
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

22.05.2016 11/2016 11. ROČNÍK 

F ARSKÝ LIST  

 

SLÁVA OTCU I SYNU I DUCHU SVÄTÉMU  
 

Oslávený Pán dáva Cirkvi pokyn, aby všetkých ľudí, ku 
ktorým bude schopná dospieť, krstila v znamení Božej 
Trojice. 
Otec: Je Stvoriteľom celého vesmíru, ktorý si nás drží 
blízko svojho srdca. Jeho hlas mohutne znie z oblakov: 
„Ty si môj milovaný Syn" (Lk 3, 22) a nežne vyslovuje 
slová lásky v našom srdci. Je nad všetkým a nad kaž-
dým. Dokonale nás pozná a miloval nás bez výhrad ešte 
predtým, ako sme ho spoznali. 
Syn: Je obrazom neviditeľného Boha, božská láska v ľudskej podobe. Ježiš 
otvoril brány neba pre všetkých, ktorí veria a sú pokrstení. Na kríži obnovil 
náš vzťah s Bohom a priniesol nás späť do jeho náručia. Vykúpil nás z hrie-
chu a smrti a postavil naše nohy na cestu pokoja. 

Duch Svätý: Je Božím darom, ktorý sme dostali, aby nás viedol a usmerňo-

val. Vedie nás k plnosti pravdy a dáva nám poznávať Boží pohľad na veci. 

Vďaka jeho  neustálej prítomnosti rastieme v láske, trpezlivosti a radosti. 

Každý deň nám  hovorí slová porozumenia aj útechy a vedie nás. 

CEZROČNÉ OBDOBIE 
 

Dňom po zoslaní Ducha 
Svätého začíname čas Cir-
kvi. Poučení Kristom a posil-
není v Duchu sme tí, ktorí 
majú svojím životom zviditeľ-
niť Božie kráľovstvo ovocím 
Ducha. 
Ovocie Ducha je: 
láska, radosť, pokoj, zhovieva-
vosť, láskavosť dobrota, vernosť, 
miernosť, zdržanlivosť. Proti to-
muto zákona niet.  
Ovocie Ducha nie je výsledkom 

kresťanovho výkonu alebo 
príčinou jeho spasenia. Je to 
dôsledok živého priateľstva 
s Bohom. Našou úlohou pre-
to nie je sústrediť sa na pri-
nášanie ovocia, ale na bu-
dovanie čistého a úzkeho 

vzťahu s Bohom. 
Ovocie Ducha nie je výsledkom 

nášho snaženia, ale dôsledkom to-

ho, kým sme sa stali v Kristovi – 

sme novým stvorením, Božím dieťa-

ťom, jeho synom a dcérou. 



 

 

2 FL 11/2016  

REBRÍČEK PRIORÍT 
 

Profesor filozofie stál pred svojou triedou a na stole pred sebou mal niekoľko predme-
tov. Keď začala hodina, vzal bez slova veľkú prázdnu fľašu na zaváranie a začal ju plniť 
veľkými kameňmi. Keď ju naplnil, spýtal sa študentov, či je už plná. Študenti súhlasili, že 
áno. Na to vzal profesor balíček s menšími kamienkami a vysypal ich do fľaše. Trochu 
ňou potriasol a kamienky vyplnili medzery medzi veľkými kameňmi. Potom sa znovu 
opýtal študentov, či je už fľaša plná. Tí so smiechom súhlasili. Teraz vzal profesor krabi-
cu s pieskom, vysypal piesok do fľaše a piesok samozrejme vyplnil i tie najmenšie me-
dzery. 
"A teraz si predstavte," - povedal profesor, - "že to je váš život. Kamene sú tie podstatné 
veci: Vaša rodina, Váš partner, Vaše zdravie, Vaše deti - skrátka veci, ktoré, keď všetko 
ostatné stratíte, stále dokážu naplniť Váš život. Menšie kamene sú ostatné veci, ktoré 
tiež stoja za povšimnutie: vaša práca, váš dom, vaše auto. A piesok, to sú všetky ostat-
né maličkosti." 
"Keď naplníte fľašu najprv pieskom, nezostane vám žiadne miesto pre kamene. A takis-
to je to v živote. Ak vynaložíte všetku energiu na maličkosti, nebudete mať priestor pre 
dôležitejšie veci. Venujte pozornosť veciam, ktoré sú dôležité pre vaše šťastie. Hrajte sa 
so svojimi deťmi, nájdite si čas aj na zdravotnú prechádzku, choďte si so svojím partne-
rom zatancovať. Vždy vám ostane čas na prácu, na upratanie domu alebo usporiadanie 
party. Starajte sa predovšetkým o veci, ktoré naozaj majú význam. 
Stanovte si svoj rebríček priorít. Zvyšok je len piesok." 

Slávnosť Božieho Tela je deň verejnej úcty  
 

V cirkevnom liturgickom kalendári slávime dva významné štvrtky. Vo Veľ-
kom týždni slávime Zelený štvrtok a dnešný – Slávnosť Božieho Tela. V jed-
nom i druhom dni spomíname na Eucharistiu. V prvom dni večer si spomí-
name na ustanovenie Eucharistie. Bolo to na konci verejného života Pána 
Ježiša, keď sa chystal uskutočniť svoje poslanie na zemi, aby zomrel za nás. V dnešný 
deň, to je v týždni po skončení veľkonočného obdobia, uvažujeme o tajomstve lásky Pá-
na Ježiša, ktorý ustanovil Eucharistiu. Ježiš, pretože nás veľmi miloval, rozhodol sa zos-
tať s nami až do konca čias pod spôsobmi chleba a vína, ktoré po slovách premenenia 
vyslovené kňazom, stávajú sa pravým, skutočným a podstatným Telom a Krvou Krista. 
Opravdivo: Sám Ježiš hovorí: „Moje Telo je pravý pokrm a moja Krv je pravý nápoj― (Jn 
6,55). 
 Skutočne: To, že je Ježiš prítomný pod spôsobmi chleba a vína, nezáleží od našej vie-

ry. Naša viera ani ho neprivádza a ani ho neodvoláva. Sv. Ján Zlatoústy vyhlasuje: „To, 

že sa predložené dary stávajú Kristovým Telom a Krvou, nespôsobuje človek, ale sám 

Kristus, ktorý bol za nás ukrižovaný― KKC 1375). 

Podstatne: Je pod spôsobmi chleba a vína na spôsob podstaty chleba a vína. Ak je v 

iných sviatostiach prítomný cez moc, milostí, tak v Eucharistii zvlášť v svojej podstate 

do takej miery, že bolo by bludom povedať o podstate chleba: tu je Telo Krista, namies-

to: to je Telo Krista. 

 Stála prítomnosť Ježiša v Eucharistii: „Kristova eucharistická prítomnosť sa začína vo 

chvíli konsekrácie a trvá, kým jestvujú eucharistické spôsoby. Kristus je prítomný celý a 

úplný pod jedným i druhým spôsobom, a celý a úplný v každej ich časti, takže lámanie 

chleba Krista nedelí― (KKC 1377). 
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 O Z N A M Y 

PONDELOK 

23.05.2016 

Humenné 

  
  
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Sabína, Michal, Miroslav, Michal 
+ Michal 
+ Peter Lukáč (zádušná z 9.2.2016) 

Zosn. z rod. Kopilová, Štefančíková 

UTOROK 

24.05.2016 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Alžbeta, Jaroslava 

ZBP a poďakovanie - Anna (70.r.) 

+ Mária, Ján 

+ Dušan, Jolana, Ondrej 

STREDA 

25.05.2016 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Mária s rod., Ondrej s rod., Janka s rod. 
+ Martin, Jozef, Rozália 

+ Anna, Ján 

+ Štefan 

ŠTVRTOK 

26.05.2016 

Najsvätejšieho  
Kristovho Tela a Krvi 

Humenné 

Námestie-gr.kat. 
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

DSS Mierová 

06:15 
09:30 

12:00 

18:00 

18:00 

16:30 

18:00 

09:30 

ZBP Mária 

Za veriacich farnosti 
+ Ján, Michal, Alžbeta 

+ Ján Turza 

+ Henrich (kňaz), Štefan Kuľha 

ZBP Božena (60 rokov) 

+ Štefan 

-- 

PIATOK 

27.05.2016 

Humenné 

  
  
  
NsP 

06:15 

12:00 

15:00 

18:00 

16:00 

+ Anton a Margita 

ZBP Anna (75.r.) s rodinou 

Korunka Božieho milosrdenstva 

+ Ján, a + z rod. Marcinkových 

+ Štefan 

SOBOTA 

28.05.2016 

Humenné 

vigilia 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

+ Tomáš (4.výr.) 

+ Mária a Anna 

Jozef a Mária poďak. za 30 rokov manž. 
ZBP Pavlína a poďakovanie za 80 r. života 

NEDEĽA 

29.05.2016 

9. nedeľa 

v cezročnom období 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

DSS 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

08:00 

09:30 

10:30 

10:30 

09:30 

Za snúbencov Katarína a Tomáš 

+ Peter, Ján (kňaz) Lauda 

+ Pavlína, Ján, Pavlína, Jozef, Mária 

+ Ján (1.výr.) 

ZBP Ján (80 rokov) 

ZBP rodina Sakáčová, Tokárová 

Za veriacich 

ZBP a upevnenie vo viere Michal a Mária s rod 

-- 

• V stredu (25.05.) bude stretnutie katechétov o 15:30 hod. vo fare.  

• V stredu (25.05.) začne deviatnik pred slávnosťou Najsvätejšieho Srdca Ježišov-
ho. Budeme sa ho modlievať vždy pred večernou sv. omšou o 17:40 hod. Májová po-

božnosť bude v pracovných dňoch o 11:40 hod. 

 Vo štvrtok (26.05.) je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 
s povinnou účasťou na celej svätej omši.  

  Gréckokatolícka liturgia bude na námestí o 9:30 hod.  
  Svätá omša spojená s procesiou (tzv. oltáriky) bude o 18:00 hod. vo farskom 
kostole. Pozývame aj prvoprijímajúce deti na túto procesiu k službe sypania kvetov.  
V tento deň je farská kancelária zatvorená. 
 V nedeľu (29.05.) bude odpustová slávnosť v kaplnke na Dubníku o 10:30 h. 
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O Z N A M Y 

PONDELOK 

30.05.2016 

Humenné 

  
  

06:15 

12:00 

18:00 

ZBP Iveta a Irena - životné jubileá 

+ Juraj, Anna, Štefan 

+ Ján, Mária, Ondrej, Ján 

UTOROK 

31.05.2016 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Andrej a Alžbeta 

+ Štefan, Anna, Štefan, Anton 

+ Mária, Jozef, Alžbeta 

+ Tomáš Nemec 

STREDA 

01.06.2016 

Humenné 

  
  
CsŠ 

06:15 

12:00 

18:00 

07:10 

+ Andrej, Alžbeta 

+ Mária, Emil 
ZBP Lukáš – bohoslovec 

 - - 

ŠTVRTOK 

02.06.2016 

Humenné 

  
  
  
NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

16:00 

+ Vincent, Mária, Imrich, Andrej (kňaz) 

+ Štefan, Mária, Ján, Terézia 

Eucharistická adorácia 

+ Ján, Ján 

+ František   3.výr. 

PIATOK 

03.06.2016 

Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho, (sl.) 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

CsŠ 

06:15 

12:00 

15:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

07:10 

+ Dezider, Andrej, Anton, Terézia 

+ Štefan 

Korunka Božieho milosrdenstva 

+ Miroslav, Michal, Mária 

+ Jaroslav, Ján, Anna 
+ Mária, Ján, Mária 

Ružencové bratstvo 
ZBP Eva s rodinou 
— 

SOBOTA 

04.06.2016 

Humenné 

 

Brestov 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

08:00 

07:30 

Za skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

+ Júlia (1.výr.) 

Ružencové bratstvo 

Ružencové bratstvo 
Za víťazstvo Nepoškvr.Srdca Panny Márie 

NEDEĽA 

05.06.2016 

10. nedeľa 

v cezročnom období 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

09:30 

08:00 

09:00 

10:30 

+ Miroslav a rod. Boňková a Tovarňaková 

+ Michal, Anna, Andrej, Ján 

Za ružencové bratstvo 

+ Pavlína 

+ Jozef, Katarína  
Zosn. z rod. Janitorová, Grajcarová 

ZBP Michal a Mária (30. výr. sobáša) 

Za živých a zosnulých členov ruženc.Bratstva 

 

 

• Vo svätom Roku milosrdenstva vás pozývame na farskú púť do Ríma s možnosťou 
prejsť svätými bránami v rímskych bazilikách. Navštívime aj San Giovani Rotondo – 
známe pôsobením Pátra Pia a iné milostivé miesta. Púť sa uskutoční v termíne 25.09.– 
02.10.2016. Cena 430 €. Podrobný program púte nájdete, vonku na nástenke a na we-
bovej stránke. Zapísať sa môžete cez kňazov v sakristii – najneskôr do konca mája, 
aby sme vedeli objednať ubytovanie, sprievodcov a iné náležitosti púte. 


