchnuť všetkého, čo život po-

núka, starší bol naopak presvedčený, že otec je nespravodlivý slaboch, ktorý postráda 

prísnu, ale výchovnú tvár. Obaja sa stratili a ani jeden z nich vlastne nevedel, kým otec 

v skutočnosti je. Jeho správanie bolo pre oboch neuveriteľným šokom. 

Zistili, že je v takej miere milosrdný, odpúšťajúci a zhovievavý, v akej to rozhodne neča-

kali. Pre mladšieho to bola vstupná brána späť domov a možno predpokladať, že už ni-

kdy túžbu utiecť nemal. Staršieho poznanie otcovho srdca bez hraníc nemilo prekvapilo 

do tej miery, že vlastne ani nevieme, či do otcovho domu potom vstúpil. 

O oboch synoch môžeme povedať, že otca nepoznali a jeho dom nemohli pokladať za 

svoj domov. Bolo len otázkou času, kedy sa v nich niečo vzoprie, kedy dôjde k revolúcii 

proti láske - proti jej veľkosti, miere a komu je ponúkaná. 



 

 

 V pondelok (25.03.), na slávnosť Zvestovania Pána  si pripomíname Deň počaté-
ho dieťaťa. Pri sv. omši o 12:00 hod. udelíme požehnanie mamičkám, ktoré oča-
kávajú narodenie dieťaťa.  

 Zmena času! Na budúcu nedeľu (31.03.) sa mení zimný čas na letný. Hodin-
ky si posúvame o hodinu dopredu (z 2:00 na 3:00 hod.).  

 HE: Počas pôstneho obdobia sú pobožnosti Krížovej cesty v piatok o 17:15 
hod. a v nedeľu o 14:30 hod. V nedeľu po pobožnosti budú pôstne kázne. Dneš-
ným kazateľom bude dp. Peter Gazda, dekan v Prešove - Solivare s témou:   
Pôst, ako duchovné cvičenia  

 Na budúcu nedeľu (31.03.) bude v Nemocničnej kaplnke celebrovať sv. omšu 
o 10:45 hod. Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup, v rámci vizitácie nemocnice. 
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pondelok 
25.3.2019 

  
Zvestovanie Pána, (sl.) 

Humenné 
  
  
Brestov 
Kochanovce 
Dubník 
NsP 

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

+ Róbert, Ladislav, Mária 
ZBP pre počaté deti 
ZBP rod. Melcová 
Za + z rod. Kuľhová, Felcová 
ZBP rod. Jurasová, Povchanová, Ciberejová 
+ Ján, Pavlína 
+ Štefan 

utorok 
26.3.2019 

Humenné  
  
  
NsP 

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

ZBP Anna (65 r.) 
+ Michal, Anna, Ján 
+ Margita 
+Mária, Ján, Helena 

streda 
27.3.2019 

Humenné 
  

6:15 
12:00 
18:00 

ZBP - Rastislav 
+ Ján, Mária, Ján, Juraj, Mária 
+ Anna 

štvrtok 
28.3.2019 

Humenné 
  
  
  
Brestov 
NsP 

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

ZBP Peter (kňaz) 
+ Michal, Veronika, Mária 
Eucharistická adorácia 
+ Rudolf, Bartolomej, Berta 
ZBP Anna (85 r.) 
ZBP Mária a Michal 

piatok 
29.3.2019 

Humenné  
  
  
  
Dubník 
NsP 

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

ZBP Paulína, Miroslav, Jozef 
+ Ján, Zuzana 
Krížová Cesta 
+ Ladislav 
... 
+ Marta 

sobota 
30.3.2019 

Humenné 
  
Kochanovce 
NsP 

7:00 
18:00 
8:00 
7:30 

ZBP Lucia a Radovan 
ZBP Juraj s rodinou 
Za + z rod. Kenderešová, Bačová, Dudičová 
ZBP Marián, Roman, Martin a Emília 

nedeľa 
31.3.2019 

  
4. 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 

ZBP Ján (75 r.) a rodina 
ZBP Valéria, Andrej, Ondrej, Diana 
ZBP Miroslav (50 r.) s rodinou 
Krížová cesta a Pôstna kázeň 
+ Andrej, Anna, Mária 
ZBP Dušana (40 r.) 
ZBP Jozef s rodinou 
Za + z bohuznámej rodiny 
ZBP Dušan s rodinou 
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 Manželia, ktorí v roku 2019 oslávia 25. výr. sobáša a chceli by prijať osobitné po-
žehnanie 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. 

 

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 

pondelok 

1.4.2019 

Humenné 
  

6:15 
  

12:00 
18:00 

+ Marián (10. výr.) a + z rod. Brzychcyová,  
   Ružová 
+ Anna, Štefan, Anna, Andrej 
+ Michal, Alžbeta 

utorok 

2.4.2019 

Humenné  
  
  
NsP 

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

+ Ján (6. výr.) 
ZBP a ochrana Dominik (20 r.) 
+ Ladislav, Rozália, Zuzana, Júlia 
ZBP, poďakovanie za 70 r.života Michala 

streda 

3.4.2019 

Humenné 
  

6:15 
12:00 
18:00 

ZBP Antónia s deťmi a súrodencami 
+ Mikuláš, Mária, Ján, Miroslav 
+ Peter, Milan, Róbert, Mária 

štvrtok 

4.4.2019 

Humenné 
  

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

+ Martin, Ján, Ivan, Monika, Ján 
ZBP Milan a Erika 
Eucharistická adorácia 
+ Andrej, Mária, Michal, Jozef, Irena, Michal 

piatok 

5.4.2019 

Humenné  
  
  
  
Brestov 
Kochanovce 
Dubník 
NsP 

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

+ Lýdia, Erik, Mária, Štefan 
+ Margita 
Krížová Cesta 
+ Ján, Pavlína, Alžbeta 
Za + z rod. Horvátová 
+ Mária 
Za ružencové bratstvo 
+ Jozef, Anna, Margita, Irena 

sobota 

6.4.2019 

Humenné 
  
Brestov 
Kochanovce 
NsP 

7:00 
18:00 
8:00 
8:00 
7:30 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 
+ Miroslav (nedožitých 60 r.) 
Za ružencové bratstvo 
Za ružencové bratstvo 
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

nedeľa 

7.4.2019 

  
5. 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 

Za ružencové bratstvo 
+ Irena, Jozef, Mária 
ZBP Miriam a Marianna s rodinami 
Krížová cesta a Pôstna kázeň 
ZBP Michal (20 r.) 
ZBP a uzdravenie Lea 
ZBP Mária (55 r.) s rodinou 
+ Jozef 
Za ružencové bratstvo 

 
Nepokúšaj si pridávať roky do svojho života. 
Radšej si pridaj život do svojich rokov. 
                                                       B. Pascal 


