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POZÝVAME VÁS NA PÔSTNE KÁZNE
V KOSTOLE SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV

V HUMENNOM NA SÍDLISKU III

SVEDECTVO 
MUČENÍKOV

pozvaní 
nasledovat 
Baránka
(Zjv 7, 13-16)

V PÔSTNE NEDELE
14.30

krížová cesta

15.00
kázeň

kazateľ: Marek Haratim
( farár Kračunovce )



Práca s miništrantmi
Byť miništrantom je občas možno lukratívna služba (som na očiach, cez veľké sviatky mám miesto 
na sedenie), na druhej strane vyžaduje obetavosť a zodpovednosť (otáčania misála či skoré ranné 
vstávanie nie sú vôbec jednoduché. 
Už niekoľko rokov sa snažíme s chlapcami pravidelne stretávať na „miništrantských stretkách“, 
zväčša v sobotu dopoludnia 1-2 krát do mesiaca. Najobľúbenejšie sú „miništrantské dopoludnia“, 
kedy po rannej omši nasledujú raňajky na fare, spoločná téma a šport, zväčša hokejbal. No aj 
napriek tejto systematickej práci s chalanmi, počas týždňa ich bolo v kostole vidieť sporadicky. 
V nedele a piatky večer ich bolo pri oltári síce mnoho, ale počas ostatných dní často miništrovali 
mimoriadny rozdávatelia Eucharistie či kňaz ostal pri oltári sám. Aj preto sme sa rozhodli počas 
jesene 2018 zaviesť motivačné „miništrantské bodovanie“. Chlapci za miništrovanie na sv. omši 
dostávajú body: nedeľná sv. omša 1 bod, večerná omša počas týždňa 2 body a 3 body za rannú 
omšu počas týždňa. Na záver každého mesiaca sa body spočítajú, najšikovnejší sú odmenení.
Prvými výhercami, a teda v mesiaci október 2018, boli u mladších miništrantov: Peter Taňkoš,
Pavol Hanzal, Peter Hanzal a Oliver Polivka. U starších predné priečky obsadili: Kristián Dančo, 
Ján Kovalčin, Adrián Polivka a Adrián Belcák. Ako odmenu si chlapci vybrali spoločný čas 
v Palacinkárni. Tento výsledok niektorých zdravo „vyhecoval“ a tak sa nám poradie na špičke 
v novembri zmenilo. U mladších chalanov suverénne vyhrali Filip a Dávid Kuľhovci. U starších 
svoje prvenstvo obhájili Ján Kovalčin a Kristián Dančo. Odmenou nám bolo spoločné súťaženie 
v bowlingu. V decembri bola pred nami veľká výzva s názvom „roráty“ a výhercami sa stali 
u mladších: Pavol Hanzal, Peter Hanzal, Dávid Kuľha a Filip Kuľha. Starší chlapci: Ján Kovalčin, 
Daniel Dráb, Markus Volovský a Adrián Belcák. Tento krát nás zlákal výlet na Michaloviec na 
Laser game.
V januári sme pokračovali a „na vrchole“ sa umiestnili (už tradične) Filip a Dávid Kuľhovci,
Pavol a Peter Hanzalovci. U starších došlo k miernej obmene a tak k „stáliciam“ Kristián Dančo 
a Ján Kovalčin pribudli Filip Liptovský a Adrián Polivka. Zároveň pozývame ďalších chalanov, 
ktorý premýšľajú o miništrovaní, aby nabrali odvahu a oslovili našich kňazov alebo prišli do 
sakristie pred ktoroukoľvek omšou. Nejaké oblečenie vám určite nájdeme a ostatní miništranti 
vás medzi sebou radi privítajú. Zdá sa, že od jesene je tým miništrantov pri oltári predsa len viac. 
Veríme, že možno aj vďaka tejto motivácii prehĺbia svoj vzťah s Bohom a taktiež medzi sebou, po-
čas rôznych spoločných aktivít aj mimo kostola. Dúfame, že odhodlanie našim chlapcom vydrží 
ešte dlho – nie len pre bodovanie, ale hlavne službu Bohu počas celého života.

kaplán Marián

Pôstne obdobie
Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen 
v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na 
Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou. 
Tento rok pripadá na 6. marca. V tento deň, ktorý je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa 
mäsitého pokrmu, kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami: 
„Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“, alebo „Kajajte sa a verte v evanjelium!“.
Obrad sypania popola na hlavu v prvý pôstny deň sa praktizoval už od 8. storočia. Pôvodne to 
bol obrad vyhradený len pre veľkých a verejných hriešnikov, ktorí v tento deň začínali svoju cestu 
pokánia. Vstupovali do chrámu bosí, zaodetí vrecovinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr po-
dobným spôsobom začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a sypanie 
popola na hlavu sa stalo všeobecným symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia. V 10. 
a 11. storočí bol už tento obrad udomácnený v mnohých oblastiach západnej Európy. Koncil 
v Benevente v roku 1091 ho zaviedol pre celú Cirkev, pričom sypanie popola na hlavu sa nahra-
dilo značením na čelo.
Gréckokatolíci (byzantského obradu), ktorí sa pridržiavajú gregoriánskeho kalendára, začínajú 
Veľký štyridsaťdňový pôst o dva dni skôr ako rímskokatolíci (latinského obradu). Svätá štyrid-
siatnica sa začína už v pondelok a trvá do piatku pred Lazárovou sobotou. Do štyridsiatich dní 
pôstu počítajú gréckokatolíci aj soboty a nedele (zatiaľ čo rímskokatolíci nedele nepočítajú).



Pôst je obdobím, keď sa má veriaci usilovať o obrátenie, zmenu zmýšľania, má rozjímať nad svo-
jím životom, plakať nad svojimi hriechmi. Na rozjímanie a sprítomnenie Kristovho spásonosné-
ho utrpenia je vyhradený až Veľký týždeň. 

Akcia 500
V našej mimoriadnej zbierke Akcia 500 od posledného zverejneného zoznamu darovali: 

Na účet farnosti: SK6009000000000462465726 venovali: 
Bohu známa Alena 50 €, Matúš a Lenka Jeňovci 50 €

Do pokladničky v kostole darovali: 
150 € - rodina Hudáková, 100 €- Bohu známi, 50 €- Anna a Michal, Bohu známa Oľga, Bohu 
známa rodina Jána a Márie, manželia Vladimír a Michaela, Bohu známa, Nora, Bohu známy, 

rod. Orlejová, Bohu známy, 20 € - Bohu známa, 
Ďakujeme všetkým darcom. Od začiatku zbierky sa na rekuperáciu vyzbieralo 7.433 €. Prosíme vás, 
ak chcete a môžete o finančnú podporu tohto projektu. Teraz je ten čas, kedy sa môžeme dostať aj k 

realizácii, avšak bez väčšej finančnej podpory to samo nepôjde, bez vášho pričinenia to nepôjde. 

Oznamy
Prosíme jednotlivé spoločenstvá a združenia vo farnosti o zapojenie sa do modlitby Krížovej 

cesty. Krížovú cestu sa budeme modliť v pôstnom období takto: Humenné v piatok o 17:30 hod.  
a v nedeľu o 14:30 hod. Lackovce: v piatok o 16:30 hod. a v nedeľu o 13:30 hod. 

Pozývame našich miništrantov, ako aj tých, ktorí by chceli miništrovať na miništrantské stretko 
v sobotu 2.3.2019 (začíname o 8.00 hod. sv. omšou, spoločné raňajky, téma, a hokejbal)

Pozývame členov Živého ruženca k účasti na voľbách finančnej komisie, horliteľov ruží a hor-
liteľa bratstva, ktoré sa uskutočnia  3.3.2019 na pravidelnom mesačnom stretnutí po spoločnej 

modlitbe o 15.00 h. v našom farskom kostole. 
V sobotu 9. marca 2019 bude od 13:00- do cca. 17:30 hod. prebiehať na našej fare formačný 

program pre našich birmovancov. Prosíme o modlitbové sprevádzanie. 
Na prvú pôstnu nedeľu 10.marca je vyhlásená zbierka KBS na Charitu. Pán Boh zaplať za vaše 

milodary. 
2 % pre OZ Podaj ruku. Prosíme Vás o darovanie 2% z vašich daní pre naše OZ Podaj ruku, 

v minulom roku bol príjem z 2 % : 1 803,07 €. Vďaka vašim 2 % sme podporili okrem iného tieto 
aktivity v našej farnosti: Tvorivé dielne 219,15  €, Farský Karneval 418,80 €, Mikuláš 321,60 €, 

Farský tábor: 1 554,68 €
Tlačivá k darovaniu 2 % nájdete na našej farskej webovej stránke. Ďakujeme. 
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