
Info list Rkfú sv. Košických mučeníkov v Humennom - 12. 3. 2017 - VII. č.6

Čo je pokánie a čo ono znamená? Čo pod tým rozumeli tí, ktorí počúvali Jána Krstiteľa 
i Ježiša? A dovolím si tvrdiť, že odpoveď na túto kľúčovú otázku nikdy nedokážeme 
nájsť, ak si neuvedomíme, čo sa pod pojmom pokánie chápalo v celých dejinách spásy. 
Slovo „pokánie“ vo všetkých svojich tvaroch, sa totiž v Starom Zákone nachádza na 
23.214-tich miestach.
Hebrejské slovo pre pokánie je šuv; a znamená vrátiť sa – vrátiť sa odkiaľ sme vyšli; 
vrátiť sa naspäť domov. Preto je biblická podstata pokánia veľmi vzdialená predstave 
dosahovania heroických výkonov zriekania sa, ktoré sa neraz môžu zdať skutočne ob-
divuhodné, ale sú možno viac presiaknuté vlastným pocitom dokazovania si niečoho 
ako skutočným návratom k prebývaniu v Bohu.
Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Nejedenie, 
ktorého príčina však nebude tkvieť v postupnom odhaľovaní, že sa dá žiť z Boha, nie 
je a nikdy nebude pôstom, ktorý sa páči Bohu, ale iba jednoduchou diétou. Zriekanie 
sa, ktoré nie je vyjadrením citlivejšieho vnímania potrieb iných, bude iba tréningom 
ľudskej sebadisciplíny, čo je síce chvályhodnou vlastnosťou, ale nie je pokáním.
Azda najkrajším príkladom, na základe ktorého môžeme pochopiť podstatu pokánia, 
je obraz mamky, ktorá tŕpne pri postieľke svojho chorého dieťatka. Je tak sústredená 
na svoje dieťa, že nevníma, či jedla alebo nie; či v telke ide seriál alebo už skončil; či 
sa politici hádajú alebo sa dohodli. Ona doslova a do písmena prežíva každý nádych a 
výdych svojho dieťaťa. Žije iba z lásky k nemu.
Prvýkrát slovo pokánie –  hebrejsky šuv alebo tešuva – nachádzame v 3.kapitole knihy 
Genezis, kde čítame: V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, 
z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš! Význam pojmu „pokánie“ sa teda 
odvádza od pripomienky na „navrátenie sa do zeme“. Ako tomu máme rozumieť?
Zrejme všetci vieme, že Pán Boh stvoril prvého človeka zo zeme. A keďže zem alebo 
hlina sa hebrejsky povie „adama“ a človek je z nej vzatý, tak človek sa v tomto pôvod-
nom biblickom jazyku povie „adam“ – zo zeme vzatý. Čo sa stalo, že vznikol človek? 
Boh povedal: „Urobme človeka“… a potom „dýchol do hliny“. Božie slovo a Boží Dych, 
alebo ak chcete, Boží Duch – sú tým, čo robia človeka živou dušou.
Prví ľudia zhrešili. Zhrešili i naši predkovia a zhrešili sme aj my. Cesta späť k Bohu 
– čiže cesta pokánie je iba jedna: vrátiť sa naspäť k prežívaniu toho, že sme iba hlina. 
Aj vtedy, keď nosíme značkové veci; aj vtedy ak zastávame dôležité funkcie; aj vtedy, ak 
zarábame veľa peňazí. Prach si a na prach sa obrátiš! Tieto slová Boh nepovedal človeku 
po páde do hriechu v budúcom, ale v prítomnom čase. Hriech  – strata Božieho obrazu 
a podoby s Bohom – spôsobuje to, že sme naozaj iba hlina a nie sme „živou dušou“. 
Čo môžeme alebo máme robiť v tomto našom rozpoložení? Pokánie. Vrátiť sa do toho 
stavu, či priznať si tento stav a dychtiť po Božom Duchu a po Božom Slove.
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Zamyslenia na každý deň nájdete na: www.ke-arcidieceza.sk/postne-zamyslenia-na-kazdy-den

Pôst vs. pokánie



Ďakujeme za štedrosť

Verím, že si ešte pamätáte na náš Vianočný 

koncert 2016 v podaní FS Zemplín. Okrem 

hudby a slova sme v ten večer mali mož-

nosť podporiť Katolícku charitu v Sarajeve. 

Aj vďaka Vašej štedrosti sa vyzbieralo na 

koncerte 605 € . Iniciátor myšlienky p. Šutka 

osobne odovzdal pred pár dňami náš dar 

miestnemu spolku Katolíckej charity. 

Vrchnáky pre Emmku

Milý duchovný otec, milí veriaci farnosti v HUMENNOM
Dňa 26. februára 2017 vo Vašej farnosti slúžili sv. omše naši univerzitní kňazi o. Marcel Jurč, 
a o. Dalibor Ondrej. Pri tejto príležitosti Vám predstavili činnosť Univerzitného pastoračného

centra v Košiciach. V mene všetkých univerzitných kňazov, spolupracovníkov a priateľov 
nášho Centra sa Vám chceme zo srdca poďakovať za prijatie vo Vašej farnosti a za Vašu kon-poďakovať za prijatie vo Vašej farnosti a za Vašu kon-poďakovať
krétnu pomoc a podporu pri obnove a výstavbe nového Univerzitného pastoračného centra 

v Košiciach.Pri spomínaných svätých omšiach sa vyzbieralo 1 264,06 € (z toho 430 € v Lackovciach).
S vďakou a úprimným pozdravom Marcel Jurč, duchovný správca UPC Košice.



O Z N A M Y
V pondelok 13. marca si pripomíname výročie zvolenia Svätého Otca Františka (2013). 

Prosíme Vás o modlitbu za nášho pápeža.

Výber intencií: Vo štvrtok 16.3.2017 od 15.30 – 17.00 hod. budeme v kancelárii farského 
úradu brať úmysly na sv. omše na mesiace apríl, máj, jún a júl 2017. 

V sobotu 18. marca pozývame miništrantov a tých chlapcov, ktorí by chceli miništrovať 
na miništrantské stretko. Začíname rannou sv. omšou o 8.00 hod. 

V utorok 21. marca vás pozývame na dekanáte večeradlo

V piatok 25. a v sobotu 26. marca bude na našej fare prebiehať predmanželská náuka. 

Najbližší víkend 24.-26.marca budú naši birmovanci v Prešove na duchovnej obnove,
 prosíme vás o sprevádzanie modlitbou našich birmovancov. 

V noci z 25. na 26. marca sa mení čas. O 02. hodine stredoeurópskeho času 
posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.

V nedeľu 26. marca o 15.00 hod vás pozývame od 15.30 hod. na stretnutie 
Združenia Faustínum

Zbierka na FaPC- Najbližšia zbierka na FaPC bude v nedeľu 19. marca 2017.
Aj tento rok Vás poprosíme o 2% z Vašich daní pre naše OZ Podaj ruku. Z týchto prostriedkov 

sme financovali  aktivity pre deti a mládež v našej farnosti. Tlačivá nájdete pri východe 
z kostola  a na našom farskom webe: www.humenne3.rimkat.sk

Správy z Arcibiskupského úradu
Dovoľujeme si Vás osloviť s informáciou o novo poskytovanej službe včasnej intervencie. 

Je určená na podporu rodiny, v ktorej je zdravotne znevýhodnené dieťa vo veku od narodenia
do 7 rokov. Pomoc rodinám je poskytovaná terénnou formou v prirodzenom domácom 
prostredí bezplatne.  Multidisciplinárny tím v zložení sociálny pracovník, psychológ, sociálny 
terapeut, fyzioterapeut a liečebný pedagóg ponúka:
 - špecializované poradenstvo sociálne, psychologické a liečebno-pedagogické,
 - poradenskú podporu rodiny, vrátane podpory pri komunikácii s úradmi,
 - komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa v oblasti komunikácie, motoriky 
    a v kognitívnej oblasti,
 - zapožičiavanie didaktických a stimulačných pomôcok,
 - vzdelávanie rodičov, činnosť rodičovských skupín.

Našou snahou je pomôcť rodine zvládnuť nepriaznivú životnú situáciu a nájsť si svoje miesto 
v komunite, v ktorej žije.

Služba včasnej intervencie je organizačnou súčasťou zariadenia DOMKO-DSS so sídlom Park 
mládeže 3, 040 01 Košice (za obchodným domom Mier). 

Kontakty: 055/600 1937, 0911 142 138, 0911 142 139   E-mail: svikosice@gmail.com     
dsskepm@stonline.skWeb: dsskepm.sk – služba včasnej intervencie
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