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F ARSKÝ LIST  

Počas mojich štúdií ale aj praxe, som sa neraz zamýšľal nad tým, 
prečo v dvadsiatom storočí potrebovali takúto dogmu vyhlásiť. Bolo 
pre mňa absolútne prirodzené veriť, že Mária je oslávená v nebi, 
ale prečo tomu venovať toľko slov. Prirodzené veriť v jej prítomnosť 
v nebi bolo počas celých dejín. Jej  smrť bola akoby zahalená jem-
ným tajomstvom, ale stačilo to po celé generácie. Prečo teda veno-
vať tomu dogmu? Moje otázniky vychádzali aj z toho, že som stre-

tal veľa ľudí, ktorým takáto formulácia vyvolávala príliš materialistickú predstavu 
neba.  
Je samozrejme prirodzené, že každý dogmaticky zadefinovaný výrok nesie v sebe 
riziko slov – bol vyslovený v určitom čase a určitým spôsobom a časom môže pô-
vodný význam slov evokovať niečo iné.            
Prešlo aj u mňa veľa času, kým som sa musel predrať materialistickou predstavou 
neba a pochopiť, že toto hlásanie o Panne Márii prináša vlastne inú podstatnú 
pravdu. Chce upozorniť a zvýrazniť to, že aj naše telo je z hľadiska oslávenia rov-
nako dôležité ako duša.  Celé zvestovanie o nanebovzatí je pripomienkou jednoty 
ľudského tela a duše. Je akoby výrokom o tom, že nie je dobré oddeliť duchovno 
od materiálneho – hoci toto pokušenie je možné sledovať v celých dejinách. A tým 
sa pozornosť upriamuje nielen na telo, ale aj na každú časť našich osobných de-
jín, jednoducho na celého človeka (nakoniec ako jednota duše i tela je človek vní-
maný i v samotnej Biblii). Tým možno ten rok 1950 je trochu zrozumiteľnejší – 
v dvadsiatom storočí (neviem, či viac a či menej ako inokedy, ale predsa citeľne) 
nastupuje veľmi silný kult tela. Všetci ľudia v reklamách sú krásni, všetok reklamo-
vaný tovar a potraviny sú nasmerované na ešte krajšie, príjemnejšie a zdravšie 
telá, všetko je nasmerované na zážitok...  
Netreba asi veľmi vysvetľovať, že skutočne nie je dobré, ak sa pre človeka stane 
podstatná len a čisto jeho duša a pohŕda telom, nie je však dobré ani to, ak sa za-
čneme venovať len a čisto kultu tela.  Povedané s autorom knihy Biblické apo-
kryfy: „Oddeliť duchovné od materiálneho – to je to, čo duchovný človek nerobí!“ 
Všetko, čo sa deje v našich dejinách, všetko, čo sa deje v našich telách je aj pod-
netom pre duchovné. A v súlade s inkarnáciou Ježiša: všetko toto je priestorom na 
posväcovanie. Dogma o nanebovzatí nás má i môže (ak nanebovzatie nebudeme 
vidieť čisto materialisticky) viesť k vlastnej jednote duše i tela, radosti z toho, že 
celý náš život, dušu i telo, zahrnul Boh svojím láskavým pohľadom.  Mária je pre 
nás znak tejto nádeje.  
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  Mnohí z nás trávia teraz svoj čas na dovolenke. Tento voľný čas, 

čas oddychu, prerušenia každodenných starostí je častokrát dobrou 

príležitosťou na zhodnotenie nášho života, príležitosťou zaujať stanovi-

sko, postoj k rozhodnutiam (alebo tiež ne-rozhodnutiam) v našom živo-

te. Práve k tomu môžu tiež slúžiť ako podnety všetky čítania dnešnej 

nedele.  

  Prvé čítanie rozpráva o slabom kráľovi Sedekiášovi, ktorý je iba 

loptičkou, hračkou v rukách svojich poradcov. Pre jeho neschopnosť, robiť sám roz-

hodnutia, prijať a niesť zodpovednosť, ktorá ide ruka v ruke s každým rozhodnutím, 

zapríčiní svojou polovičatosťou obrovské zlo Jeremiášovi. Jeden aspekt je však utešu-

júci: aj keď ľudská neschopnosť robiť správne rozhodnutie prináša zlo, pohromu, zasa-

huje Boh ako záchranca (a okrem toho s pomocou cudzinca!)  

  List Hebrejom je kázňou, ktorá chce kresťanov tak posilniť ako aj vyzvať. Toto čí-

tanie ich nabáda k tomu, aby neochabli, neostali unavení a neuviazli v rezignácii. Kaž-

dý má nabrať novú odvahu a s rozhodnosťou vykročiť na svoju vlastnú cestu s pohľa-

dom upretým na Krista, na "pôvodcu a splniteľa viery", pravzor kresťanského naplne-

nia, zvládnutia života, ktorý v žiadnom prípade nebol ušetrený utrpenia a smrti na ces-

te k vzkrieseniu. Toto znamená radikálnu požiadavku a zároveň do určitej miery aj pro-

vokáciu pre tých, ktorí sa rozhodli Ježiša nasledovať. Na tejto ceste neexistuje žiadna 

vlažnosť, neutralita, žiadne pochybné kompromisy ... Pripomenutie, "vytrvať až do krvi" 

nie je žiadnou požiadavkou pre militantné, bojovné kresťanstvo, ale chce nás varovať 

pred znevážením provokatívneho charakteru Ježišovho posolstva, a to nečinnosťou, 

pasivitou.  

  Evanjelium nakoniec ukazuje aj dôsledky takéhoto postoja. Pravé kresťanstvo ne-

smie byť nikdy len akýmsi pohodlným náboženstvom. Nesmie nikdy spochybniť, zľah-

čiť radikálnosť Ježišovho posolstva! Jeho slovo a dielo vyžaduje automaticky urobiť 

rozhodnutie a oddeliť, triediť tak aj duchov. Neexistuje žiadna vlažnosť, žiadne po-

chybné kompromisy, keď sa človek rozhodne nasledovať Ježiša, ba naopak: pravá, 

rázna rozhodnosť je častokrát nepohodlná, bolestivá a vedie niekedy k rozdeleniu, k 

opusteniu najužších ľudských vzťahov. V silnej symbolike ohňa je táto výzva ešte raz 

názorne vyjadrená: oheň je dynamický, živý, plný energie. Čo je ohňom zasiahnuté, 

nezostane bez zmeny. V Starom zákone je oheň obrazom pre očistný súd, aby mohlo 

vzniknúť nové, obnovené Božie stvorenie: v ohni zhorí všetko, čo stojí v ceste tomuto 

obnoveniu. Ježiš je ten, kto naozaj pôsobí ako oheň, prináša so sebou oheň. Tam, kde 

sa objaví, prichádza rozhodnutie. Pokiaľ sa pokojne a majestátne zariaďujeme v tomto 

svete, vyhýbame sa rozhodnutiu. Byť naozaj kresťanom znamená vždy plávať proti 

spoločenskému prúdu. Kto napriek tomu vezme kresťanstvu jeho prerážajúcu silu, ne-

smie sa čudovať, keď stratí jeho kresťanstvo svoju atraktivitu. Vedomé a zodpovedné 

rozhodnutie pre Krista nestrpí žiadnu polovičatosť. Kristov nasledovník sa preukazuje 

stále v celistvosti. Priznanie sa ku Kristovi slovami, musí byť vždy dokazované aj život-

ným svedectvom. 
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PONDELOK 

15.08.2016 

NANEBOVZATIE PREBL. 

PANNY MÁRIE, 

(sl.) 

Humenné 

  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

DSS 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

07:30 

09:30 

+Andrej, Roza, Jozef 
+ Ondrej, Imrich, Margita 

+ Margita (3.výr.) 

+ Milena 

Radka (ž) (30 rokov) 

ZBP Mária, Mária 

+ Jaroslav, Rudolf 
--- 

UTOROK 

16.08.2016 

Humenné 

  
NsP 

06:15 

18:00 

16:00 

ZBP Helena, Eva, Anna 

+ Peter (4.výr.) 

ZBP 35 r. Gabriely 

STREDA 

17.08.2016 

Humenné 

  
06:15 

18:00 

+ Jozef 
ZBP Mária, Valéria, Danica s manž. a ich deti 

ŠTVRTOK 

18.08.2016 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

16:30 

18:00 

16:00 

+ Mikuláš 

Eucharistická adorácia 

+ Miroslav, Helena, Michal, Helena 

+ Mária, Anna, Jozef, Mária, Ján 

PIATOK 

19.08.2016 

  

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

15:00 

18:00 

16:00 

+ Demeter 

Korunka Božieho Milosrdenstva 

ZBP a dary Ducha Sv. - Anna a jej vnúčatá 

+ Anna Ničingerová 

SOBOTA 

20.08.2016 
Sv. Bernarda, opáta  

a učiteľa Cirkvi, (sp.) 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

+ Ján, Anna 

Poďak. za 25.výr. manž. - Peter a Renáta 

+ Michal (1.výr.) a Ján 

+ Ján 

NEDEĽA 

21.08.2016 

  

21. nedeľa 

v cezročnom období 

Humenné 

  
  
 

  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

DSS Mierová 

07:30 
 

09:00 

10:30 

19:00 

09:30 

08:00 

09:00 

10:30 

09:30 

ZBP Jana, Diana, Lenka, Viliam, Timea,  
Martin, Martina 
ZBP rod. Dudráková a Galajdová 

ZBP a dary D. Sv. - Daniela (40. r.) a Alžbeta 

ZBP Mária a Pavol (40.výr. manž.) 

+ Vasiľ, Mária, Vasiľ, Anastázia 

ZBP Jozef s rodinou 

ZBP Michal, Kristína, Jakub, Nikola 

ZBP Mária a Michal s rodinou 

--- 

V pondelok (15. 8.) je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie 
s povinnou účasťou na celej svätej omši.  

• Aj v tomto roku vás pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz 
pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 
15.9. do 24.10.2016. Úmysly modlitieb môžu byť rôzne. Za starých a chorých 
kňazov, za kňazov spútaných rôznymi závislosťami, za kňaza vo svojej farnosti, 
za kňaza, ktorý ťa krstil, za nové kňazské povolania... Už vopred chceme poďa-
kovať za všetky vaše modlitby. 
 
• Snúbenci, ktorí plánujú sobáš v roku 2017 nech sa prihlásia čím skôr vo far-
skej kancelárii. Kurzy prípravy snúbencov na manželstvo si možete urobiť:  
 01. – 04.09.2016 – Bardejovské Kúpele (prihláška www.domanzelstva.sk ) 
 14. – 15.10.2016 – Humenné – sídl. III.  (prihlásiť sa na fare) 
 11. – 12.11.2016 – Humenné – Pod Sokolejom (prihlásiť sa na fare) 
 

• Počas mesiacov júl a august večerné sv. omše v nedeľu a sviatky o 19:00 h.  
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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 

22.08.2016 

Panny Márie Kráľovnej, 
(sp.) 

Humenné 

  
06:15 

18:00 

+ Jozef 
+ Rozália, František 

UTOROK 

23.08.2016 

Humenné 

  
NsP 

06:15 

18:00 

16:00 

+ Juraj 
+ Štefan, Mária, Jozef, Helena 

+ Anton, Magdaléna 

STREDA 

24.08.2016 

Sv. Bartolomeja,  
apoštola, (sv.) 

Humenné 

  
06:15 

18:00 

ZBP a vypoč. prosieb Marián, Zuzana, Michal 
+ Andrej 

ŠTVRTOK 

25.08.2016 

Humenné 

  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Mária a Jozef 

Eucharistická adorácia 

+ Ľudovít, Margita, Mária, Ján 

ZBP rodina Jevčáková 

ZBP a poďakovanie za 70 r. Márie 

PIATOK 

26.08.2016 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

15:00 

18:00 

16:00 

+ Elena 

Korunka Božieho Milosrdenstva 

ZBP a dary Ducha Sv. - rod. Dutková 

+ Zoltán, Emma 

SOBOTA 

27.08.2016 

Sv. Moniky, (sp.) 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 
 

+ Anna, Jozef 
+ Štefan (1.výr.) 

ZBP Daniela (ž.) 

ZBP Božena, syn Gabriel s rodinou a dcéra 
Anna s rodinou 

NEDEĽA 

28.08.2016 

  

22. nedeľa 

v cezročnom období 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

19:00 

08:00 

09:30 

09:00 

10:30 

ZBP Alena, Michal, Richard 

ZBP Mária s rodinou 

+ Andrej (1.výr.) 

ZBP Rastislav (55. r.) 

ZBP Marianna 45 rokov 

ZBP Jozef (60 rokov) 

ZBP Michal s rodinou 

ZBP Michal, Mária, Jolana 

Svätá Monika – svätá mama 
Za poznanie života svätej Moniky vďačíme predovšetkým jej synovi Auréliovi Augustí-
novi, jednému z najväčších mysliteľov kresťanského staroveku. Svätého Augustína 
poznáme ako konvertitu, filozofa, ako výborného rečníka a kazateľa, tiež ako teológa 
a historika, tiež biskupa a učiteľa cirkvi. Často s hlbokým dojatím hovoril a písal 
o svojej matke. Síce jej nevenoval súvislý spis, ale spomína ju vo viacerých svojich 
dielach. Uvedomoval si, že všetko dobré, čo má, dostal jej zásluhou: rozum, lásku 
k pravde, vytrvalosť v štúdiách, pevný charakter sformovaný matkinou kresťanskou vý-
chovou a nadovšetko znovu nájdenie viery. Monika ho porodila súčasne pre zem i pre 
nebo. Svätý Augustín hovorí, že za svoju spásu ďakuje úprimným slzám, ktoré každý 
deň ronila jeho matka. Vo svojom asi najvýznamnejšom diele, vo Vyznaniach, spomí-
na slová istého biskupa, ktorý odpovedal jeho matke: „Choď už, lebo ako žiješ, nie je 
   možné, aby zahynul syn, za ktorého matka toľké slzy roní“. 


