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Terč našich uší často krát zasiahnu všakovaké výzvy mnohorakého obsahu a rôz-
norodej dôležitosti. Niektoré si ani len nevšimneme a totálne ich ignorujeme, iné 
akurát zoberieme na vedomie, ale nevenujeme im nijakú zvláštnu pozornosť, ale 
poniektoré ochotne poslúchneme a nasledujeme ich. Rozhodnutie závisí v plnej 
miere od našej slobodnej voľby. Pôstne obdobie započaté na Popolcovú stredu je 
časom, v ktorom sa výzvy Kristovho evanjelia pretlmočené Kristovou Cirkvou stá-časom, v ktorom sa výzvy Kristovho evanjelia pretlmočené Kristovou Cirkvou stá-časom, v ktorom sa výzvy Kristovho evanjelia pretlmočené Kristovou Cirkvou
vajú pre svedomie mnohých kresťanov morálnym imperatívom. Starobylý refrén 
„Kajajte sa a verte evanjeliu!“ sa v tomto čase nanovo aktualizuje vo formách spo-
ločného kajúcneho postoja Cirkvi i v osobných predsavzatiach a sebazapreniach 
jednotlivých veriacich. Aby bolo jasné: nejde o ubitie tela k zemi, ale o pozdvihnutie
duše k Bohu; nejde o vyprázdnenie žalúdka od jedla, ale o naplnenie duše Božou 
milosťou; nejde o ochudobnenie človeka, ale o jeho obohatenie. Iba keď odbúra-
me negativistické predsudky voči pôstu a vyzdvihneme jeho pozitívny duchovný 
aspekt, budeme môcť s nefalšovanou radosťou pracovať na premene, ku ktorej 
nás prorocký hlas Cirkvi vyzýva. Urobili sme gýč z mnohých nádherných vecí, 
pokrivili sme ich krásu, pošliapali ich hodnotu, zrelativizovali ich veľkosť – z mod-
litby sme spravili poverčivé recitovanie zaklínadiel, z pôstu diétu na chudnutie, 
Božie prikázania sme olúpili o akúkoľvek etickú záväznosť, Biblia zapadá prachom
v našich knižniciach, Cirkev sa aj našou vinou prezentuje ako strašiak v poli
alebo šašo v cirkuse, viera je staroveký prežitok bez modernej akceptovateľnosti.
Urobili sme si nedôstojnú karikatúru Boha, a pritom sme si nevšimli, že tou 
smiešnou karikatúrou sme sa stali my sami. Preto pôst nie je nič iné, iba preho-
denie výhybky zo slepej koľaje, ktorá nikam nevedie, na správnu koľaj smerujúcu 
k Bohu. Pôst je pozvaním a šancou na návrat z tmy na svetlo, z väzenia na slobo-
du, z pasivity k aktivite, z ľahostajnosti k horlivosti, od konzumizmu k askéze, od 
hriechu k čnosti. Pôst chce poskytnúť umelé dýchanie našej duchovnosti. Nájdime
si čas na duchovné zotavenie pri osobnej modlitbe, pri čítaní Svätého Písma, pri 
tradičných pôstnych pobožnostiach, vo svätej spovedi a pri svätej omši. Pôst, 
askéza, sebazaprenie a odriekanie majú slúžiť na regeneráciu duševných síl veriaceho
kresťana a rekonvalescenciu našej zakrpatenej mystiky. Všetkým vám prajem
citlivú vnímavosť na Božie výzvy a odvahu prejsť od slov ku konkrétnym činom. 
Nech je pre vás pôst dobou milosti a požehnania.

kaplán Braňo

PÔSTNA VÝZVA



Pápež František v jednej svojej homílii povedal: „Nemožno vládnuť bez lásky k ľuďom 
a bez pokory!  A každý muž, každá žena, ktorí majú prevziať službu vládnuť, si musia 
položiť tieto dve otázky: ‚Milujem svojich ľudí, aby som im lepšie  slúžil?  Som  pokorný  
a počúvam všetkých ostatných, rôzne názory, aby som  vybral tú  najlepšiu  cestu?‘ Ak si 
nepoloží tieto otázky, jeho vláda nebude dobrá. Vládca, muž či žena, ktorý miluje svoj ľud, 
je pokorným mužom či ženou.“ 

- Občania sa nemôžu nezaujímať o politiku, pripomenul pápež: 
„Nikto z nás nemôže povedať: ‚Ale ja s tým nemám nič do činenia, oni vládnu...‘ Nie, nie, 
ja som zodpovedný za ich vládu a musím robiť, čo sa len dá, aby oni vládli dobre. Musím 
mať účasť na politike najlepšie ako môžem, hovorí sociálna náuka cirkvi. Je to jedna z na-
jvyšších foriem činorodej lásky, pretože to znamená  slúžiť spoločnému dobru.  Nemôžem 
si  umývať ruky.  Všetci musíme niečím  prispieť!“ 

Svätý Otec ďalej upozornil na bežný zvyk neustále politikov iba ohovárať, rozprávať
o „veciach, ktoré nefungujú”. Počúvaš televízne správy: samé pranierovanie. Čítaš no-
Svätý Otec ďalej upozornil na bežný zvyk neustále politikov iba ohovárať, rozprávať
o „veciach, ktoré nefungujú”. Počúvaš televízne správy: samé pranierovanie. Čítaš no-
Svätý Otec ďalej upozornil na bežný zvyk neustále politikov iba ohovárať, rozprávať

viny, zase len pranierovanie. Stále len zle, stále proti! Možno je ten politik hriešnik, 
rovnako ako Dávid, ale ja musím s ním spolupracovať prostredníctvom svojej mienky, 
aj slovami, aj napomenutím“, pretože „všetci sa musíme podieľať na spoločnom dobre!“ 
A ak sme aj mnohokrát počuli, že ‚dobrý katolík sa nemá miešať do politiky‘– pozna-
menal pápež–, „to nie je pravda, to nie je správny názor“: 

„Dobrý katolík zasahuje do politiky a ponúka zo seba to najlepšie, aby vládca mohol vlád-
nuť. Ale čo je to  najlepšie, čo  môžeme ponúknuť  vládcom? Modlitba! To je to, čo hovorí 
Pavol: modlitba za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach. ‚Otče, 
ale toto je zlý človek,  musí ísť do pekla...‘ ‚Modli sa za neho, modli sa, aby dokázal vládnuť 
dobre, aby mal rád svojich ľudí, aby slúžil svojmu ľudu, aby bol pokorný!‘  Kresťan, ktorý 
sa nemodlí za predstaviteľov, nie je dobrý kresťan! ‚Otče, ale ako sa mám modliť za tohto? 
Je to osoba, ktorá nie je poriadna... ‘ ‚Modli sa, aby sa obrátila!‘ Modli sa teda. A toto ne-
hovorím ja, hovorí to svätý Pavol, Božie slovo.“

Ja k slovám pápeža dodám iba toľko: Voliť pôjdem a povzbudzujem aj vás. Choďte voliť. 
Využime zároveň možnosť zakrúžkovať 4 kandidátov na hlasovacom lístku. Áno, po-
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litici nie sú svätí, tak ako ani my kňazi, učitelia, lekári, úradníci, robotníci, či dôchod-
covia. Ale využijem právo vybrať si a hlasovať tak, ako ma vedie moje poznanie, srdce, 
skúsenosť a moja zodpovednosť pred Bohom. Záleží mi na tom, kto bude ďalšie 4 roky 
reprezentovať a spravovať moju krajinu a národ a aj naše peniaze. Nie je mi totiž jedno, 
aké zákony sa schvaľujú v parlamente, nie je mi jedno, ako sa správajú politici vo svojej 
„službe“. Poviem to tak športovo, vo voľbách sa stávame nachvíľu trénermi. Máme mož-
nosť nechať zostavu, ktorá je na ihrisku ( v parlamente) alebo niekoho vystriedať. Ale 
pravda je taká, že v tejto chvíli je zodpovednosť naozaj na nás. Nemali by sme sa z nej 
vyzuť. Preto sa tí kandidáti v tomto čase tak predbiehajú, sľubujú, prezentujú  a núkajú, 
lebo vedia, že teraz prišiel okamih, kedy takým biblickým jazykom: majú vydať počet zo 
svojho šafárenia... A v mojom, tvojom, našom hlasovaní by mali nájsť odpoveď...      

farár Jozef

Slovko k voľbám



Oznamy

V termíne od 29. apríla do 1. mája 2016 Vás 
srdečne vás pozývame na košickú Diecéznu 
Púť Milosrdenstva spolu s naším arcibis-
kupom Mons. Bernardom Boberom. Vrcho-
lom celej trojdňovej púte bude slávnostná sv. 

omša 1. mája 2016 o 13.30 hod v Bazilike Božieho Milosrdenstva v Krakowe - Lagiewnikách, omša 1. mája 2016 o 13.30 hod v Bazilike Božieho Milosrdenstva v Krakowe - Lagiewnikách, 
ktorej bude predsedať arcibiskup Mons. Bernard Bober. Navštívime miesta Wadowice, Oswienčim,
Čenstochovú a Krakow - Lagiewniky. V cene púte € 125 je zahrnuté doprava luxusným autobu-
som, komplexné cestovné poistenie, duchovný doprovod a vstupenky do múzea v Oswienčime. 
Kto by mal záujem zúčastniť sa tohto pútnického zájazdu z našej farnosti, nech sa prihlási v sak-
ristii farského kostola do nedele 6. marca 2016, vyplní potrebné údaje (meno a priezvisko, dá-
tum narodenia, bydlisko, číslo obč. preukazu alebo pasu). Sumu treba uhradiť vopred v sakristii 
alebo osobne u pána kaplána. Bližšie informácie dostanete u pána kaplána alebo na internete.

Vo štvrtok 3. marca po večernej svätej omši srdečne pozývame všetkých veriacich, 
Oznamy
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ale zvlášť mládež a birmovancov, na moderovanú eucharistickú adoráciu 
so spoločnými modlitbami a spevmi. Môžete sa do nej zapojiť aj vy tým, že svoj 
vlastný úmysel, osobnú prosbu alebo sformulovanú modlitbu napíšete na lístok 

a vhodíte do drevenej krabičky, ktorá bude pri vchode do kostola.

Oznamujeme členom Ružencového bratstva, že v nedeľu 6. marca 2016 
sa pri výmene tajomstiev uskutočnia aj voľby finančnej komisie a horliteľov ruží 

na ďalšie trojročné obdobie. Začiatok modlitbového stretnutia je o 14.00 hod. 

Najbližšie dekanátne večeradlo bude už 8.marca pod vedením farnosti: 
Sťatia Jána Krstiteľa Humenné a Vyšný Hrušov.

v v v
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Darujte nám 2% z dane pre naše OZ Podaj ruku. Svojim darom prispievate na 
pastoračné aktivity deti a mládeže v našej farnosti. ( Detský karneval, Tvorivé dielne,
Letný tábor...) Aj vďaka vám môžeme robiť s deťmi a pre deti život s Bohom 
autentickejší. Tlačivá nájdete pri východe z kostola, ako aj na našej webovej 
stránke: www.humenne3.rimkat.sk                                                                                       www.humenne3.rimkat.sk                                                                                       www.humenne3.rimkat.sk Ďakujeme.
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