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F ARSKÝ LIST  
 

Prvé čítanie a evanjelium 26. nedele, .............., ţe v ţivote, 

ktorý sa zakladá na počúvaní Boţieho slova ide o jeho celkom 

konkrétne uskutočňovanie v ţivote, ako je to uvedené v tomto prí-

klade solidarity s chudobnými. Keby sa náš ţivot viery zakladal len 

na zboţných myšlienkach, slovách a liturgických úkonoch, hodno-

ta takejto viery by bola veľmi malá. Vo viere ide totiţ o konanie, 

ktoré vychádza zo ţivého vzťahu s Bohom, ide tu o poznanie Boha 

v našom blíţnom. Takéto silné príklady, ktoré dnes čítame chcú ozrejmiť, zdôrazniť 

túto nevyhnutnosť. Kto je bohatý v dnešnom čítaní? Bohatý je kaţdý. Je to vţdy člo-

vek, ktorý chce svoj ţivot ţiť len pre seba samého. Vina, chyba takéhoto človeka 

však nespočíva v jeho bohatstve. Jeho vina spočíva v tom, ţe jeho oči uţ nevidia, čo 

sa okolo neho deje. Slepota jeho očí vychádza zo slepoty srdca. V kaţdom z nás sa 

skrýva niečo z tohto boháča, ak sa nedáme vyburcovať núdzou našich blízkych, ak 

im budeme naďalej ukazovať svoju ľahostajnosť. Lazár je chudobný a bez pomoci. 

Je odkázaný na našu pomoc. Je to ten, ktorý je na tom horšie ako my. Je zaujímavé, 

ţe nie boháč je tu volaný po mene, ale ten, ktorého meno vo svete vlastne nemá 

ţiadnu hodnotu, ten, ktorý je v našej spoločnosti nevýznamný. Tu dostáva meno 

opovrhnutý, vlastne ten, ktorý prináša posolstvo: Lazár, t.j. hebrejsky "Boh pomáha". 

Boh pozerá na malého, bezmocného človeka, vyčleneného zo spoločnosti, zneuţité-

ho. On ho pozná a volá ho po mene a uchováva mu takto jeho dôstojnosť, nezávisle 

od kaţdého ľudského rozsudku. My sme tak chudobní ako aj bohatí sme odkázaní 

na Boţie slovo preto, aby sme neprepadli ani do beznádeje a rezignácie, ale ani aby 

sme kvôli hrdosti a prehnanému sebavedomiu neminuli cieľ ţivota. Koniec podoben-

stva poukazuje na to, ţe nejde o zomrelých, ale o ţivých ("bratov"). Ţiví majú moţ-

nosť rozpoznať to podstatné ("Mojţiš a proroci") Ide tu o postoj k tým, ktorí nemajú 

ten istý potenciál – tu nachádzame súvislosť s prorokom Ámosom, ktorý neúnavne, 

napriek hrozbe procesu z velezrady ţiada, vyzýva k spravodlivosti a solidarite. Pou-

kazovanie proroka na nevyhnutné dôsledky tých, ktorí opovrhujú druhými by mali 

stačiť na to, aby nás pohli k zmene nášho správania, a aby sme objavili tých, ktorí sú 

pred našimi dverami zatrpknutí, chudobní, zúfalí, plní strachu, chorí, utlačení staro-

sťami, a ktorí čakajú na našu pomoc, teplo, toleranciu, otvorenosť, čas ... Výhovorka 

"to som nevedel" nám raz nebude stačiť! 

objasňujú, 
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Pápeţ Benedikt XVI., ešte ako známy teológ a kardinál J. Ratzin-
ger, napísal vo svojej knihe o svojom osobnom vzťahu k modlitbe 
ruţenca, kde poukazuje, ako je táto „ľudová zboţná úcta“ základ-
ným prameňom pre dušu, ktorá z neho čerpá vnútorný pokoj a ti-
chosť. 
Modlitba ruţenca je meditačná niť. Jej rytmické opakovanie ukolí-
še dušu, prenáša na ňu pokoj, kým sústredenie sa na slová, najmä 
na Máriinu postavu a na obrazy Krista, ktoré sa postupne otvárajú 
pred našimi očami, zbavujú dušu starostí a umoţňujú jej pozdvihnúť pohľad k Bo-
hu. 
Ruţenec nám v skutočnosti vracia tú pôvodnú múdrosť, ktorá dobre vie, ţe opa-
kovanie je dôleţitý komponent modlitby a meditácie. Tento rovnaký rytmus nás 
ukolíše a upokojí. Nie je dôleţité, aby sme sa sústreďovali na kaţdé slovo, ale aby 
sme nechali pôsobiť pokoj, ktorý jednotvárny rytmus prináša. Nejde tu iba o 
prázdne slová, pretoţe prinášajú našim očiam a našej duši veľké obrazy a vide-
nia, predovšetkým postavu Márie a cez ňu aj postavu Krista. 
Tí, čo sa kedysi ruţenec modlievali, obvykle celý deň tvrdo pracovali a po práci 
neboli schopní konať veľké intelektuálne modlitbové úkony. Potrebovali modlitbu, 
ktorá by im vrátila pokoj, aj ich trochu rozptýlila, zbavila ich starostí a poskytla úte-
chu a posilu. 
Skúsenosť s opakovaným rytmom zborovej modlitby ma priam unáša a napĺňa mi 

dušu. Túto starodávnu skúsenosť kresťanstvo úplne prijalo, nie div, ţe sa modlitba 

ruţenca stala takou populárnou pre kaţdého, pre vzdelancov a pre jednoduchých 

ľudí. 

• Počas pracovných dní v Roku milosrdenstva pokračujeme službou vysluhovania 
sviatosti zmierenia pred obedňajšou sv. omšou od 11:00 do 12:00 hod. Kňaz bude 

k dispozícii pri oltári Sedembolestnej P. Márie. 

• Od budúceho týţdňa začínajú sväté omše pre deti s dôrazom na prvoprijímajúcich. 
V Brestove v pondelok, v Kochanovciach v stredu a v Humennom v piatok. Prosíme                                         

rodičov prvoprijímajúcich detí, aby na tieto sv. omše prichádzali aj s deťmi,  
vţdy najneskôr o 17:30 

• Pozývame Vás na pravidelné katechézy dospelých  

- predovšetkým manželov stredného veku - každý utorok (okrem prvopiatkového 
týždňa). Prvá časť katechézy bude vo sv. omši od 18:00 hod. Potom hodinové 

stretnutie a rozhovor v rekolekčnej miestnosti. Budeme sa zaoberať s vieroučnými 
a morálnymi otázkami s reflexiou na výzvy 21. storočia.  

Téma prvého stretnutia: Evanjeliové hodnoty v každodennom živote 
 

• Pozývame miništrantov, a tých chlapcov, ktorí by radi slúžili pri oltári,  

na prvé stretnutie v tomto školskom roku 30. septembra o 16:00 vo fare.  
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PONDELOK 

26.09.2016 

Humenné 

  
  
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

Za + z rod. Brzychcyová a Ruţová 

Za + bezdomovcov a ľudí, ktorí zomreli v samote 

+ Michal 
+ Juraj a Alţbeta 

UTOROK 

27.09.2016 

Sv. Vincenta de Paul, sp. 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Helena 

ZBP Lukáš, Zuzana, Simona 

+ Michal a Margita s rodinou 

+ Anna, Jozef, Jozef 

STREDA 

28.09.2016 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

CsŠ 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

07:10 

+ Andrej 
+ Ján, Ján, Mária, Anna, Mária 

+ Ľudmila 

+ Michal (1.výr.) 

-- 

ŠTVRTOK 

29.09.2016 

Sv. Michala, Gabriela a 
Rafaela, archanjelov, 

sviatok 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Michal 
+ Mária 

Eucharistická adorácia 

+ Štefan, Zdenka, Anna, Matej, Mária 

+ Michal, Anna, Michal 
+ Michal, Ţofia, Ján, Zuzana 

PIATOK 

30.09.2016 

Sv. Hieronyma, 
 kňaza a uč. Cirkvi 

sp. 

Humenné 

  
  
  
Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

15:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Ján (zádušná z 14.6.) 

+ Michal, Ján, Mária, Anna 

Korunka Božieho Milosrdenstva 

ZBP Ján s rodinou a posilnenie vo viere 

+ Anna, Michal, Ján 

+ Ján 

SOBOTA 

01.10.2016 

Sv. Terézie z Lisieux, 
panna a uč. Cirkvi, sp. 

Humenné 

  
Brestov 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

08:00 

07:30 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

+ Michaela 

Za ruţencové bratstvo 

Za ruţencové bratstvo 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

NEDEĽA 

02.10.2016 

  

27. nedeľa 

v cezročnom období 

Humenné 

 Latinská 

  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

DSS Mierová 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

08:00 

09:30 

09:00 

07:30 

09:30 

+ Helena 

+ Štefan (1.výr.) 

Za ruţencové bratstvo 

+ Pavlína 

+ Milan, Gabriel, Milan 

ZBP rod. Karoľová 

ZBP pre nositeľov mena Michal v rod. Kamasovej 

Za ruţencové bratstvo - ţivých a mŕtvych 

+ Michal, Anna, Andrej, Anna 

• Október je mesiac modlitby posvätného ruženca. Pozývame Vás, aby ste 
sa túto modlitbu modlili vo svojich rodinách i spoločenstvách. Aj ako farská rodi-
na sa budeme spoločne modliť ruţenec pred večernou svätou omšou:  
Pondelok, utorok, sobota nedeľa - spolu s kňazom o 17:20 hod. 
Streda - večeradlo o 17:00. Štvrtok - birmovanci o 17:20. Piatok - deti o 17:00. 
Pri spoločnom slávení modlitby ruţenca spojenej s rozjímaním môţeme za ob-
vyklých podmienok získať plnomocné odpustky. Spovedanie 20 minút pred sv. 
ruţencom, keď sa modlíme s kňazom, v iných dňoch 30 minút pred sv. omšou. 

• V sobotu (01.10.) môţu členovia Bratstva posvätného škapuliara získať plno-
mocné odpustky za zvyčajných podmienok vo farskom kostole z príleţitosti 
sviatku sv. Terézie z Lisieux. 

• NsP: V nedeľu (2.10.) bude v nemocničnej kaplnke svätá omša o 7:30 hod. 



 

 

FL 20/2016 4 

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 

03.10.2016 

Humenné 

  
  

06:15 

12:00 

18:00 

+ Jozef 
+ Jozef a súrodenci a rodičia 

+ Anna, Tomáš, Zdenka, Tomáš 

UTOROK 

04.10.2016 

Sv. Františka Assiského, 
(sp.) 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ František 

+ Jozef, Anna, Ladislav, Tibor 

+ Juraj 
ZBP Martin (25 r.) a za upevnenie vo viere 

STREDA 

05.10.2016 

Sv. Faustíny Kowalskej, 
panny, (ľs.) 

Humenné 

  
  
CsŠ 

06:15 

12:00 

18:00 

07:10 

+ Adolf (zádušná z 10.6.) 

+ Jozef (3.výr.) 

+ Miroslav (2.výr.) 

-- 

ŠTVRTOK 

06.10.2016 

Humenné 

  
  
  
NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

16:00 

+ Dagmara 

ZBP Ţofia (70 r.) 

Eucharistická adorácia 

+ Ľudmila 

+ Igor, Mária, Juraj 

PIATOK 

07.10.2016 

Ružencovej 
Panny Márie, 

(sp.) 

Humenné 

  
  

 Prvý piatok 

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

15:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Jozef, Mária, Vincent, Alţbeta 

Za + z rodín Lichvanová, Orlejová, Rumňáková 

Korunka Božieho Milosrdenstva 

+ Michal 
Za + z rod. Horvátová 

+ Sabina, Ondrej, Cyril, Anna, Michal 
Za ruţencové bratstvo 

ZBP Mária a Michal s rodinou 

SOBOTA 

08.10.2016 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

Za dar viery, vz. lásky a svornosti pre bohuzn. rod. 

+ Andrej, Hermína, Mária 

+ Štefan, Mária, Jozef, Mária 

+ Ondrej 

NEDEĽA 

09.10.2016 

  

28. 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 

ZBP - Jana (50 r.) 

+ Ján, Alţbeta, Juraj, Mária 

+ Kristína, Ľudovít 
ZBP Ivana a jej rodiny 

+ Jozef (15. výr.) 

ZBP Jozef a Matúš 

ZBP Stanislav 

ZBP Vierka (24 r.) 

 Je prvopiatkový týždeň.  
Moţnosti pristupovať ku sviatosti 
zmierenia:  
V prvopiatkovom týždni od 11:00 - 
do 12:00  n e s p o v e d á m e !!! 

 
 Starých a chorých navštívime doma v piatok (07.10.) od 8:00.  

Vo farskom kostole je počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia.  

V prvopiatkovom týždni je farská kancelária zatvorená. 

Humenné 

Utorok 10:30 – 12:00 

Streda 16:30 – 18:00 

Štvrtok 16:30 – 18:00 

Brestov Pondelok od 16:00 

Kochanovce Pondelok od 16:45 


