
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

20.11.2016 24/2016 11. ROČNÍK 

F ARSKÝ LIST  

Kontrastný obraz poníţeného, zdanlivo bezmocného ţidovského kráľa 

na kríţi, kráľa, ktorý zlyhal, popisuje evanjelium. Za tým všetkým sa 

však skrýva kráľovstvo, ktoré nemoţno s ničím porovnať, a ktoré človek 

ešte nezaţil, ktoré je slobodné, nezávislé od politickej moci, od všet-

kých s tým súvisiacimi tlakmi a otroctvami, manipuláciami a intrigami, 

panovačnosťou a násilím, a ktoré je nádejou pre všetkých tu ţijúcich a 

pre všetkých, ktorých obvinili. V slovách oboch zločincov sa odzrkadľu-

jú v podstate oba obrazy kráľovstva: zatiaľ, čo sa mu jeden vysmieva ako Mesiášovi, 

kráľovi, ktorý si nevie pomôcť ani sám sebe, spozná ten druhý v bezmocnosti ukriţova-

ného skutočnú kráľovskú moc a odovzdá sa do jeho milosrdenstva. Aţ po Jeţišovu smrť 

môţeme si všimnúť to, čo ho od začiatku jeho verejného účinkovania sprevádzalo: spo-

ločensky etablovaní ľudia a "poboţní" ľudia sa voči nemu uzatvorili vo svojom mudrova-

ní a naopak, jednoduchý ľud a tí, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej situácii sa otvárajú 

Jeţišovmu posolstvu bezpodmienečnej a odpúšťajúcej láske. Moţno potrebujeme zakú-

siť najprv pocit bezvýchodiskovosti, keď sme celkom v koncoch, aby sme sa mohli otvo-

riť neočakávanému, zázračnému, uzdravujúcemu, tomu, čo si ani nevieme predsta-

viť ...? A ako je to s Kristovým kráľovstvom dnes? Neukazujeme sa my, kresťania vo 

svete, ako tí, ktorí sú stále slabí, málo presvedčiví, úbohí, bezmocní? A to zlé sa zdá, ţe 

má stále prevahu. Je potrebné mať dôverujúci pohľad spoluukriţovaného zločinca, aby 

sme aj my objavili v tejto zdanlivej bezmocnosti Kristovo kráľovstvo plné moci. Bezmoc-

ný, vysmiaty, udupaný je v skutočnosti kráľ, aj keď vo svojom zvláštnom význame. Tento 

kráľ s trvalými jazvami nie je ţiadnym vyprojektovaným objektom pre našu veľkú fantá-

ziu, nie je príleţitosťou, podnetom pre triumfalizmus, ţiadnou výzvou opustiť realitu a 

snívať v nejakom fungujúcom svete a tak podceňovať moc zlého v našej spoločnosti a v 

dejinách ľudstva. Návrat ku poriadku, ktorý nám je zverený, spochybní, zneistí všetky 

naše merítka. Svet sa uţ nedá jednoznačne rozdeliť na pravo alebo ľavo orientujúcich, 

na hore a dole, na veriacich a neveriacich, chudobných a bohatých. Váţne prijatá bez-

mocnosť bezbrannej lásky spochybní všetky meradlá a princípy konania – dúfajme, ţe 

aj naše ... Dnes, v nedeľu Krista Kráľa oslavujeme teda úbohého, vysmiateho kráľa, krá-

ľa s tŕňovou korunou, kráľa na kríţi, tak absurdne sa to asi javí mnohým ľuďom. My ho 

však oslavujeme, pretoţe vo svojej bezmocnosti na kríţi ukázal inú moc: moc lásky. Je-

ho smrť je posledným dôsledkom jeho obety lásky a jeho posolstva o nekonečnej Boţej 

láskavosti k nám, ľuďom. 
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Adventné besedy 2016 s témou: 

AMORIS LAETITIA - RADOSŤ LÁSKY 
 

sa uskutočnia vždy o 15:00 hod. v jedálni Cirkevnej školy 
 

 

1. adventná nedeľa – 27.11.2016 
„AMORIS LAETITIA – ČO NAPÍSAL PÁPEŢ FRANTIŠEK O MANŢELSTVE“. 
PhLic. Peter Gazda, kaplán Prešov – Solivar. 

2. adventná nedeľa – 04.12.2016 
 BIBLICKÝ POHĽAD NA MANŢELSTVO  CEZ AMORIS LAETITIA 
ThDr. Štefan Novotný, PhD – rektor Kňazského seminára v Košiciach  

3. adventná nedeľa – 11.12.2016 

PRÁVNE ASPEKTY ROZVEDENÝCH MANŽELOV CEZ AMORIS LAETITIA 
Doc., ICDr., JUDr. Juraj Jurica, PhD., odb. as. TFKU 

Buďte pripravení a bdejte! 
 

Advent sa začína výzvou k bdelosti. Existuje skupina ľudí, ktorí 
ani nepotrebujú, aby sa im to pripomínalo – deti! Deti pozorne sledujú 
televízne reklamy, dychtivo prehľadávajú internet a nekonečne dlho vy-
drţia listovať v katalógoch, aby si vybrali darčeky, ktoré chcú dostať. My 
dospelí by sme sa mohli inšpirovať ich zápalom a schopnosťou obdivu. 
Áno, Jeţiš nás vyzýva, aby sme boli bdelí, ale ohľadom čoho? Aby sme si všimli, ako 
Boh „zostúpil a vrchy sa rozplynuli“ (porov. Iz 64, 2). Hľadajme ho, aby odstránil všetky 
prekáţky medzi ním a nami, a aby sa mohol s nami podeliť o svoje srdce ešte plnším 
spôsobom. 
Ţe si to vyţaduje priveľa? Nie! Spomeňme si, ako Boh odpovedal, keď ho Izraeliti prosi-
li, aby otvoril nebo. Poslal svojho jediného Syna! Nielenţe otvoril nebesia; on zostú-
pil, zhromaţdil nás vo svojom náručí a pozval nás, aby sme s ním zostali naveky. Aká 
ohromná, prekypujúca štedrosť! 
Určite vieš, ako máš obdarovať človeka, ktorého máš rád. O čo viac môţeš očakávať od 
Boha Otca! On ťa má nadovšetko rád. Kochá sa v tebe. Vyţíva sa v obdarúvaní. Tak 
neváhaj a pros ho o niečo počas tohto Adventu. 
Moţno potrebuješ väčšiu trpezlivosť alebo viac sebaovládania v jedení či pití. Pros ho o 
to! Moţno túţiš konkrétnejšie pocítiť jeho prítomnosť alebo si ţeláš, aby jasnejšie pre-
hovoril v tvojom srdci. Očakávaj to! A potom buď pri modlitbe pozorný. 
Neobmedzuj Jeţiša len na malé dary, o ktorých si myslíš, ţe ich môţeš od neho ţia-

dať. Doširoka otvor dvere svojho srdca a dovoľ mu, aby ti mohol darovať nové a neča-

kané dary: radosť, pokoj, miernosť, rozlišovanie, odvahu. Moţno ti neodpovie presne 

tak, ako to očakávaš, ale to neprekáţa. Dovoľ, aby ťa prekvapil svojou vynaliezavos-

ťou. Buď si istý, ţe ti dá samé dobré dary, hoci by si ich nerozpoznal ihneď. Len ver, ţe 

keď budeš prosiť, dostaneš, a keď budeš hľadať, nájdeš. 
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•  V sobotu (26.11.) o 10:00 hod. budú v košickej katedrále celodiecézne 

kňazské rekolekcie z príleţitosti sviatku sv. Ondreja, patróna našej arcidie-

cézy.  

• Pri všetkých sv. omšiach z 1. adventnej nedele budeme požehnávať  

adventné vence. Pred svätou omšou ich nechajte pred oltárom. 

• Na budúcu nedeľu (27.11.) bude celoslovenská zbierka na charitu. Za Vaše 

milodary vopred PBZ! 

• Na budúcu nedeľu (27.11.) má naša farnosť sluţbu celodennej adorácie 
v našej arcidiecéze. Nakoľko je však nedeľa a doobeda sú sv. omše, Sviatosť 
oltárna bude vystavená o 14:30 hod. (pred modlitbou sv. ruţenca) aţ do večer-
nej sv. omše. Prosíme o zabezpečenie sluţieb na poklonu. 

PONDELOK 

21.11.2016 

Obetovanie  
Panny  Márie, (sp.) 

Humenné 

  
  
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Veronika (1.výr.) 

+ Mikuláš 

+ Mária, František, Milan, Milan 

Za + z rod. Falová a Grešová 

UTOROK 

22.11.2016 

Sv. Cecílie, panny  
a mučenice, (sp.) 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Andrej, Anna, Michal, Justína 

+ Ján, jeho rodičia a príbuzní rod. Sakalovej 
+ Peter 

+ Anna, Alica, Sabina, Štefan 

STREDA 

23.11.2016 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

CsŠ 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

07:10 

Za duše nenarodených detí 
ZBP Emília (70 r.) s rodinou 

+ František a Mária 

ZBP rod. Pavlatiová 

-- 

ŠTVRTOK 

24.11.2016 

Sv. Ondreja Dung-Laka, 
a spol., mučeníkov, (sp.) 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

ZBP Andrej s rodinou 

+ Michal, Alţbeta, Ondrej, Mária 

Eucharistická adorácia 
+ Jozef, Michal, Anna, Michal 
+ Anna 

+ Emília, Ján 

PIATOK 

25.11.2016 

Sv. Kataríny  
Alexandrijskej, panny  

a mučenice, (ľs.) 

Humenné 

  
  
Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Štefan 

ZBP Katarína (80 r.) 

+ Andrej, Mária, Anna 

+ Michal, Mária, Jozef, Helena 

ZBP Katarína 35 r. 

SOBOTA 

26.11.2016 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

ZBP Katarína (40 r.) 

+ Jozef 
ZBP rod. Tutková, Lukčinová, Repačová 

+ Ján, Zuzana, Rozália, Mária 

NEDEĽA 

27.11.2016 

  

1. adventná nedeľa 

  

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 

+ Helena, Ondrej 
+ Mária 

ZBP Andrej, Valéria, Ondrej, Diana 

ZBP Andrej a Eva 

+ Jozef, Mária, Ján, Ján 

ZBP Mária (65 r.) 

ZBP Riško a Katarína (6 r. - dvojičky) 

+ Andrej, Ján 

+ Zuzana 
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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. 

• Je prvopiatkový týždeň.  
 
Moţnosti pristupovať ku sviatosti 
zmierenia:  

 
 

• 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 

PONDELOK 

28.11.2016 

Humenné 

  
  

06:15 

12:00 

18:00 

+ Juraj 
+ František (1.výr.) 

+ Tomáš (pohreb 4.8.) 

UTOROK 

29.11.2016 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Michal, Mária, Ján, Alţbeta 

+ Ondrej, Imrich, Margita, Mária 

+ Andrej, Mária, Pavol, Mária 

+ Emil 

STREDA 

30.11.2016 

Sv. Ondreja, apoštola, 
(sviatok) 

Humenné 

  
  
CsŠ 

06:15 

12:00 

18:00 

07:10 

+ Andrej, Ján, Anna 

+ Andrej 
+ Andrej 
-- 

ŠTVRTOK 

01.12.2016 

Humenné 

  
  
  
NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

16:00 

+ Miluša (ţ.), (výročná) 

+ Andrej, Anna, Jozef, Anna 

Eucharistická adorácia 
+ Ján a Mária 

+ Ján, Helena, Ján, Helena 

PIATOK 

02.12.2016 

Prvý piatok 

Humenné 

  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Mária, Ján, Štefan 

ZBP Pavol a Anna (60. výr. manţ.) 

+ Zuzana, Ján a ich rodičia 

+ Jozef 
+ Michal Haľko (1.výr.) 

Za ruţencové bratstvo 

+ Anna 

SOBOTA 

03.12.2016 

Sv. Františka  
Xaverského, kňaza, 

(sp.) 

Humenné 

 

Brestov 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

08:00 

07:30 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

+ Milan 

Za ruţencové bratstvo 

Za ruţencové bratstvo 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

NEDEĽA 

04.12.2016 

  

2. adventná nedeľa 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

09:30 

08:00 

09:00 

10:30 

Za ruţencové bratstvo 

ZBP Anna, Peter, Michael 
+ Jolana 

+ Pavlína 

ZBP Mária (narodeniny) 

ZBP Vladimír (50 r.) 

+ Veronika 

Za ruţencové bratstvo 


