
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

19.06.2016 13/2016 11. ROČNÍK 

F ARSKÝ LIST  
Za koho ma pokladajú... ? 
Za koho ma pokladáte vy? 
 

Ako by som na jeho otázku odpovedal ja, 
keby ju namiesto apoštolov poloţil mne. 
Sám by som chcel vedieť – skutočne sám 
kvôli sebe -  čo pre mňa znamená Kris-
tus. V tomto okamihu mi nejde o to, čo kto 
o Kristovi hovorí či píše. V tomto momente 
by som ja sám mal rád jasno, čo pre mňa 
znamená Kristus. 
A tak sa pýtam: Prečo je dôleţité klásť si 
dnes túto otázku? Či nám 
snáď uţ teológovia a velikáni 
duchovného a mystického ţi-
vota minulých storočí nepove-
dali všetko čo by sme mali o 
Kristovi vedieť? 

Je nepochybné, ţe akákoľvek 
vedecká, odborná, duchovno - 
meditatívna diskusia o Kristovi bude mať 
na kaţdého z nás, ale nielen na kaţdého z 
nás, na akéhokoľvek iného človeka len ta-
ký dopad, v akej miere budeme či budú iní 
schopní prijať Krista. Dnes uţ snáď nieto 
na svete človeka tak ako tomu bolo za ko-
munizmu, keď sa nám pokúšali vedecky 
vytĺcť z hlavy, ţe Kristus nikdy neexistoval, 
ktorý by pochyboval o jeho historickej exis-
tencii. Je však jedna vec vedieť, ţe Kristus 
skutočne ţil a ţiť s vedomím, ţe neţijem 
uţ ja, ale ţije vo mne Kristus, ako o tom 
napísal apoštol Pavol. (Gal 2, 20) Rozho-
dujúce teda, tak ako tomu bolo v momen-
te, keď sa Kristus pýtal apoštolov vtedy i 
dnes, bude moja osobná viera. 
Uţ ako mladíkovi mi veľmi imponovala jed-
na z najstarších zachovaných modlitieb ku 
Kristovi - úprimná modlitba sv. Augustína: 
Ty si Kristus, môj svätý otec, môj verný  

 

Boh, môj vznešený kráľ, môj dobrý pastier, 
môj jedinečný učiteľ, môj najlepší pomoc-
ník, môj najsrdečnejší priateľ, môj ţivoto-
darný chlieb. Ty si môj najvyšší večný 
kňaz, môj vodca k vytúţenému domovu, 
moje skutočné svetlo, moja svätá túţba. 
Ty si pre mňa priama cesta, osvecujúca 
múdrosť, ţiarivá jednoduchosť, pokoja pl-
ná zhoda, ty si moja najväčšia ochrana, 
moje najcennejšie dedičstvo, moja stále 
prítomná spása...‖ 
Kristus mal moc - dokázal ľudí osloviť ta-

kým spôsobom, ţe sa na jeho 
slová začal radikálne meniť 
tlkot sŕdc, v ţilách začala prú-
diť nová, zdravá, ţivotodarná 
krv, pľúca sa začali naširoko 
roztvárať čerstvým kyslíkom, 
mysle sa začali očisťovať, oči 
začali lepšie vidieť a uši počuť 

i také jemné záchvevy iných hlasov, v pr-
vom rade však hlas vlastnej duše, ţe člo-
vek začal objavovať iné, nové doteraz ne-
poznané hodnoty a vidieť svoj doterajší 
ţivot v úplne inom svetle. Čo bolo krivé a 
zhrbené, sa začalo vyrovnávať, čo bolo 
kľukaté a zamotané v spleti závislostí a 
návykov sa začalo uvoľňovať do priamky, 
čo ťaţilo ako veľké neznesiteľné jarmo, sa 
stalo zrazu ľahkým a nenáročným. Ten, 
kto blúdil v tmách a neistotách vlastnej 
zmätenosti pri spoznaní Krista vykročil na 
osvetlenú a bezpečnú cestu, ten kto kráčal 
ţivotom ako zgniavená karikatúra sa do-
kázal vzpriamiť a ísť rovno ako  jedľa, kto 
hľadal neustále výhovorky a klamstvá sa 
naučil odpovedať priamou rečou – čo bolo 
čierne, pomenoval čiernym, čo bolo biele, 
pomenoval bielym, kde bolo potreba pove-
dať áno, vyslovil áno, kde nie, tam nie. 



 

 

2 FL 13/2016  

Narodeniny proroka                     24. jún 
Cirkev len pri dvoch ľuďoch (ten tretí je Bohočlovek - Jeţiš Kristus) slávi 
narodenie pre časný ţivot. U všetkých ostatných je to spomienka alebo 
sviatok ich narodenia pre večný ţivot. Ako zásluha ich spolupráce s Bo-
ţou milosťou a slobodného rozhodnutia plniť Boţiu vôľu. Je to teda osla-
va ich kreatívnej akčnosti v ţivote. 
Predsa pri Márii a Jánovi Krstiteľovi oslavuje aj ich narodenie pre časný 
ţivot. Je to však oslava Boţej kreativity a plánov, ktoré sa v spolupráci 
ich rozhodnutia prejavili v diele, ktoré ovplyvnilo ţivot mnohých z nás. Te-
da oslava narodenia Jána, ktorý prichádza z púšte; horlivého ohlasovate-
ľa blíţiacej Boţej lásky; ochotného zomrieť pre poslanie voči prijatej 
pravde; pripravovateľa ľudí na prijatie Mesiáša. Boh vsadil na jeho osobu 
a on zostáva verný svojmu poslaniu, ktoré napĺňa. 

Toto je pozvanie do nášho ţivota. Boh a naši rodičia to s nami riskli. Vsadili na náš ţivot, 
aby sme naplnili poslanie byť prorokmi pre tento svet. Priniesli posolstvo pravdy a lásky. 
Je to ţivot podľa evanjelia, ktorý sa stáva znamením a pozvaním ku obráteniu - metanoi 
(zasa sme pri podstate). Máme neskutočné mnoţstvo spôsobov, ako realizovať túto Bo-
ţiu víziu. Môţe to byť manţelský pár, ktorý prijme medzi seba dieťa ranené 
―nezáujmom‖ vlastných rodičov. Môţe to byť mladý človek, ktorý svoj voľný čas venuje 
pubertiakom a vychováva ich. Môţe to byť zasvätený človek, ktorý dokáţe sa venovať 
beznádejným prípadom. To je len pár spôsobov realizácie lásky a pravdy. Chce to len 
trochu odvahy vstúpiť do nepoznaných vôd a stať sa prorokom.       DM 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. JÁNA KRSTITEĽA 

K o c h a n o v c e 
Sv. spoveď pred odpustovou slávnosťou a zároveň pred prvým piatkom  

- streda 22. júna – od 16:30; 17:00 sv. omša 
24. jún – Piatok - 18:00 sv. omša v deň slávnosti v starom kostole - vdp. M. LIŠKA 

26. jún – Nedeľa  10:30 Slávnostná sv. omša 

Hlavný celebrant a kazateľ: vdp. Oliver SZÉKELY, farár - Sídlisko pod Sokolejom 

PÁN ICH POTRBUJE 
Pán Jeţiš v príprave na svoj veľký čin lásky nevysvetľoval, ale povedal svojim učení-
kom: „Povedzte im: Pán ich potrebuje―. 30. júnom končia svoje pôsobenie v našej far-
nosti páni kapláni Miroslav a Jozef s bohoslovcom Lukášom. Pán ich potrebuje. 

Všetkým im zo srdca ďakujeme za ich pastoračnú činnosť pre našu farnosť a sprevá-
dzame ich aj naďalej v našich modlitbách. 

V stredu (29.6.) bude pri večernej sv. omši vo farskom kostole rozlúčka s pánom kap-
lánom Miroslavom a bohoslovcom Lukášom. Po sv. omši Vás pozývame na pohos-
tenie. Malé občerstvenie pripravíme aj my, ale budeme radi, ak nám prinesiete niečo 
dobré na ochutnanie z Vašej kuchyne. 
Zároveň medzi nami chceme privítať našich nových kaplánov Štefana Kačmára 
a Adriána Průšu. Ţeláme im veľa síl a odhodlania v práci pre miestne spoločenstvo a              
 aby ich Pán sprevádzal svojím poţehnaním.  

• Od nedele (03.07.) budú počas letných prázdnin večerné sv. omše v nedeľu o 19:00 

hod. Cez pracovné dni sv. omše o 12:00 nebudú, ani spovedanie od 11:00 - 12:00  
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PONDELOK 

20.06.2016 

Humenné 

  
  
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Katarína 

+ Jozef, Anna, Ján, Helena 

+ Andrej, Jolana 

+ Štefan, Anna 

UTOROK 

21.06.2016 

Sv. Alojza Gonzágu,  

rehoľníka, (sp.) 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Magdaléna, Jozef, Marta, Ján 

+ Ján Styrančák 

ZBP Martin, Lucia s rod., Mária s rod. 
ZBP Martin, Roman, Slávka, Marián 

STREDA 

22.06.2016 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

CsŠ 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

07:10 

ZBP Pavlína 

ZBP a prosba o Boţiu pomoc - Ján 

+ Terézia, Michal, Anna, Michal 
Zosnulí z rod. Velasovej a Janitorovej 
— 

ŠTVRTOK 

23.06.2016 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Darina, Jozef, Mária, Jozef 
+ Ján 

Eucharistická adorácia 

+ Ján 

ZBP pre rodinu 

Anton, Mária, Anton ml. 

PIATOK 

24.06.2016 

Narodenie  
sv. Jána Krstiteľa, 

slávnosť 

Humenné 

  
  
  
Kochanovce 

Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

15:00 

18:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP Ján a Mária 

+ Ján, Mária, Anton 

Korunka Božieho milosrdenstva 

ZBP Ľubor a Boţena s rod. 
ZBP Ján a Viktor (40 rokov obidvaja) 

+ Jozef, Mária 

ZBP pre Jána st. a Jána ml. s rodinou 

SOBOTA 

25.06.2016 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

ZBP Juraj a Katarína (10.výr. manţ.) s rodinou 

ZBP Boţena, Michal (50.r.ţivota) 

+ Ján a zosn. z rodiny Sakáčovej a Kridlovej 
+ Štefan 

NEDEĽA 

26.06.2016 

13. nedeľa 

v cezročnom období 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

DSS 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

08:00 

10:30 

09:00 

10:30 

09:30 

ZBP Sabína (60.r.) 

+ Ján, Jozef, Ján, Ján 

+ Anna, Ján, Michal, Zuzana 

ZBP rod. Hatalová 

ZBP Zuzana s rodinou (70 rokov) 

Za veriacich obce 

+ Eva, Mária, Ján 

+ Jozef, Anna, Jozef 
-- 

• Birmovanci, ktorí v tomto roku prijali sviatosť birmovania budú mať spoločnú opekač-
ku vo štvrtok (23.06.) po večernej svätej omši. Zároveň im odovzdáme DVD 

s fotografiami.  

PRÍMESTSKÝ TÁBOR 
• Počas prázdnin organizuje naša farnosť prímestský tábor pre deti v termíne od 25. 
– 29.07.2016. Kaţdý deň od 8:00 do 16:00 je pre deti pripravený duchovný program, 
aktivity, hry... Strava a pitný reţim budú zabezpečené. 
• Prihlášky na tábor nájdete v sakristii kostola. Vyplnené ich odovzdajte najneskôr do 
nedele 17.07.2016 v sakristii farského kostola spolu s  poplatkom 20€ (viacerí súro-
denci 30€). Počet účastníkov tábora je obmedzený vekovo (tí, ktorí aktuálne navštevu-
jú 1.-7. ročník ZŠ), aj počtom (prijímame tých, ktorí sa nahlásia skôr). 
• Kto by chcel pomôcť pri organizácii tábora (pomocný animátor) alebo hmotným da-
rom, nech sa prihlási u pána kaplána Matúša Fuchsa alebo u Katky Feňovej.  
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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. 

Cestovná kancelária Viver Tour Humenné ponúka nasledujúce púte: 

Medžugorie: 21.6.–28.6.; 3.7.–10.7.; 12.7.–19.7.;  21.7.–28.7.;  9.8.–16.8.; 18.–25.8.; 
26.8.–2.9.;  3.9.–9.9.;  10.9.–16.9.; 18.9.–24.9.; 2.10.–8.10.2016 

Rím:  16.–21.10.2016;      Lurdy: 10.–15.10.2016 

Bližšie informácie na tel. čísle: 0918 687 416, 0905 470 210 

PONDELOK 

27.06.2016 

Humenné 

  
  

06:15 

12:00 

18:00 

+ Michal (10.výr.) 

+ Martin, Jozef, Rozália 

+ Ján, Štefan, Štefan 

UTOROK 

28.06.2016 
Sv. Ireneja, biskupa  

a mučeníka, (sp.) 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

Za + z rod. Beňovej a Pavurovej 
+ Pavol, Helena, Jozef 
+ Ladislav, Jana 

+ Ján, Ladislav ml.,st., Pavol, Pavol 

STREDA 

29.06.2016 
SV. PETRA A PAVLA, 

APOŠTOLOV, (sl.) 

Humenné 

  
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

06:15 

08:15 

12:00 

16:15 

18:00 

16:30 

16:30 

17:00 

16:00 

+ Jakub 

Te Deum  (pre Cirkevnú školu) 

+ Ladislav 

+ Ján a Mária Čakloš 

Za kňazov našej farnosti 
ZBP Lúcia a Maroš (20. výročie sobáša) 

+ Vasiľ, Anna 

ZBP Pavol, Beáta s rodinou 

+ Jozef (60),Helena, Anna 

ŠTVRTOK 

30.06.2016 

Humenné 

  
  
  
  
NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

  
16:00 

+ Viktor a Viktor 

+ Zuzana a Jozef 
Eucharistická adorácia 

ZBP Jozef a Jana (20.výr. manţ.) a deti Vero-
nika, Jakub, Ján 

+ Marián Javorský 

PIATOK 

01.07.2016 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

15:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Ján, Juraj, Mária 

+ Giuse (Gjuse), Mária 

Korunka Božieho milosrdenstva 

+ Pavlína 

+ Iveta, Tibor, Viktor 

+ Mária, Ondrej, Štefan 

Za ruţencové bratstvo 

+ Mária, Ján 

SOBOTA 

02.07.2016 
Navštívenie prebl.  

Panny Márie, (sv.) 

Humenné 

 

Brestov 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

08:00 

07:30 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

ZBP Mária 

Ruţencové bratstvo 

ZBP Peter 

Za víťazstvo Nepoškvr.Srdca Panny Márie 

NEDEĽA 

03.07.2016 

14. nedeľa 

v cezročnom období 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

19:00 

09:30 

08:00 

09:00 

10:30 

+ František 

ZBP Marian Polák 

+ Nikolaj 
Za ruţencové bratstvo 

ZBP Leon (25 rokov) 

ZBP Eva (60 rokov) 

+ Ján, Ján, Mária, Marta, Anna 

Za ţivých a zosnulých čl. ruţenc. Bratstva 


