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„Už šefašengkraci...“
Text ľudovej piesne „Už šefašengkraci, už šenenavraci“ (s pokračovaním „Už šefašengkraci, už šenenavraci“ (s pokračovaním „Už šefašengkraci, už šenenavraci“ „už ti dziv-

kylaju, že šenevidaju“) hovorí o krátkosti času a o jeho rýchlom ubiehaní. Tohtoročný kylaju, že šenevidaju“) hovorí o krátkosti času a o jeho rýchlom ubiehaní. Tohtoročný kylaju, že šenevidaju“
čas fašiangov (alebo prvá časť liturgického medziobdobia „cez rok“) je skutočne veľ-
mi krátky, pretože trvá presne jeden mesiac, od Nedele Krstu Krista Pána 10. januára 
do Popolcovej stredy 10. februára, kedy ho vystrieda 40-dňové Pôstne obdobie.
 Aj naša farnosť prežíva tento „čas šišiek“ v atmosfére obyčajných ľudských radostí, 
ktoré patria k životu, a dokážu potešiť srdce človeka. Chvíle, kedy sú ľudia spolu a do-
kážu sa zabaviť, sú v dnešnej dobe veľmi vzácne. Ku koloritu týchto zimných dní teda 
neodmysliteľne patrí Farský ples, ktorý sa konal v sobotu 30. januára, i rozprávkový 
karneval, ktorý naša farnosť spolu s OZ Podaj ruku pripravuje pre deti v sobotu
6. februára o 14.00 v CVČ Dúha.
karneval, ktorý naša farnosť spolu s OZ Podaj ruku pripravuje pre deti v sobotu
6. februára o 14.00 v CVČ Dúha.
karneval, ktorý naša farnosť spolu s OZ Podaj ruku pripravuje pre deti v sobotu

 Postoj kresťanov k týmto príjemným veciam, ktoré pozdvihujú telo i ducha
k slastným pocitom eufórie, výstižne vyjadril významný protestantský teológ minu-
lého storočia Karl Barth, keď vraví: „Radosť existuje teraz a v tejto radostisa smie
a musí nielen jesť chlieb, ale aj víno piť, nielen hovoriť, ale aj spievať a hrať, nielen mod-
liť sa, ale aj tancovať. Človeku, ktorý počúva biblické posolstvo a berie si ho k srdcu, nie 
a musí nielen jesť chlieb, ale aj víno piť, nielen hovoriť, ale aj spievať a hrať, nielen mod-
liť sa, ale aj tancovať. Človeku, ktorý počúva biblické posolstvo a berie si ho k srdcu, nie 
a musí nielen jesť chlieb, ale aj víno piť, nielen hovoriť, ale aj spievať a hrať, nielen mod-

je dovolené, ale jasne zakázané byť človekom bez radosti.“ Preto súčasťou pastoračné-
ho pôsobenia Cirkvi na miestnej úrovni je aj pozvanie veriacich „do Kány Galilejskej 
k svadobnému stolu“, aby sme v spoločenstve utužili vzájomné vzťahy priateľstva
a spolupatričnosti.
 V striedaní týchto období radosti a odriekania je zašifrovaný kód o našom živote. 
V našom živote sa totiž ako na sínusoidovej krivke striedajú momenty veselosti, zá-
bavy, relaxu s okamihmi nedostatku, zriekania sa, obety, bolesti a utrpenia. Múdry 
človek realisticky prijíma obe stránky života a neupadá do extrému prehnaného
a naivného optimizmu, ani do krajnosti depresívneho pesimizmu. Cirkev má účasť 
na všetkých situáciách, ktoré človeka na životnej ceste postretnú, ako to vyjadrili 
otcovia II. vatikánskeho koncilu v úvode pastorálnej konštitúcie o Cirkvi v dnešnom 
svete Gaudium et spes: „Radosti a nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešných čias, na-
jmä chudobných a všetkých, ktorí trpia, sú zároveň radosťami a nádejami, žalosťami 
a úzkosťami Kristových učeníkov a niet nič naozaj ľudské, čo by nenašlo ozvenu v ich 
srdciach.“
 Preto si prajeme, aby radosti a nádeje, starosti a problémy našej farnosti, boli ra-
dosťami a nádejami, starosťami a problémami všetkých členov našej farskej komu-
nity, aby sme všetci spoločne niesli a pomáhali si niesť svoje každodenné kríže, no 
zároveň sa tešili z milostí, ktorými nás dobrotivý Boh požehnáva v každom čase.

kaplán Braňo



Tri myšlienky na pôst
Občerstviť sa pôstom. Obohatiť sa almužnou a očistiť sa modlitbou. 

Takto sa díva na skutky pokánia sv. Augustín.

Občerstvenie pôstom
„V tieto dni pôstne neobťažujte svoje svedomie hodovaním a opilstvom, ale postite sa. A vy, ktorí 
sa postíte aj počas celého roka, v tomto pôstnom čase navýšte dávku toho, čo už je pre vás samo-
zrejmé.“ Augustínovo povzbudzovanie sa nekončí tu. Biskup z Hippo verí v pôstny projekt – či 
plán kresťana, ktorý by mal sršať pokáním. Dodáva tieto slová: „Predovšetkým, bratia
a sestry, postite sa od hádok a škriepok.“ „Veď Pán karhá pôst človeka, ktorý je hnevlivý, chce 
pôst milosrdného človeka, pretože pôst bez milosrdenstva neosoží tomu, kto sa postí.“
Chúťky tela ochudobňujú nášho ducha. Pôst sa pre nás stáva cestou k tomu, aby sme pociťovali 
hlad a smäd po Múdrosti a Pravde. Je to hlad po Božom Slove, ktoré požehnáva náš pôstny čas. 
Ak tento hlad nie je nasýtený prostredníctvom hojného počúvania, neustáleho čítania a medi-
tačného „prežúvania“ Písem, kresťan príde k Veľkej noci oslabený duchovným odriekaním. To 
by bolo skutočne nebezpečné. Keď sa postíme telesne, chceme a túžime mať hlad po Slove, ktoré 
nás živí v hĺbke srdca. Ak tento hlad nebude nasýtený, tak náš telesný pôst neslúžil na nič. Bol 
len obyčajným sterilným zriekaním sa niečoho, čo by inak bolo dovolené.

Obohatení almužnou
„Peniaze, ktoré pôstom ušetríte, pridajte do almužien, ktoré už dávate.“ Augustín nás pozýva 
vystupovať po schodíkoch pokánia pôstneho času. K pôstu sa pridáva almužna, ktorá z pôstu 
prirodzene vyplýva. Pôstom ušetríme nejakú sumu peňazí, lebo sa snažíme jesť a piť stried-
mejšie, nemáme výdavky na zábavu a alkohol, veľké nákupy taktiež zostanú na iné dni v roku. 
Z ušetrených peňazí môžeme pomôcť chudobným. Slovo almužna sa nám zdá dosť vzdialené. 
Poväčšine ju považujeme za príležitostné gesto, ktorým sa my uspokojíme a človek s vystretou 
rukou nás už neotravuje. Alebo často myslíme na almužnu ako na pár drobných, ktoré vhodíme 
do košíka pri zbierkach v kostole. Gesto sa stáva mechanickým, zostáva rutinou ako svätá omša 
v kostole a vzďaľuje sa od srdca. Urobíme ho často bez premýšľania, ktoré by mu dalo zmysel.
Cirkevní otcovia boli veľkí kazatelia almužny, ktorú chápali v oveľa širšom zmysle. Samotná 
almužna pre nich bola usporiadaním darov, ktoré pochádzajú od Boha, a teda imperatívom pre 
podelenie sa a pre spravodlivé rozdelenie dobier. Mizéria je fackou Božej štedrosti. Almužna má 
za úlohu nastoliť rovnováhu v stvoriteľskom poriadku a stať sa víťazstvom nad chamtivosťou.

Očistenie modlitbou
Vrcholom pôstnych skutkov je modlitba. Augustín robí z modlitby centrálu, kde sa spájajú pôst 
a almužna. Tie posledné sú totiž krídla modlitby, ktorými prídeme priamo k Bohu. Pôst mod-
litbu drží a samotná zdržanlivosť má za cieľ hlbšie spojenie sa s Bohom a vrúcnejšiu modlitbu. 
Pôstny program Augustína je predovšetkým teologický. Aký zmysel by malo pociťovať potrebu 
obrátenia bez toho, aby sme sa dali na cestu návratu k Bohu, bez toho, aby sme hľadali viac príle-
žitostí stretnúť sa s ním? Takýmto spôsobom skutky pokánia prestanú byť našou snahou upraviť 
svoj život podľa nejakých zákonov a stanú sa skôr rozpoznaním svojho hriechu v chvále toho, 
ktorý prišiel spasiť ľudstvo.  

Juraj Pigula, augustinián



Predmanželská náuka
Pozývame snúbencov, ktorí by chceli uzatvoriť sviatosť manželstva v roku 2016 na predmanžel-
skú náuku, ktorú pripravujeme v sobota 20.2.2016 s nasledujúcimi témami: 
Príprava na manželstvo – Rozdiely medzi mužom a ženou, Komunikácia v manželstve, Podoby 
lásky a konflikty v manželstve, Príprava na rodičovstvo a výchova detí, Sviatosti a Vierouka,
Plánovanie rodičovstva. Presný program nájdete na výveske ako aj na www.humenne3.rimkat.
sk. Predmanželskú náuku bude viesť kňaz a manželský pár zo Sniny. Na náuka sa je potrebné 
prihlásiť do 14. februára 2016 na farskej mailovej adrese: fara.humenne3@gmail.comfara.humenne3@gmail.com. Potvrde-
nie o absolvovaní dávame iba páru, ktorý absolvuje celý celodenný program. 

Karneval 
Pozývame deti a rodičov na Farský karneval- v sobotu 6. februára 2016 od 14.00 hod. 

do priestorov CVČ Dúha. Tešia sa na Vás animátori a OZ Podaj ruku
Pozývame deti a rodičov na Farský karneval- v sobotu 6. februára 2016 od 14.00 hod. 

do priestorov CVČ Dúha. Tešia sa na Vás animátori a OZ Podaj ruku
Pozývame deti a rodičov na Farský karneval- v sobotu 6. februára 2016 od 14.00 hod. 

Na sviatok Obetovania Pána – utorok 2. februára budeme požehnávať sviece.
V stredu 3. februára budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

Oznamy

v v v

Vo štvrtok 4. februára po svätej omši srdečne pozývame všetkých, na moderovanú eucharistickú
adoráciu so spoločnými spevmi a modlitbami. Zapojiť sa do nej môžete aj vy tým, že svoje 

vlastné úmysly, osobné prosby a sformulované modlitby napíšete na lístok a vhodíte pri vchode 
do kostola do drevenej krabičky, aby sme sa pri adorácii mohli spoločne modliť aj na váš úmysel.

V piatok 5. februára, na prvý piatok v mesiaci, vás tomto mimoriadnom Svätom roku 
milosrdenstva pozývame o 15.00 hod. k spoločnej modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva 

v oboch našich kostoloch. 

V nedeľu 7. februára o 15.00 hod vás pozývame k spoločnej odprosujúcej pobožnosti.

V stredu 10. februára začína pôstne obdobie – máme Popolcovú stredu. V tento deň je prísny 
pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí 

dovŕšili štrnásty rok života, pôstu zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60 roku života.

Pozývame vás k modlitbe Krížovej cesty, ktorá budú v našom kostole v piatok pred sv. omšou
o 17.30 hod. a v nedeľu pred pôstnym zamyslením o 14.30 hod. Pozývame vás taktiež na 

pôstne zamyslenia s otcom karmelitánom Andrejom, vždy v nedeľu o 15.00 hod.

Aj tento rok Vás poprosíme o 2% z Vašich daní pre naše OZ Podaj ruku. Tlačivá nájdete už 
čoskoro pri východe z kostola  a na našom farskom webe: www.humenne3.rimkat.sk

Zbierky v mesiaci február: Zbierka vyhlásená KBS Slovenska na Charitu- 14.2.2016. Pravidelná 
zbierka na FaPC 21.2.2016.
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