
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

18.12.2016 26/2016 11. ROČNÍK 

F ARSKÝ LIST  

Ježiš nech svojim príchodom poteší a posilní všetkých nás  
a preniká svojim svetlom, aby viera v neho, 

ktorá osvecuje našu myseľ, 
žiarila v našich životoch, rodinách a spoločenstvách! 

Nech sa rozhostí vtelená Láska v našich srdciach!  
Prajeme Vám Požehnané Vianoce!  

Vaši duchovní otcovia: František, Adrián, Matúš, Lorenzo a  Štefan 

Je jedna tichá noc v roku, svätá noc, kedy všade vianočné 
zvončeky hrajú, ľudské srdcia sa otvárajú. Vládne radosť 
a pokoj. Rok má 365 dní a jednu noc. Ale táto noc sa mení 
na deň. V tejto svätej noci spievali anjeli, do tejto noci hla-
holia zvony a znie radostný spev kolied. Malé dieťa v jas-
liach patrí neodmysliteľne k poézii Vianoc: pohľad na Ježiš-
ka takmer samozrejme vyvoláva v nás pocity nežnosti a do-
jatia. Bolo by možné zostať pri týchto "pekných pocitoch", 
pri "romantickej nálade": koniec koncov ľahko sa uspokojujeme len s navodením 
tejto sviatočnej atmosféry. Aj to má svoj zmysel a zodpovedá určitej ľudskej po-
trebe po krásnom prežití sviatkov, ale: jasle nám hovoria niečo viac. 
Pápeži pred polnočnou sv. omšou uložia sochu Ježiša dieťaťa vo svätopeterskej 
Bazilike do jasieľ. A potom slávnostne umiestnia pri nej Sv. Písmo, Božie Slovo. 
Ježiš je predovšetkým Slovo, to práve o chvíľu počujeme dnes v evanjeliu sv. 
Jana: "Na počiatku bolo Slovo". Nie je to len nemluvňa, ktoré kedysi ležalo v 
chlieve. Je to slovo, ktoré oslovuje každého človeka v každej dobe. Je svetlo, 
ktoré osvecuje všetko. Je jedinečný. Iný ako my, a predsa nám svojím človečen-
stvom veľmi blízky. Nechce byť len vedľa nás. Chce, aby sme ho prijali. A ak to 
urobíme, ponúka niečo, čo je až neuveriteľné: "Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať 
sa Božími deťmi." Človeku je daná moc, aby prekonal obmedzenosť svojho člo-
večenstva, svojej náklonnosti k zlu, svojej smrteľnosti. Prichádza Slovo, aby ne-
ustále obnovovalo našu ľudskosť - byť človekom. Chce nás vyviesť z neustálej 
túžby konať bez Neho alebo proti Nemu. On vie, že naša najväčšia mizéria spo-
číva v strate našej prvotnej identity: nie sme schopní pochopiť a žiť naše synov-
stvo a naše bratstvo.  
Toto prichádzajúce Slovo nám prišlo znovu pripomenúť Boží obraz v nás.  
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   „Dnes sa nám narodil Spasiteľ“. Tento časový prívlastok – 

„dnes“ – sa viackrát vyskytuje vo všetkých vianočných sláve-

niach: vzťahuje sa na udalosť Ježišovho narodenia a na spá-

su, ktorú Vtelenie Božieho Syna prinieslo. V liturgii táto uda-

losť prekračuje ohraničenia času a priestoru: stáva sa aktuál-

nou, súčasnou; jej pôsobenie zostáva, aj keď pribúdajú dni, 

roky, stáročia. Keď liturgia hovorí, že Ježiš sa rodí „dnes“, ne-

používa len nejakú frázu, ale zdôrazňuje, že jeho Narodenie sa dotýka celých dejín. 

Aj dnes pre nás zostáva skutočnosťou, ku ktorej nás privádza liturgia. Nás veriacich 

Vianočné slávenie utvrdzuje v istote, že Boh je medzi nami skutočne – svojím Telom 

– prítomný; nie je nám vzdialený: aj keď je s Otcom, zostáva nám nablízku. 

List sv. apoštola Pavla Títovi, sa začína slávnostným „apparvit“ – „zjavil sa”. Práve 

toto je programové slovo, ktorým chce Cirkev komplexne vyjadriť podstatu Vianoc. 

Predtým ľudia hovorili o Bohu a vytvárali si o ňom mnohoraké predstavy. Sám Boh 

hovoril k ľuďom mnohorakými spôsobmi Ale teraz sa stalo čosi viac: On sa zjavil. 

Ukázal sa. Vystúpil z nedosiahnuteľného svetla, v ktorom prebýva. On sám prišiel 

medzi nás. Toto bolo pre starú Cirkev veľkou radosťou Vianoc: Boh sa zjavil. Nie je 

to už len predstava, nie len niečo, čo môžeme vytušiť na základe slov. On sa „zjavil“. 

Ale teraz si kladieme otázku: Ako sa zjavil? Kto je naozaj? Čítanie z omše na úsvite 

nám o tom hovorí: „ale keď sa zjavila dobrota Boha... a jeho láska k ľuďom“. Pre ľudí 

z predkresťanskej epochy, ktorí sa popri hrôzach a rozporoch tohto sveta obávali, že 

aj Boh nie je možno úplne dobrý, ale možno je aj krutý a panovačný, to bolo naozaj 

„zjavenie Boha“, veľké svetlo, ktoré sa zjavilo: Boh je úplná dobrota. Aj dnes ľudia, 

ktorí už nedokážu objaviť Boha vo viere, si kladú otázku, či najvyššia sila, ktorá je 

základom sveta a riadi ho, je naozaj dobrá, alebo či nie je aj zlo mocné a pôvodné 

ako dobro a krása, ktoré nachádzame v žiarivých okamihoch v našom vesmíre. 

„Zjavila sa dobrota Boha... a jeho láska voči ľuďom“: toto je nová a potešujúca istota, 

ktorú dostávame na Vianoce ako dar. 

V tú Svätú Noc Boh prichádza do nášho sveta ako dieťa. Neprichádza, ako dospelý, 

ale ako slabé, odkázané dieťa, ktoré bez  svojej matky a svojho otca nič nezmôže. 

Takto skusuje lásku, oporu a nežnosť. 

V dieťati z Betlehemskej maštale sa môžeme takpovediac dotknúť Boha a kolísať ho 

v náručí. Preto liturgický rok získava ďalší stred, prostredníctvom sviatku, ktorý je 

predovšetkým sviatkom srdca. 

 Nechajme sa preniknúť jednoduchosťou od toho Boha, ktorý sa zjavuje srdcu po-

kornému. A modlime sa za všetkých tých, ktorí musia žiť Vianoce v chudobe, bolesti, 

v životnej skúške, aby sa zažiaril lúč Božej dobroty; aby sa ich, ako aj nás, dotkla 

dobrota, ktorú Boh narodením svojho Syna v maštali, túžil priniesť na tento svet.  
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PONDELOK 

19.12.2016 

Humenné 

  
  

06:15 

12:00 

18:00 

+ Anna, Ján, Mária 

+ Alžbeta, Jozef, Andrej, Margita, Michal 
+ Veronika, Zuzana 

UTOROK 

20.12.2016 

Humenné 

  
  

06:15 

12:00 
 

18:00 

+ Pavol, Mária, Pavol 
ZBP Rozália (80 r.) a Daniela (50 r.),  
Miroslava, Alžbeta 

+ Mária, Ľubomíra (ž.), Štefan 

STREDA 

21.12.2016 

Sv. Petra Kanízia,  
kňaza a učiteľa Cirkvi,  

Humenné 

  
  
CsŠ 

06:15 

12:00 

18:00 

07:10 

+ Magdaléna, Jozef, Marta, Ján 

+ Tomáš 

+ Dušan, Juraj, Anna 
... 

ŠTVRTOK 

22.12.2016 

  

Humenné 

  
  
  

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

ZBP Slávka 

+ Rudolf, Mária, Jozef 
 Eucharistická adorácia 

ZBP Martin, Jana, Maroš 

PIATOK 

23.12.2016 

Humenné 06:15 

12:00 

ZBP Vladimír 

+ Michal a Anna 

SOBOTA 

24.12.2016 

Humenné 

 

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

16:00 

24:00 

22:30 

22:30 

22:30 

ZBP Jozef, Valéria, Janka, Pavol 
Vlastný úmysel 
+ Štefan (1.výr.) 

ZBP rod. Strižencová a Rošková 

+ Štefan, Anton, Helena, Zuzana, Hana 

NEDEĽA 

25.12.2016 

  

SLÁVNOSŤ  

NARODENIA PÁNA 

  

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 

ZBP Eva s rodinou 

+ Michal 
Za farnosť 

+ Andrej, Hermína, Mária 

Za veriacich obce 

Za veriacich obce 

+ Anna, Michal, Alžbeta, Andrej 
ZBP Anton, Helena s rodinou 

ZBP Michal, Anna Kyslanová 

O Z N A M Y 

Počas týždňa budeme spovedať v okolitých farnostiach, preto nebudeme 
spovedať pred večernými svätými omšami !!! 

• Farská kancelária bude zatvorená do 9.1.2017. 
Súrne prípady vybavíme po svätých omšiach, pohreby možno nahlásiť ke-
dykoľvek počas dňa. 
• HE: Mimoriadni rozdávatelia Eucharistie budú mať stretnutie v utorok 
(20.12.) po večernej sv. omši vo farskej kancelárii. 
• Na štedrý deň (24.12.) si budete môcť vyzdvihnúť Betlehemské svetlo 
vo farskom kostole Všetkých svätých od 9:00 do 14:00 hod. Plagát 
s ďalšími miestami je na výveske. 
• HE: Štedrá večera v našej farnosti začína o 18:00 hod. za zvuku zvonov. 
Využite návrh na spoločnú modlitbu pred štedrou večerou, ktorý nájdete v 
najnovšom farskom liste. 
• Na slávnosť Narodenia Pána v nedeľu (25.12.) vás pozývame do farské-
ho kostola aj s deťmi na požehnanie detí a rodín pri jasličkách (tzv. jas-
ličková pobožnosť). Začína o 15:00 hod. 



 

 

FL 26/2016 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 

26.12.2016 

Sv. Štefana, prvého 
mučeníka, (sv.) 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

09:30 

08:00 

09:00 

10:30 

+ Michal, Mári a ich rodičia 

ZBP - Viera 

+ Štefan, Mária, Pavol a Michal 
ZBP Veronika 

+ Štefan a Anna 

ZBP rod. Kulanová 

ZBP Štefan s rodinou 

+ Štefan 

UTOROK 

27.12.2016 

Sv. Jána, apoštola  
a evanjelistu, (sv.) 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Miroslav 

+ Ján a Anna 

+ Mária 

+ Ján, Anna 

STREDA 

28.12.2016 

Svätých Neviniatok, 
mučeníkov, (sv.) 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Ján 

ZBP pre počaté deti 
ZBP Milan (75 r.) 

ZBP Anna (65 r.) 

ŠTVRTOK 

29.12.2016 

Sv. Tomáša Becketa, 
biskupa a mučeníka, 

(sp.) 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

Za + z rod. Turčíkova, Kandurova 

+ Anna, Štefan 

 Eucharistická adorácia 

+ Ján a Igor 

+ Ján a Magdaléna 

+ Ivan 

PIATOK 

30.12.2016 

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, 
MÁRIE A JOZEFA, (sv.) 

Humenné 

  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Anna 

ZBP Štefan (60 r.), Mária (60 r.) (nevyplat.) 

+ Ján a Margita 

+ Jozef, Mária, Alžbeta, Michal 
ZBP rod. Macková, Kohuláková, Bašistová 

+ Michal, Jozef, Mária 

Poďakovanie za 85 r. života - Margita 

SOBOTA 

31.12.2016 

Sv. Silvestra I., pápeža, 
(sp.) 

Humenné 

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

16:30 

15:00 

15:00 

15:00 

07:30 

Poďakovanie za farnosť 

Poďakovanie za prežitý rok 

Poďakovanie za prežitý rok 

Poďakovanie za prežitý rok 

Za spoločenstvo kaplnky, upevnenie vzťahov 

NEDEĽA 

01.01.2017 

SLÁVNOSŤ 

PANNY MÁRIE  
BOHORODIČKY 

  

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

09:30 

08:00 

09:00 

10:30 

ZBP Helena (80 r.) a Rudolf (80.r.) manželia 

Za ružencové bratstvo 

+ Ján, Mária, Ján, Juraj, Mária 

ZBP Ladislav a Lenka 

+ Jozef, Štefan  
Za veriacich obce 
ZBP Pavol 
Za ružencové bratstvo 

Život je ozvena 
Čo odošleš, príde naspäť. 

Čo zaseješ, to zožneš. 
Čo dáš, to dostaneš. 

Čo vidíš v druhých, existuje v tebe. 


