
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

03.07.2016 14/2016 11. ROČNÍK 

F ARSKÝ LIST  
„...radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“  

Mnohí ľudia, predovšetkým v našich zemepisných šírkach 
vnímajú cirkev predovšetkým ako veľkú organizáciu s 
mnohými úradníkmi, ako inštitúciu vlastniacu plno zaria-
dení, ktorá ponúka množstvo služieb, ktoré človek v urči-
tých momentoch svojho života využíva. Týmto je kapitola 
cirkvi u väčšiny ľudí uzatvorená. Dnešné evanjelium uka-
zuje však celkom iný, odlišný obraz cirkvi. Pozýva nás vrá-
tiť sa k pôvodnej úlohe cirkvi, k jej jadru. Ježiš vysiela, ok-
rem 12 apoštolov, ešte ďalších 72 učeníkov. Je to pozoruhodné číslo, s kto-
rým evanjelista Lukáš chce vyjadriť to, že kresťania sú poslaní na cestu, aby 
všetkým národom vo svete ohlasovali nové stvorenie, nové dielo, Božie krá-
ľovstvo. Pritom si však všetci, ktorí sa usilujú priniesť zvesť o tomto Božom 
kráľovstve, o novom stvorení, musia byť vedomí toho, že táto situácia je po-
dobná obrazu o ovciach nachádzajúcich sa uprostred vlkov, a to keď ide o 
spochybnenie starých a ohlasovanie nových hodnôt. V obrazoch zo všedné-
ho života varuje Ježiš predovšetkým pred zdanlivo rozumnými argumenta-
mi, ktoré môžu naše povolanie prekaziť alebo ho sťažiť. Proti vybaveniu s 
tým najnutnejším alebo priateľským pozdravom človek by nemal nič namie-
tať. Ježiš nás chce však upozorniť na všetko, čo nás môže v našom povolaní 
zastaviť alebo odviesť našu pozornosť. Sila tých, ktorých Ježiš vyslal, sa ne-
skrývala v mešci s peniazmi, v zásobách alebo v topánkach. Nič z toho nám 
totiž nemôže poskytnúť úplnú istotu. Tento príkaz, nezobrať si nič so sebou, 
chce oslobodiť naše chybné myslenie o istotách. Ani "ruksak" a ani 
"pozdrav" nemajú brániť v slobode, neviazanosti a flexibilite vo svete, v kto-
rom je ešte nekonečne veľa práce. Jediné, čo Ježiš dáva svojim učeníkom na 
cestu, je pokoj – shalom. Pod týmto slovom Židia rozumejú šťastie, zdravie, 
spásu, v tom najkomplexnejšom význame, dotýkajúce sa celého človeka. 
Shalom, toto kľúčové slovo evanjelia, majú ohlasovať učeníci nielen slova-
mi, ale celým človekom, celým telom, dušou a duchom, majú žiť tak, aby ho 
ich blížni zakúsili vo vlastnom živote. A v tom spočíva aj úloha cirkvi. Jedi-
nou úlohou cirkvi má byť dať ľuďom možnosť zakúsiť, zažiť spásu, ktorou je 
sám Kristus. Všetko má byť upriamené na takúto "misiu". Úspech misie uče-
níkov nezávisí od vybavenia, ale od samotného posolstva. Keď my, ako cir-
kev, hovoríme teda o pokoji, nemôže to znamenať nič iné, ako podľa našich 
síl pričiniť sa o spravodlivosť medzi ľuďmi, t.j. usilovať sa o taký stav, v kto-
rom človek dostane to, čo mu patrí; totiž slobodu, ľudskú dôstojnosť, život-
nú istotu, ochranu, útočisko, náklonnosť – jedným slovom vyjadrené: spásu. 
A to je ten zápis... v nebi.  
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16. – 17. júl 2016 
SOBOTA 16.7.2016 
 17:00 Spovedanie vo farskom kostole 
 17:30 Modlitba korunky Božieho milosrdenstva  
 18:00 Liturgia hodín – spievané vešpery k Panne Márii 
 18:30 Otváracia svätá omša  –  dekan 
 19:45 Večeradlo s Pannou Máriou 
 20:45 Panna Mária Karmelská – Matka milosrdenstva         (sviečkový sprievod) 

 
 

NEDEĽA 17.7.2016 
 7:00 Liturgia hodín – spievané ranné chvály k Panne Márii 
 7:30 Svätá omša  –  Marek Roják, moderátor ACM 
 9:00 Prijatie nových členov do Bratstva sv. škapuliara  

a obnova sľubov                               (pri oltári Škapuliarskej P.Márie v kostole) 
 9:45 Modlitba svätého ruženca 
 10:30 Slávnostná svätá omša 

Celebruje Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup 
 

Zápis za člena Bratstva Škapuliarskej Panny Márie bude vo farskej knižnici: 
Sobota od 17:00 – 17:45;  nedeľa od 8:30 – 9:00 
 

Matka milosrdenstva, oroduj za nás! 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ  

ŠKAPULIARSKEJ PANNY MÁRIE  

vo svätom Roku milosrdenstva 

ODPORÚČAME DO POZORNOSTI 
Odpustová slávnosť bude mať nový element 

 
V sobotu (16.07.) večer o 20:45  

s názvom Panna Mária Karmelská – Matka milosrdenstva  
budeme kontemplovať pri putovaní sviečkovým sprievodom  

cestu Panny Márie  
od anjelského zvestovania po Karmelskú horu,  

ako prejavy Matky Milosrdenstva,  
a pritom spoločne prejdeme bránou Milosrdenstva. 

 

Všetkých Vás srdečne pozývame  

stráviť spolu jednu zmysluplnú hodinu. 
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PONDELOK 
Humenné 

  

06:15 

18:00 

+ Michal, Alžbeta 

+ Ladislav 

UTOROK 

05.07.2016 

Sv.Cyrila a Metoda,  

Slovan. vierozvestov, sl. 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

DSS 

07:30 

09:00 

10:30 

19:00 

08:00 

09:30 

09:00 

10:30 

10:00 

+ Anna, Mária, Ján, Ján, Mária 

ZBP a milosti Janka, Janík, Silvia, Alžbeta 

+ Alžbeta 

ZBP Veronika, Rastislav, Ján 

ZBP Miroslav a Mariena (30. výr. sobáša 

ZBP Eva (60 rokov) 

ZBP Bohuznáma rodina 

Poďakovanie za 92 r. a ZBP Anny 

-- 

STREDA 

06.07.2016 

Humenné 06:15 

18:00 

ZBP Jozefína 

ZBP Klára, Pavol, Marta 

ŠTVRTOK 

07.07.2016 

Humenné 

  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

Za pomoc v chorobe - Slávka 

Eucharistická adorácia 
+ Jozef, Anna 

Poďakovanie za 80 r. Jána a ZBP 

+ Jaroslav 

PIATOK 

08.07.2016 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

15:00 

18:00 

16:00 

+ Ján, Terézia 

Korunka Božieho Milosrdenstva 

+ Alojz 

+ Terézia Sninská 1.výr. 

SOBOTA 

09.07.2016 

Humenné 

  

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

ZBP Jozef (60 rokov) s rodinou 

+ Helena 

ZBP Jolana (75 rokov) s rodinou 

ZBP Peter a Zuzana 

NEDEĽA 

10.07.2016 

15. nedeľa 

v cezročnom období 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

DSS 

07:30 

09:00 

10:30 

19:00 

09:30 

08:00 

09:00 

10:30 

09:30 

ZBP Mária, Ingrid 

ZBP rodina Rajnišova 

Božia pomoc Jana (prvorodičkaň 

ZBP Anna s rodinou 

ZBP Jaroslav (50 rokov) 

+ Jaroslav 

+ Andrej (2. výročie) 

Za ZBP a poďakovanie za 50 r. Petra 

-- 

• Na slávnosť Sv. Cyrila a Metoda 5. 7. budeme mať nedeľný bohoslužobný po-
riadok. 

• Zbor MAGNIFICAT bude mať nácvik vo štvrtok 7.7. po večernej sv. omši. 

• Púť našej farnosti v roku Milosrdenstva do Ríma sa uskutoční podľa ohlásené-
ho termínu od 25.9. – 2.10.2016. Prosíme tých, ktorí ešte nezaplatili poplatok 
430,- eur, aby čím skôr vyrovnali. V auguste chceme pozvať prihlásených na 
prezentáciu púte. 

• Počas mesiacov júl a august večerné sv. omše v nedeľu a sviatky o 19:00 hod. 
Sväté omše o 12:00 hod. nebudú.  

• Počas prázdnin organizuje naša farnosť prímestský tábor pre deti v termíne 
od 25. – 29.07.2016. Prihlášky na tábor sú ešte v sakristii kostola. Vyplnené ich 
odovzdajte najneskôr do nedele 17.07.2016 v sakristii farského kostola spolu 
s  poplatkom 20€ (viacerí súrodenci 30€). Počet účastníkov tábora je obmedzený 
vekovo (tí, ktorí aktuálne navštevujú 1.-7. ročník ZŠ). 
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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. 

PONDELOK 

11.07.2016 

Sv. Benedikta, opáta, 

patróna Európy, (sv.) 

Humenné 

  
06:15 

18:00 

+ Paulína, Štefan 

+ Štefan (nedožitých 70 rokov) 

UTOROK 

12.07.2016 

Humenné 

  
NsP 

06:15 

18:00 

16:00 

Za pomoc v chorobe - Slávka 

ZBP Pavlína, Ján, Janka, Jana 

+ Anton, + Anna, + Gyula (Ďula) 

STREDA 

13.07.2016 

Humenné 06:15 

18:00 

+ Mária, Július, Ján 

+ Anna, Ján 

ŠTVRTOK 

14.07.2016 

Humenné 

  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

16:30 

18:00 

 17:00  
16:00 

+ Viktor, Pavol, Andrej 
Eucharistická adorácia 

Za zosnulých z rod. Jalčová, Majerčáková 

ZBP za 70 r. Mária a ZBP 

+ Ján 

PIATOK 

15.07.2016 

Sv. Bonaventúru,  

biskupa, uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

15:00 

18:00 

16:00 

+ Ján 

Korunka Božieho Milosrdenstva 

+ Pavol, Mária, Andrej, Mária 

Poďakovanie za 40 r. Vierka a ZBP 

SOBOTA 

16.07.2016 

Prebl. Panny Márie 
Karmelskej, (ľs.) 

Humenné 

 Otváracia sv. omša 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:30 

08:00 

07:30 

+ Anton 

+ Regina, Andrej 
ZBP Peter (40 rokov) 

ZBP Daniela, Sara, Veronika 

NEDEĽA 

17.07.2016 

16. nedeľa 

v cezročnom období 

Humenné 

 Odpust PM 

  
Brestov 

Kochanovce 

07:30 

10:30 

19:00 

08:00 

08:00 

+ Michal, Mária, Miroslav 

Za farnosť 

+ Terézia, Štefan 

ZBP Ján (70 rokov) 

ZBP Anna, Jozef 

Benedikt z Nursie, opát, zakladateľ benediktínov 

Svätý Benedikt, zakladateľ západného mníšstva a hlavný patrón Európy, 
sa narodil v Nursii (dnes Norcia v Umbrii, Taliansko) okolo r. 480 v šľach-
tickej rodine.  

Regula Benedicti, ktorú napísal krátko pred smrťou, bola ovocím jeho ce-
loživotného hľadania. Zručne komponuje a modifikuje tak, aby zodpove-
dal jeho vízii človeka a cesty, ktorou prichádza k hĺbke poznania Boha a duchovnej 
lásky. Regula sa stala základným kameňom európskej mníšskej tradície. 

Regula nebola zbierkou právnických kľučiek či zásad pre život. Svojou vynikajúcou 
vnútornou organizáciou otvárala priestor pre prítomnosť mystéria Krista tak v človeku, 
ako aj v spoločenstve. Takto zorganizovaný kláštor sa nestal uzavretým, elitárskym 
svetom. Stal sa akoby miniatúrou Cirkvi, ktorá pre prvých kresťanov nebola iba spolo-
čenstvom pokrstených, ale predovšetkým solídnou školou zasvätenia sa pod vedením 
samotného Najvyššieho Pastiera. Sv. Benedikt vyhradil kláštoru meno škola Pánovej 
služby, v ktorej ukladá jednotlivé prvky tak, aby mních, pevne sa ich držiac, spoznával 
seba, rozvíjal milosti a dary získané v krste. Čoraz hlbšie má nachádzať Kristovu prí-
tomnosť v spoločenstve a mať vedomú účasť na Jeho paschálnom mystériu, sprítom-
nenom vo sviatostiach a liturgii.  

http://www.zivotopisysvatych.sk/benedikt/

