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Svet sa bojí kríţa. Na celej záleţitosti je zaujímavý aţ panický 
strach pred symbolmi, ktoré nás vyrušujú. Symboly a obrazy, 
ktoré vytrhávajú zo stereotypu a nútia premýšľať, to nikdy nema-
li jednoduché.  
Preto symbol kríţa sme vyprázdnili. Zbavili sme ho Ukriţované-
ho. Pripravili Golgotu o jej hrôzu, tak prenikavo vnímanú pohan-
mi, a potlačili základné pohoršenie nášho posolstva spásy. 

Narúšame samu podstatu Kristovej kérygmy (zvesti), pokiaľ riedime udalosť na 
Golgote do myšlienok a slov o morálke, cti a pravde, bez spomenutia utrpenia a 
vykúpenia. Ak nás Ukriţovaný nestavia pred svoju tvár, totiţ do zorného poľa 
svojej smrti na kríţi, potom ho my odsúvame do svojho tieňa, a tým sami upadá-
me do svojho klamu a pravdu o ňom zostávame svetu dlţní. 
Bez kríţa sa neudeje nič významné, bez kríţa sa nezrodí vo svete nič veľkole-
pé, čo pretrvá veky. Keby matky a otcovia neprekonali svoju pohodlnosť a ne-
vstávali by k svojim chorým deťom, nikdy by ich skutočne nemilovali. Keby 
František z Assisi, Kolbe, Matka Tereza z Kalkaty..., a tisíce a tisíce, nectili výz-
nam obety a kríţa, svet by bol oveľa zvlčilejší a despotickejší. Uţ by pravdepo-
dobne ani neexistoval. 
Kríţ nás núti brať ohľad na iných, zapierať samých seba, korigovať svoje plány 
a predstavy, stavať hrádzu svojim bezbrehým chúťkam a nerestiam. Metropolita 
Filaret Moskovský vyznáva: „Otec je Láska kriţujúca, Syn Láska ukriţovaná, 
Svätý Duch je nepremoţiteľná Láska Kríţa.“  
Kresťanstvu sa vyčíta, ţe je príliš zamerané na smrť. Ale nie je to opodstatnená 
výčitka. Kríţ totiţ nie je len obeta a utrpenie, ale hlavne spása a víťazstvo. Obe-
ta sama osebe nemá význam, jedine ak ústi do lásky. Kristova smrť na kríţi bola 
prostriedkom, nie cieľom. Kríţ je cesta k láske, lásku vytvára a v láske sa napĺ-
ňa. Z temnoty Golgoty vedie cesta priamo do podivuhodného svetla Kristovho 
vzkriesenia. Preto púštny otec Efrém Sýrsky učil svojich ţiakov: „Kríţ je vzkrie-
sením mŕtvych. Kríţ je útechou biednych. Kríţ je uzdou pre bohatých a radcom 
pre spravodlivých. Kríţ je svetlom pre všetkých, ktorí sedia v tme.“  
Kríţov okolo nás je mnoho. Nájdime si ten svoj. Potom stačí len ísť pod kríţ a 

mlčať. Sedieť, kľačať alebo leţať, na tom nezáleţí. Ale hlavne hľadieť Kristovi 

do tváre, milovať ho a ďakovať mu za veľkonočné dielo spásy, ktoré denne svet 

oţivuje, lieči a privádza k absolútnemu vykúpeniu.         -lp- 
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My ľudia modernej doby chceme čo najviac vidieť a vedieť. Sme 
schopní obetovať čas i peniaze, len aby sme nadobudli nové po-
znatky a nové vedomosti. Niekedy si vyberáme, čo je pre nás 
vzácnejšie a hodnotnejšie. 

  Mária nás učí, čo je pre nás najdôleţitejšie a čo má byť pre nás i 
najvzácnejšie – stáť pri Jeţišovom kríţi tak ako ona a verný učeník 
Ján. 
  Ján, verný učeník a neskôr i evanjelista, sám nič nezachytil a nezaznamenal o tejto 
Máriinej bolesti. Skôr o nej moţno uvaţovať na základe tradície, ale i na základe logic-
kého uvaţovania. 
  Mária, Jeţišova Matka, ostala pri kríţi aţ do Jeţišovej smrti. Veď nikde by nenašla 
väčší pokoj ako tam, pod kríţom, i keď ten pokoj bol premiešaný bolesťou. Keby bola 
odišla, stratila by pokoj a bolesť by sa bola ešte zväčšila. Ale ona z lásky k Jeţišovi ne-
mohla odtiaľ odísť. Ona ho nosila pod srdcom, ona ho vychovávala, ona s ním preţívala 
i jeho verejné účinkovanie, ona pozorne sledovala i jeho odsúdenia, sleduje ho na kríţo-
vej ceste, pri jeho ukriţovaní, stojí pri zomierajúcom Jeţišovi a vidí i jeho posledný vý-
dych. 
  Bol prípravný deň, Ţidia nechceli mať v sobotu mŕtve telá odsúdencov na kríţi, a v tú 
sobotu bol veľký sviatok, a tak, ako popisuje evanjelista Ján, poţiadali Ţidia Piláta, aby 
ukriţovaným polámali nohy. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo bo-
li s ním ukriţovaní. No keď prišli k Jeţišovi a videli, ţe je uţ mŕtvy, kosti mu nepolámali, 
ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda (Jn 19, 31 – 34). 
Na Kristovi sa plní Písmo, ţe „kosť mu nebude zlomená“ (Ţ 34, 21) a „uvidia, koho pre-
bodli“ (Zach 12, 10). Vojak prebodol srdce naozaj odborne. Kopia prechádzala z pravej 
strany cez pľúca do srdca. Išlo o smrteľnú ranu. Svätopisec uvádza, ţe z prebodnutého 
boku vyšla krv a voda. Dôkladnejšie lekárske výskumy dokázali nielen moţnosť, ale 
priamo potvrdili pravdivosť tohto úkazu – ţe u ľudí, ktorí sa dlho trápia v prudkých smr-
teľných mukách, sa v osrdcovníku tvorí sérum, naoko podobné vode. 

  Krv potvrdzuje skutočnosť obety Baránka, obetovaného za ţivot sveta, a voda, symbol 
Ducha, jej duchovnú plodnosť. Mnohí duchovní otcovia neskôr videli vo vode symbol 
krstu a v krvi symbol toho, kto je v Eucharistii. Omnoho neskôr povie Pán Jeţiš sestre 
Faustíne, šíriteľke tajomstva Boţieho milosrdenstva, aby namaľovala jeho obraz, na kto-
rom budú dva lúče vychádzajúce z jeho srdca, ktoré znamenajú krv a vodu. Biely lúč 
predstavuje vodu, ktorá ospravedlňuje duše, a červený je symbolom krvi, ktorá je ţivo-
tom duší. 
  Panna Mária je pri tom, keď prebodávajú Jeţišovo telo. Ako Matka, musí pocítiť veľkú 
bolesť, keď vidí, čo robia s jej milovaným Jeţišom. 
  A keď skladajú telo mŕtveho Jeţiša z kríţa, ona je prvá, ktorá sa k nemu vinie, ktorá 

ho bozkáva, objíma i berie do náručia. Kto by ju mohol predbehnúť, keď ona bola pri 

ňom najbliţšie srdcom i telom. Teraz ju uţ neodtláčajú ani vojaci, pretoţe ten, ktorý mal 

zomrieť, uţ zomrel.  

 Sedembolestná Mária, naša Matka, ty si našou dobrou Matkou. Nemôžeme chcieť od 
teba, aby si nám pomáhala ešte viac, keď my mnohokrát nemáme záujem o tvoju po-
moc. Odpusť nám našu ľahostajnosť voči tebe i tvojim napomenutiam. Naša Matka, na-
uč nás viac spoznávať hodnotu obety i jej potrebu pre nás.  
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• V stredu na sviatok Povýšenia sv. kríţa Vás pozývame na Kalváriu. O 17:00 hod. tam 
bude Krížová cesta (dole z Mierovej ulice) a po nej o 18:00 hod. sv. omša zo sviatku 

Povýšenia sv. Kríža.  

• Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie (15.9.) síce nie je prikázaným sviatkom, no 
pozývame vás zúčastniť sa sv. omše, nakoľko je to patrónka našej krajiny. Sv. omše 

budú ako v nedeľu. V tento deň tradičná štvrtková adorácia nebude. 

• Tí, ktorí majú záujem v nasledujúcom školskom roku prihlásiť sa na prípravu pred pri-
jatím sviatosti birmovania (počnúc 1. ročníkom SŠ aj dospelí), nech si  
vyzdvihnú prihlášku v sakristii alebo nech si ju stiahnu z farskej stránky. Odovzdať ju 
môţete do sakristie kostola, alebo do kancelárie, najneskôr do 18.9.2016. 

• Na budúcu nedeľu (18.9.) bude zbierka na Rádio Lumen. 

PONDELOK 

12.09.2016 

Najsv. mena 

Panny Márie, (ľs.) 

Humenné 

  
  
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Anna a Michal 
+ Mária, Pavol, Anna, Pavol 
+ Miroslav, Michal 
+ Gabriel, Mária, Juraj 

UTOROK 

13.09.2016 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Vít 
ZBP Ján a Mária 

ZBP Vladimír s rodinou 

ZBP a pomoc pri štátnici 

STREDA 

14.09.2016 

POVÝŠENIE 

SVÄTÉHO KRÍŽA, (sv.) 

Humenné 

  
 (Kalvária) 

Kochanovce 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Juraj, Mária, Michal 
ZBP Adriana, Radoslav s rodinami 
+ Elena; ZBP Imrich (70 r.) 

ZBP rod. Jurasová, Pouchanová, Ciberejová 

ŠTVRTOK 

15.09.2016 

SEDEMBOLESTNEJ 
PANNY MÁRIE,  

PATRÓNKY  
SLOVENSKA,  

(sl.) 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

DSS Mierová 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

09:30 

08:00 

09:00 

10:30 

09:30 

ZBP Jozef (70 r.) a 43.výr. manţ. Katarína 

+ Anna, Jozef, Marta 

+ Andrej, Anna, Pavol 
+ Anna a Michal 
Za + z rod. Mandzáková a Maďarová 

ZBP rod. Dţuganova, Metiľova, Ferenčíkova 

ZBP Lenka (34 r.) 

ZBP Michal, Aurélia, Xénia, Oxana, Alexandra 

+ Martin, Anna 

PIATOK 

16.09.2016 

  

Humenné 

  
  
  
NsP 

06:15 

12:00 

15:00 

18:00 

16:00 

  

+ František Rusňák (zádušná z 28.5.) 

+ Margita, Ján, Viliam 

Korunka Božieho Milosrdenstva 

+ Michal, Anna, Jozef, Mária 

ZBP Bernardína a celá rod., Jakub, Jaroslav, 
Jurko, Vladimír 

SOBOTA 

17.09.2016 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

+ Ján (1.výr.) 

+ Mária, Jozef, Michal, Anna 

+ Anna, Ján, Michal, Veronika 

+ Mária 

NEDEĽA 

18.09.2016 

  

25. nedeľa 

v cezročnom období 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

DSS Mierová 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

08:00 

09:30 

09:00 

10:30 

09:30 

+ Ján, Anna 

+ Emília 

+ Michal, Verona 

Za obrátenie a ZBP - Daniela a jej rodina 

+ Jozef, Mária, Bernard 

+ Mária a Gregor 

+ Mária, Štefan, Štefan 

ZBP Oľga - pomoc v ťaţkej chorobe 

+ Ján, Mária 
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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. 

• V tomto týţdni v stredu, piatok a sobotu sú Jesenné kántrové dni s obsahom: 
poďakovanie za úrodu. 
• Prvé stretnutie birmovancov bude vo štvrtok (22.9.) po večernej sv. omši. Účasť 
všetkých, ktorí sa zapísali na birmovku v našej farnosti je povinná. 
• Prihlášky pre deti na 1. sv. prijímanie dostanú rodičia v školách od katechétov po-
čas mesiaca september, alebo si ju môţu sami stiahnuť z webovej stránky a vypísať. 
Prihlášky sa odovzdávajú katechétovi v škole do 30.9.2016. 
• Oznamujeme vám, ţe úmysly na sv. omše pre rok 2016 sú uţ všetky zaplnené. Na 
prvý polrok 2017 budeme prijímať aţ v novembri po dušičkách. 

PONDELOK 

19.09.2016 

Humenné 

  
  
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Jozef (4.výr.) 

ZBP Margita (80 r.) 

+ Mária 

ZBP Ján a Edita (45. výr. manţ.) 

UTOROK 

20.09.2016 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

ZBP a pomoc v chorobe - Anna s rodinou 

+ Alexander, Helena, Milan 

ZBP a ţivú vieru - Ladislav, Margita s rod. 
Poďakovanie za dary a ZBP Pavol a Mária 

STREDA 

21.09.2016 
Sv. Matúša, apoštola  

a evanjelistu, (sv.) 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Miroslav 

ZBP Ján, Iveta, Simona 

+ Juraj a Pavlína 

ZBP Zuzana (18 r.) 

ŠTVRTOK 

22.09.2016 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

ZBP Slávka, Monika, Petra, Lívia 

ZBP a pomoc v chorobe – Mária 

Eucharistická adorácia 

+ Štefan a Mária 

+ Andrej, Michal, Anna 

+ Ján, Júlia, Rudolf, Angela 

PIATOK 

23.09.2016 
Sv. Pia z Pietrelčiny, 

kňaza, (sp.) 

Humenné 

  
  
  
Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

15:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Ján, Júlia 

+ Ján, Ján 

Korunka Božieho Milosrdenstva 

ZBP Katarína 

+ Mária a Matúš 

ZBP Michal a Mária s rodinou 

SOBOTA 

24.09.2016 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

ZBP bohuznámej rodiny 

ZBP Zuzana 

+ Miloš (1.výr.), Mária, Jozef 
+ Margita 

NEDEĽA 

25.09.2016 

  

26. 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 

+ Mária, Andrej, Anna, Jozef 
ZBP Lujza (18 r.) 

+ Ján 

+ Milan 

+ Miroslav, Michal, Alţbeta, Štefan 

ZBP Františka (80 r.) 

+ Klaudius 

ZBP Lukáš, Juraj s rodinou 
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