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O pôstnom predsavzatí
Dan Almeter v článku „Pôst, ale trocha inak“ napísal: „Pred niekoľkými rokmi 
som svojmu duchovnému vodcovi povedal, že som pripravený podstúpiť aké-
koľvek pôstne sebazaprenie či pokánie, aké mi len navrhne. Z takejto heroickej 
ponuky som mal ušľachtilý pocit, no nezdalo sa, že by to na toho múdreho a svä-
tého kňaza urobilo nejaký dojem. Len sa na mňa pozrel a spýtal sa: „Poznáš nie-
koho, pri kom musíš zápasiť o to, aby si ho mal rád?“ A mal som, čo som chcel! 
Zaťal priamo do živého. Okamžite som si vybavil istého príbuzného, ku ktorému 
len veľmi ťažko pristupujem s láskou. Povedal som mu to a on mi odvetil: „Potom 
si za cieľ svojho pôstu daj to, že toho človeka zahrnieš svojou dobrotou, vľúdnos-
ťou a láskou.“
Bola to pre mňa výzva na odlišný druh pôstu. Mal som sa vzdať posudzovania 
a malichernosti, odpútať sa od svojej sebeckosti a výhovoriek; a navyše ešte aj 
nájsť vhodný spôsob, ako môjmu príbuznému prejaviť láskavosť. Bola to výzva 
na obrátenie...“
Bratia a sestry, milí veriaci našej farnosti, stojíme opäť pred bránami pôstu. 
O pár dní prídeme a predstúpime pred kňaza a necháme sa poznačiť popolom. Je 
len na nás, či to bude všetko čo v tomto pôstnom období pre seba a svoj rast 
a obrátenie urobíme. Alebo naozaj v tento deň reálne a aktívne vkročíme do 
tohto obdobia ako do výzvy osobného obrátenia. Každoročne vám ponúkame 
v tomto období možnosť prísť prehlbovať svoj vzťah k Bohu v modlitbe krížo-
vej cesty a v posledné roky k tomu pridávame aj pôstne kázne. V tomto Roku 
zasväteného života sme sa rozhodli pozvať medzi nás rehoľníka premonštráta 
otca Konštantína z Košíc.  ( viac o reholi nájdete na: http://www.opatstvojasov.
sk/ ) Modlíme sa už dnes k Duchu Svätému, aby jeho slova boli povzbudením pre 
všetkých, ktorí si ich vypočujú. 
Apropo, to pôstne sebazapieranie....  Pre inšpiráciu – Svoje rozhodnutie na pôst 
som si urobil pred pár dňami. Prvé na prehĺbenie môjho duchovného života - 
prečítať jednu duchovnú knihu. A druhé predsavzatie je cvičenie sa v sebaovlá-
daní a sebazapieraní – odrieknem si niečo, čo môžem, aby som aj v iných veciach 
vedel ľahšie povedať nie. A čo vy, o čom bude váš pôst? 

Jozef Kozák, farár 



Niečo do mobilu
Získajte myšlienku na deň od zasvätených 

Na Slovensku vznikla nová aplikácia, prináša myšlienky na deň od zasvätených. 
Určená je pre všetkých ľudí dobrej vôle. Stojí za ňou tím pre Rok zasväteného života 

pri Konferencii vyšších predstavených ženských reholí a Konferencii vyšších 
rehoľných predstavených na Slovensku.

 Cieľom projektu, ktorého vznik rehoľ-
níci oznámili počas sviatku Obetovania 
Pána, je možnosť získať každý deň do 
mobilu myšlienku od rehoľníkov.

„Svätý Otec František vyhlásil rok 2015 
za Rok zasväteného života. Týmto pro-
jektom Vám chceme priniesť každý deň 
myšlienku od zasvätených zo Slovenska, 
ale aj zahraničia, aby sme sa navzájom 
povzbudzovali a spolu kráčali k Bohu,“ 
hovorí Hermana Matláková, rehoľná 
sestra z Kongregácie Milosrdných ses-
tier sv. Vincenta - Satmárok, ktorá ve-
die tím pre Rok zasväteného života na 
Slovensku. Dodala, že myšlienky zatiaľ 
zhromažďujú šiesti oslovení rehoľní-
ci. Aplikáciu vytvorili Jozef Martiniak, 
predseda občianskeho združenia Ad-
missam v spolupráci so šéfredaktorom 
časopisu Zasvätený Život P. Jurajom Pi-
gulom, OSA.

Pre Android môžu záujemcovia nájsť 
novú aplikáciu cez google play (pod ná-
zvom - Zasvätený život), pre majiteľov 
zariadení Apple bude k dispozícii už 

čoskoro. Nainštalovanie aplikácie vyža-
duje pripojenie k internetu (mobilnému 
alebo cez wifi), no následne je možné
používať aplikáciu offline (bez interne-
tového pripojenia). Používanie aplikácie 
je zadarmo. Na aplikáciu nadväzuje aj 
rovnomenná internetová stránka mys-
lienky.zasvatenyzivot.sk, kde bude mož-
né myšlienky nájsť. Novinka vznikla pri 
príležitosti slávenia Roka zasväteného 
života.

Ďalšie dobré aplikácie do mobilu nájde-
te pod názvom: Breviár , Zamyslenia

TK KBS / Komunikačný tím P15 

Pôstne kázne
Pozývame vás na pôstne zamyslenia s rehoľníkom 
o. Konštantínom – Danielom Bolešom O.Praem.,

Témy pôstnych kázni vo farnosti sv. Košických mučeníkov – sídlisko III. Humenné

I. pôstna nedeľa
Hriech a zranenie človeka – „protirečenie“ a „rozdelenie“.

II. pôstna nedeľa
Boh má moc uzdraviť človeka – „Svetlo“ a „Láska“

III. pôstna nedeľa
Vyznanie hriechu – jediná cesta, cesta márnotratného syna -  „vidieť“ a „chcieť dobro“



IV. pôstna nedeľa
Prijatie odpustenia Božieho – „spoznať pravdu“ a „zažiť lásku“

V. pôstna nedeľa
Radosť z daru uzdravenia skrze odpustenie – „ohlasovať“ a „byť svedkom“

Miesto: Kostol sv. Košických mučeníkov, čas: 14.30 hod. Krížová cesta, 15:00 hod. 
pôstna kázeň

V utorok 17. februára vás pozývame na dekanátne večeradlo pod vedením farnosti Nižná Sitnica

Na popolcovú stredu je prísny pôst a zdržovanie mäsitého pokrmu (nie je možné nahradiť 
zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia). 

Pozývame vás na krížové cesty, ktoré budú v našom kostole v piatok pred sv. omšou o 17.30 
hod. a v nedeľu pred pôstnym zamyslením o 14.30 hod..

Venujte 2 % Podaj ruku - 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

Organizačné stretnutie tých, ktorí sa prihlásili na farskú púť do Izraela bude vo štvrtok 26. 
februára po večernej sv. omši v kostole sv. Košických mučeníkov. 

V soboru 28.februára ponúkame snúbencom jednodňovú predmanželskú náuku. Viac infor-
mácii na nástenke a farskom webe.

Budúcu nedeľu  - 22. februára je jarná zbierka na charitu 

Informácia k úmyslom sv. omší: vo štvrtok 12. februára sme vyberali úmysly sv. omší. Vzhľa-
dom na veľký počet úmyslov ( záujemcov o úmysly)  sme boli nútení vyberať už aj úmysly na 

letné mesiace júl a august. 

Informácia o prácach a výzva: 
Lackovce – v najbližšom období by sme mali dostať už aj druhú ponuku k realizácii osvetlenia 
kostola. V prípade, že je niekto z vás špecialista na osvetlenie sakrálnych priestorov pokojne 

môže do 5.3. 2015 na farskom úrade predložiť svoje návrhy riešenia osvetlenia v našom filiál-
nom kostole. 

Humenné – dostali sme nové návrhy vitráži pre náš farský kostol. Pozrieť si ich a vyjadriť sa k 
návrhom môžete na našej webovej stránke.

Oznamy
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CHYSTÁME P15 
Na prelome júla a augusta 2015 chystáme v Poprade 
Národné stretnutie mládeže P15. 
Viac informácií sa nachádza na:
 www.narodnestretnutiemladeze.sk. 

Pre mládež:
v v v
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