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„Pošlem ťa na zem,“ povedal Otec pred dvoma tisícročiami.
„Dobre,“ súhlasil Syn.
„Do maštale, nie do paláca.“
„Dobre.“
„Budeš hladný, smädný, ohováraný a osočovaný.“
„Dobre,“ povedal syn znova.
„Nebudú ťa chcieť, ba budú ťa nenávidieť a hovoriť, že si posadnutý.“
„Dobre,“ trval pevne na svojom Syn.
„Opľujú ťa, zradia, ukrižujú a neuveria, že si môj,“ pokračoval Otec,
„ba budú sa ti vysmievať, tam pod krížom, že si iných zachraňoval a seba 
nedokážeš... vraj čo za boha si?“
„Dobre.“
„Urobíš to pre nich?“ opýtal sa otec nakoniec.
„Urobím,“ povedal Syn a Otec sa mu poďakoval za tých, ktorí Synovi nikdy 
neďakovali a neďakujú.

Iných zachraňoval a seba nedokázal. Mohol, ale nechcel. Lebo práve vtedy 
opäť zachraňoval nás.

Pokušenie uprednostniť seba pred inými bdie v každom človeku. Vystúpiť na 
výšiny po ohnutých chrbtoch a zlomených ramenách iných - tak táto sebecká 
myšlienka zradila nejedného z čestných a bohumilých ľudí. Zradila Judáša. 
A zradila aj Petra, keď utekal pred slúžkou, čo ho obvinila, že sa priatelí s Ježišom. 
Peter zachránil seba a iných nedokázal. Ježiš zachraňoval iných a seba nedokázal.
A potom som tu ja. V tom istom pokušení chrániť vlastnú kožu a iných podsúvať 
levom a hyenám, len aby som ja sám bol v bezpečí. Pokušenie Judáša a Petra má 
svoju skrýšu v každom človeku. Bdie a vyčkáva, aby nás opantalo vo chvíli, keď 
sa nám naskytne príležitosť prilepšiť si a osláviť sa na úkor iných.

Aj vtedy stačí iba zakloniť hlavu a pozrieť sa ku hviezdam - tam je nebo.
A tam býva ten, ktorý pokušeniu osláviť sa na úkor iných vždy odolal.

Blog: Vladimír Štefanič

Pokušenie Stačí zakloniť hlavu a pozrieť sa ku 
hviezdam - tam je nebo. Stačí mať iba 
štipku fantázie, aby sme videli, ako 
sa tam pred vekmi rozprával otec 
so synom - v jednote, v úcte a pravdivo.



Pôst by mal zasiahnuť vašu 
modlitebnú knižku, peňaženku a kuchyňu

Dwight Longenecker

Tri pôstne disciplíny naprávajú tri oblasti v našom živote, ktoré nás najčastejšie rušia 
v duchovnom raste: jedlo, peniaze a lenivosť v duchovnom živote. Hovorím, samozrej-
me, o pôstnych disciplínach: modlitbe, pôste a dávaní almužny.
Stojí za to na chvíľu sa zastaviť a spomenúť si, prečo sú tieto tri disciplíny počas pôstneho 
obdobia dôležité. Hoci majú praktické využitie, nie sú samoúčelné, sú len prostriedkom, 
ktorý nás vedie k cieľu. Prinášame tieto tri obety pre našu nápravu a na kontrolu svojich 
priorít, aby sme sa mohli viac priblížiť k Bohu.
Pôst je každé úsilie krotiť náš fyzický apetít. Vzdať sa sladkostí a koláčov je tradíciou, ale mali 
by sme sa nad svojím pôstnym výberom viac zamyslieť a urobiť nejakú skutočnú, dlhodobú 
úpravu vo svojom živote. Vzdať sa sladkostí a koláčov môže byť prvým krokom na novú 
úroveň sebaovládania, aby sme boli viac fyzicky fit. Postiť sa je viac než len vzdanie sa kolá-
čikov. Môže to zahŕňať nový začiatok zdravého životného štýlu. Namiesto toho, aby sme sa 
jednoducho vzdali čokolády, prečo sa nerozhodneme viac cvičiť, lepšie sa stravovať a celkovo 
sa sústrediť viac na svoje zdravie?
Dávať almužnu znamená dávať svoje peniaze. Au! Pre väčšinu ľudí je to ťažšie než postiť sa 
a je dosť divné, ako každý rád hovorí o tom „čoho sa počas pôstu vzdá“, ale nepočujete, že 
by ľudia hovorili o tom, aké nové a kreatívne spôsoby našli na to, aby dávali viac peňazí chu-
dobným alebo na Pánove úmysly. Nie je zvláštne, ako disciplína dávania almužny potichu 
mizne z pôstneho radaru?
Nemala by. Rozdávať štedro z nášho majetku je kľúčovou úlohou a ak ju neberieme vážne, 
tak sme ani nezačali brať vážne svoj duchovný život. Mali by sme štedro rozdávať, nie preto, 
že Cirkev potrebuje peniaze, ani nie preto, že ich potrebujú chudobní. Mali by sme štedro 
rozdávať, lebo potrebujeme zlomiť moc, ktorú majú peniaze nad nami. Väčšina z nás visí 
na svojich peniazoch a snaží sa nechať si ich čo najviac a rozdať čo najmenej. Je to preto, 
že sme svoju dôveru vložili do peňazí, a nie do Pána. Ježiš hovorí: „Nemôžete slúžiť Bohu i 
mamone,“ a naposledy, čo som pozeral, stále to v tej Biblii je! Presne tak ako by sme sa mali 
kreatívne postiť, mali by sme kreatívne rozdávať. 
Cieľom nášho intenzívnejšieho dávania a postenia sa je podporiť a posilniť náš modlitbový 
život. Počas pôstu by sme nemali len pridať modlitby navyše, ale mali by sme sa do mod-
litby zapojiť celým svojim telom, mysľou a duchom. Modlitba nie je len aktivitou ducha. 
Čítaním dobrej knihy počas pôstu zapojíme do svojho modlitbového života aj našu myseľ. 
Používaním duchovných pomôcok ako napríklad: kľakadlo, ruženec, sochy, ikony a sviečky 
integrujeme aj svoju telesnosť do svojho modlitbového života. Ako katolíkom nám všetky 
tieto časti prispievajú k zdravému, kreatívnemu a pozitívnemu pôstu – takému, ktorý nás 
ťahá ešte bližšie ku Kristovi, nášmu Pánovi.

Napokon, spomeňme si na slová sv. Benedikta. Jeho pokyny pre mníchov platia pre snahu 
udržať si dobré pôstne obdobie. V šiestom storočí boli mnísi známi svojou prísnosťou 
a asketizmom. Namiesto extrémov Benedikt varoval svojich mníchov, že by nemali robiť 
„nič tvrdé, nič priťažké“. Mali by sme ku pôstu pristúpiť so zanietením a ambíciou urobiť čosi 
navyše pre Boha, ale mali by sme si tiež pamätať, že náš pôst, almužny a modlitby by mali byť 
vyvážené a mierne. Najmä by sme si mali pamätať, že cieľom nášho postenia sa, almužien 
a modlitieb je zoceliť nášho ducha, nabrúsiť našu myseľ a pritiahnuť sa celým bytím bližšie 
k Bohu, ktorý nás miluje a vykúpil nás.



OZNAMY

V stredu 13.3.2019 po sv. omši o 18:000 hod. pozývame rodičov  birmovancov                            
na organizačno - informatívne stretnutie. Stretnutie sa uskutoční v kostole. 

V piatok 15. marca 2019 sa po detskej sv. omši uskutoční organizačno - formačné stretnutie 
rodičov prvoprijímajúcich detí. Stretnutie sa uskutoční v kostole. 

Na budúcu nedeľu 17. marca 2019 máme našu pravidelnú zbierku na FaPC.

V nedeľu 17. marca po pôstnej kázni vás srdečne pozývame na našu faru na stretnutie 
Združenia Faustínum.

V nedeľu 17. marca, ak Boh dá, našu farnosť by mali navštíviť farníci z farnosti Pre-
šov - Solivar v rámci ich putovania po kostoloch, kde sú relikvie sv. košických mu-
čeníkov a náš kostol bol určený, ako miesto pre získanie plnomocných odpustkov                                                     

v rámci jubilejného roka. 

Tvorivé dielne: Srdečne pozývame detí aj ich rodičov na Tvorivé dielne, ktoré budú v sobo-
tu  23.3.2019 od 14:00 hod. v našom FaPC.

 
Jubileá: Dňa 16. marca 2019 si pri svätej omši o 10.00 hod. v katedrále spoločne pripomenieme 
a poďakujeme sa Pánu Bohu za 95 rokov života a 70 rokov kňazstva J. Em. Jozefa kardinála 

Tomka a 85 rokov života J. E. Mons. Alojza Tkáča, emeritného arcibiskupa.
Na túto slávnosť do katedrály vás všetkých srdečne pozývame. 

Kňazský seminár: Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára 
v Košiciach. Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2019 na adresu: Kňazský 

seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice. K žiadosti je potrebné pripojiť 
list, v ktorom kandidát objasní dôvody, pre ktoré sa hlási do seminára. Termíny pohovorov 
pre prijatie do kňazského seminára budú oznámené individuálne. Detailnejšie informácie 

sú na internetovej stránke www.kske.sk. Zároveň je potrebné prihlásiť sa na štúdium 
na Teologickej fakulte v Košiciach.

Deň počatého dieťaťa: Fórum života v týchto dňoch spúšťa už XV. ročník celoslovenskej 
vzdelávacej a osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa, ktorá vyvrcholí 25. marca. 

V jej rámci tento rok chceme upriamiť pozornosť na fakt, že ľudský život začína počatím, 
a inšpirovať nielen veriacich, ale aj všetkých ostatných občanov Slovenska k tomu, 

aby sa zamysleli, do akej miery na tom záleží našej spoločnosti a predovšetkým im osobne. 
Vonkajším symbolom Dňa počatého dieťaťa bude už tradične biela stužka na odeve, 

pripnutím ktorej každý človek môže dať najavo svoj postoj k problematike ochrany ľudské-
ho života a jeho dôstojnosti. V dňoch 17. – 25. marca okrem rozdávania bielych stužiek 

a informačných materiálov v uliciach slovenských miest a obcí sú naplánované
debaty predovšetkým s mladými ľuďmi v rámci projektu Tlakový hrniec o problematike 

nečakaného tehotenstva, ako aj prednášky na tému úcta a ochrana života od počatia 
predovšetkým pre stredné školy a gymnáziá na Slovensku.

Všetky potrebné informácie o kampani 25. marec – Deň počatého dieťaťa nájdete na 
internetovej stránke www.25marec.sk.

Cirkevná škola: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda na Duchnovičovej ulici v Humennom 
otvára v šk. roku 2019/20120 jednu triedu štvorročného gymnázia s počtom žiakov 21

a jednu triedu osemročného gymnázia s počtom žiakov 18. Rodičia piatakov, ktorí uvažujú 
o štúdiu na osemročnom gymnáziu sú pozvaní 15. marca 2019 o 15:30 hod. na informačné 
stretnutie. Od 1. apríla prebieha na Cirkevnej spojenej škole, Duchnovičova 24, Humenné  

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY. Budúcich prvákov a ich rodičov pozývame 
na SLÁVNOSTNÝ  ZÁPIS, ktorý sa uskutoční 4. apríla 2019 o 15:00 hod.
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