
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

28.02.2016 05/2016 11. ROČNÍK 

F ARSKÝ LIST  
TRPEZLIVOSŤ MILOSRDENSTVA – MILOSRDENSTVO TRPEZLIVOSTI 

Neustále sa porovnávame... aj sa patrične pohoršujeme nad druhými. Ako to 
mohol?... Alebo prinajlepšom plačeme nad nimi. 
Ježiš pozval svojich poslucháčov - nás, aby si všímali veci, ktoré 
sa dejú okolo. Vnímať “znamenia čias”. Oni sú totiž znamením 
blízkosti Božieho kráľovstva. A hneď na to sa naskytne udalosť, 
ktorá ohromí prítomných. Rozprávajú o nešťastí, ktoré spôsobil 
Pilát. V židovskom myslení nešťastie bolo chápané ako trest Bo-
ha za hriech. 
Ježiš vyvracia toto presvedčenie. Nešťastie človeka nie je Bo-
hom chcené. Na druhej strane má priviesť človeka ku opravdivému pokániu 
nad svojimi vlastnými hriechmi. Neskôr to symbolicky vyjadria jeho slová plačú-
cim ženám pri výstupe na miesto zvané Lebka: “Neplačte nado mnou, ale plač-
te samy nad sebou a nad svojimi deťmi” (Lk 23,28). Kristus chce, aby nás uda-
losti, ktoré sa odohrávajú okolo nás, priviedli k vlastnému obráteniu a prijatiu 
Božieho kráľovstva. Aby sme neboli ako Jeruzalemčania, ktorých zaujíma len 
to, prečo sa to udialo? A či zomreli pre svoje hriechy?  
Takto zmýšľajúci človek riskuje, že sa uzatvorí do svojich vlastných predstáv o 
Bohu, ktoré sú príliš ľudské. Pričom Kristus človeku otvára nové poznanie Boha 
a predstavuje mu jeho túžbu po celom človeku. On otvára cestu pravého spolo-
čenstva s Bohom, otvára cestu k novému životu. 
Evanjelium pripomína, že obdŕžaná milosť neprináša automaticky ovocie a člo-
vek, ktorý je v podobenstve predstavený ako strom figovníka, je pozvaný spolu-
pracovať s milosťou Božou, aby prinášal ovocie. Táto spolupráca sa počíta, 
ako akt trpezlivosti. Aby sa rozpustili zrazeniny tvrdosti, ktoré znemožňujú obeh 
lásky v tepnách našich rodín a spoločnosti. Aby náš plač, ktorý sa podobá pla-
ču Jeruzalemských žien sa prelial do lásky, ktorá vychováva, do odvahy, ktorá 
správne vedie, do prísnosti, ktorá napráva, do dialógu, ktorý buduje, do prítom-
nosti, ktorá hovorí. 
Aby sme sa ešte raz mohli cítiť ako deti... Aby sme dali našim blížnym dôvod 
na hrdosť... Aby sa vrátil úsmev na tváre všetkých. 
 Teda, nie je podstatné, aby človek našiel vysvetlenie udalostí (aj tých nešťast-
ných a tragických), ale aby tieto udalosti otvorili človeka pre novú perspektívu 
života. Perspektívu, v ktorej sám Kristus je predstavený ako ten, ktorý sa s tr-
pezlivosťou stará aj o tých, ktorí teraz neprinášajú ovocie. S nádejou, že predsa 
len budú.                                   -lp- 
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Pôstne Zamyslenia 
 

Začíname vždy o 15:00 krížovou cestou  
a po nej bude pôstne zamyslenie. 

 
 

28. február – 3.pôstna nedeľa                  Vdp. Matúš FUCHS 

Hriešnikov napomínať, Nevedomých vyučovať, Pochybujúcim dobre radiť 
 

06. marec – 4.pôstna nedeľa                Vdp. Lorenzo PÁSZTOR 

Krivdu trpezlivo znášať, Ubližujúcim odpúšťať, Zarmútených tešiť 
 

 13. marec – 5.pôstna nedeľa               Vdp. František MARIŇÁK 

  Za živých a mŕtvych sa modliť, Mŕtvych pochovávať 

KAŢDODENNÝ NÁVRAT 
 

Celý náš život je neustálym návratom k Otcovi a k sebe. Raz sa vrá-
time ako mladší syn a raz ako starší syn. Každý návrat však niečo 
stojí, ale najviac to „stojí“ Otca. Títo synovia nech sú pre nás akoby 
dve zrkadlá. Pozerajme na nich hľadiac pritom aj na seba. Skúmaj-
me, čo nás provokuje na jednom i druhom synovi. Často nás totiž na 
niekom inom vyrušuje práve to, čo je našim osobným problémom. 

Na druhých nás hnevá práve to, čo sa my sami na sebe snažíme ukryť. Prejavme 
vôľu zhovárať sa s nimi, ale predovšetkým sa zhovárajme s Ježišom, pretože Je-
žiš hovorí v tomto podobenstve o mne a o mojom živote. Evanjelium nás vždy ve-
die k životu, nie k obviňovaniu; k pravde, ktorá oslobodzuje, a nie k odsúdeniu. 
Prosme, aby nás Slovo, ktoré nám on dáva, viedlo k hlbinám nášho srdca a po-
mohlo nám diagnostikovať jeho stav.  

Prípad mladšieho syna, ktorý sa necháva objať a pobozkať svojim otcom, uka-

zuje, ako prijímanie lásky otvára tvrdé srdce, ktoré bolo doposiaľ zatvorené. Ten 

mladší syn nám pripomína, že nás lieči naozaj iba láska. Čím viac sa pre ňu otvá-

rame, tým viac dokážeme milovať aj iných. Dôkazom toho, ako veľmi čakáme na 

lásku, je naša sústredenosť na seba: na to, čo iní o nás hovoria, ako sa k nám 

správajú a pod. Vtedy náš život vyzerá ako jedno vojnové pole. Vedieme jeden 

veľký boj o seba. Koketujeme so všetkými, na ktorých láske nám záleží. Raz sa 

snažíme zaslúžiť si túto lásku a preto sa snažíme mať bezchybnú kartotéku živo-

ta; a inokedy prijímame úlohu ubolených a ukrivdených, aby sme v iných vzbudzo-

vali pocit ľútosti nasmerovaný k nám alebo opačne pocit viny za to, že nás málo 

milujú. Takto sa čoraz viac sústredíme iba na seba. Paradoxne vtedy čoraz menej 

vnímame gestá lásky, čoraz menej vnímame situácie, ktoré sú prejavom lásky 

a ktoré o nej hovoria. Čiže paradoxne sústredením sa na seba, na to, aby nás iní 

milovali, nevidíme mnoho ľudí, ktorí nám túto lásku preukazujú a túto lásku dávajú 

- teda zážitok návratu.                         -vš- 
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O Z N A M Y 

PONDELOK 

29.02.2016 

Humenné 

  
  

06:15 

12:00 

18:00 

+ Anna, Pavol, Anna, Štefan, Pavol 
+ Ján, Mária 

ZBP Anna (60 rokov) s rodinou 

UTOROK 

01.03.2016 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Andrej, Juliana, Vladimír 

+ Milan 

ZBP František (60 rokov) 

+ Anna, Andrej, Anna ml., Andrej ml. 

STREDA 

02.03.2016 

Humenné 

 

  

06:15 

12:00 

18:00 

+ Ján, Alžbeta, Pavol 
+ Jozef, Ján, Michal 
+ Anna (pohreb bol 11.12.2015), + Belo 

ŠTVRTOK 

03.03.2016 

Humenné 

  
  
  
NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

16:00 

+ Vladimír (zádušná z 26.1.2016) 

+ Ján, Anna 

Eucharistická adorácia 

+ Rudolf 
+ Anna, Michal 

PIATOK 

04.03.2016 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

15:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP Jozef a Anna s rodinou 

ZBP pre rodiny Ľubomíra, Richarda, Martina 

Korunka Božieho milosrdenstva 

+ Ján 

+ Bernard 

Za zosn. rodiny 

Ružencové bratstvo 

+ Jozef, Anna, Irena 

SOBOTA 

05.03.2016 

Prvá sobota 

Humenné 

 

Brestov 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

08:00 

07:00 

Za skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

+ Pavlína 

Ružencové bratstvo 

Ružencové bratstvo 

Za víťazstvo Nepoškvr. Srdca Panny Márie 

NEDEĽA 

06.03.2016 

4. pôstna nedeľa 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

DSS 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

08:00 

09:30 

09:00 

10:30 

09:30 

+ Ján, Mária, Helena 

+ Jolana (zádušná z 5.1.2016 

+ Ján 

Za ružencové bratstvo 

ZBP Jolana (80 rokov) 

ZBP Jozef 
+ Valéria 1. výr. 
Za živých a zosnulých členov ruženc. Bratstva 

-- 

Sv. spoveď pred prvým piatkom: 

 
 

- Starých a chorých navštívime doma v piatok (04.03.) od 8:00 hod.  
- Vo farskom kostole je počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia.  

- Farská kancelária bude počas týţdňa zatvorená. 

- V sobotu (05.03.) v nemocničnej kaplnke bude svätá omša o 7:00 hod.! 

- 2. marca Vás pozývame na Deň otvorených dverí na Cirkevnej spojenej 

škole sv. Cyrila a Metoda na Duchnovičovej ulici v Humennom. 

Humenné 

Utorok 10:30 – 12:00 Brestov Pondelok od 16:00 

Streda 16:30 – 18:00 Kochanovce Pondelok od 16:45 

Štvrtok 16:30 – 18:00 NsP Utorok od 15:30 
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Uzávierka v stredu pred vydaním čísla (príspevky na email: humenne@rimkat.sk alebo vo farskej kancelárii) 
Adresa: RKFÚ Všetkých svätých, Brestovská 1, 066 01 Humenné 

Telefón: 057/775 2728; Zaopatrovanie chorých a zomierajúcich: 0902 228 711 
Web: www.humenne.rimkat.sk; Facebook: facebook.com/farnost.humenne 

Redakcia: Lorenzo Pásztor, Za vydanie zodpovedá: František Mariňák 
Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme. 

  • 10. marca začíname sa modliť deviatnik k Svätému Jozefovi.  
V pracovné dni o 11:40; v sobotu a nedeľu o 17:40 

 

• Počas pôstneho obdobia vo farskom kostole sú poboţnosti Kríţovej cesty v piatok 
o 17:15 hod. a v nedeľu o 15:00 hod. V nedeľu po pobožnosti sú pôstne kázne 
s témou: Skutky telesného a duchovného milosrdenstva. 
 

• Tí, ktorí sa prihlásili na púť na Moravu v júni 2016 môžu v sakristii farského kostola 
odovzdať poplatok za púť (105€) niektorému z kňazov. Odovzdanie peňazí potvrďte 
svojím podpisom v zozname účastníkov. 
 

• V Roku milosrdenstva je kaţdý piatok o 15:00 hod. slávená v našom farskom kostole 
Hodina milosrdenstva.  

PONDELOK 

07.03.2016 

Humenné 

  
  
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Oľga Salašovičová (zádušná z 25.1.2016) 

+ Ján 

ZBP a dar viery Tomáš (30 r.) a ZBP Marek 

ZBP Mária (70 rokov) 

UTOROK 

08.03.2016 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

ZBP Peter, Anna, Michael 
+ Albína, Jozef 
+ Anna 

+ Jozef, Mária, Jozef st. 

STREDA 

09.03.2016 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Ján, Mária 

+ Veronika, Michal 
ZBP Peter s rodinou 

+ Mária, Juraj, Helena 

ŠTVRTOK 

10.03.2016 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

ZBP Veronika, Alena 

+ Jozef a + rodičia a súrodenci 
Eucharistická adorácia 

+ Verona (1. výročie) 

Za zosn. z rod. Kuľhová, Poláková, + Terézia 

+ Michal, Mária, Mikuláš 

PIATOK 

11.03.2016 

Humenné 

  
  
  
Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

15:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Karol, Dezider, Anton, Júlia 

+ František, Ján, Terézia 

Korunka Božieho milosrdenstva 

Zos. z rod. Tomečková, Breková, Ontkovičová 

ZBP Marko, Zuzana, Martin 

+ Ľudovt, Zuzana, Libuša 

SOBOTA 

12.03.2016 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

+ Michal Dupej 
+ Marta 

+ Ján, Pavlína, Anna, Ján 

Poďak. za 42 r.života a ZBP pre Silviu s rod. 

NEDEĽA 

13.03.2016 

  

5. pôstna nedeľa 

  

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

09:30 

08:00 

09:00 

10:30 

+ Jozef, Emília, Ferdinand, Alžbeta, Miroslav 

ZBP pápež František 

ZBP Jozef a Mária - 40 rokov manželstva 

ZBP Nina s rodinou 

+ Jozef, Pavlína, František, Helena 

ZBP Jozef a Martina, Daniel a Dominika 

ZBP Irena (70 rokov) 

ZBP Branislav, Vierka, Tomáš, Benjamín 


