
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

29.01.2017 03/2017 12. ROČNÍK 

F ARSKÝ LIST  
          SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH 

Kaţdoročným slávením Svetového dňa chorých chce Cirkev 
postupne zvyšovať citlivosť  cirkevného spoločenstva vo 
všetkých smeroch, pokiaľ ide o dôleţitosť pastoračnej sluţby 
v rozsiahlom svete zdravia, sluţby, ktorá je integrálnou sú-
časťou jej poslania, keďţe pokračuje v línii samotnej spásnej 
misie Krista. On, boţský lekár, „chodil, dobre robil 
a uzdravoval všetkých posadnutých diablom“. Z tajomstva 
jeho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania čerpá ľudské utrpenie zmysel a plnosť svet-
la. V apoštolskom liste Salvifici doloris to Boţí sluţobník Ján Pavol II. osvetľuje ta-
kýmito slovami: „Ľudské utrpenie dosiahlo svoj vrchol v Kristovom utrpení a sú-
časne dosiahlo celkom nový rozmer a nový poriadok: napojilo sa na lásku... na 
lásku, ktorá tvorí dobro, vyťaţiac ho aj zo zla, a to práve utrpením, ako najvyššie 
dobro vykúpenia sveta prišlo z Kristovho kríţa a neustále z neho prichádza. Kris-
tov kríţ sa stal prameňom, z ktorého vyviera ţivá voda. V ňom musíme znova na-
stoliť otázku o zmysle utrpenia a v ňom aţ do dôsledkov čítať na ňu odpoveď“. 
Pán Jeţiš, prv ako odišiel k Otcovi, sa pri Poslednej večeri poníţil – anticipujúc tak 

najvyšší akt lásky na kríţi – a umyl apoštolom nohy. Týmto gestom pozval svojich 

učeníkov, aby prijali rovnakú logiku lásky, dávajúcej sa predovšetkým tým najmen-

ším a najnúdznejším. Nasledujúc jeho príklad je kaţdý kresťan povolaný vţdy 

v inej a novej situácii oţivovať príklad dobrého Samaritána: ten, prechádzajúc po-

pri človeku, ktorého zbojníci nechali polomŕtveho leţať na kraji cesty, keď „ho uvi-

del, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal 

mu ich; vyloţil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na 

druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň a ak 

vynaloţíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať«“. 

 Na záver svojho podobenstva Jeţiš hovorí: „Choď a  rob aj ty podobne!“ Týmito 

slovami sa obracia aj na nás. Vyzýva nás, aby sme sa skláňali k telesným 

i duševným zraneniam mnohých našich bratov a sestier, ktorých stretáme na ces-

tách sveta. Jeţiš nám pomáha pochopiť, ţe vďaka Boţej milosti, prijímanej 

a preţívanej v kaţdodennom ţivote, sa skúsenosť choroby a utrpenia môţe stať 

školou nádeje. Skutočne platí, ţe „vyhýbanie sa utrpeniu ani útek pred bolesťou 

neprináša človeku uzdravenie. To prináša len schopnosť prijať súţenie, dozrievať 

v ňom a nachádzať jeho zmysel prostredníctvom zjednotenia sa s Kristom, ktorý 

trpel s nekonečnou láskou“. 
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ČO JE NA DRUHEJ STRANE? 

Starý, chorý muţ prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod 
z ordinácie, otočil sa a oslovil lekára: „Pán doktor, bojím sa smrti. Povedzte mi, čo 
je tam na druhej strane dverí?“ 
Lekár veľmi potichu odvetil: ,,To neviem.“ 
,,Vy to neviete? Ste kresťan a neviete čo je na druhej strane?“ 
Lekár sa zamyslel a chytil kľučku na dverách do svojej ordinácie. Z druhej strany 
bolo počuť škrabanie a kňučanie. Akonáhle ich otvoril, zo súkromnej časti vbehol 
dnu jeho pes. Vyskakoval v nespútanej radosti, ţe našiel svojho pána. 
Lekár sa obrátil na pacienta: ,,Videli ste môjho psa? Nikdy v tejto ordinácii nebol a 
nevedel čo je vo vnútri. Nevedel nič, okrem toho, že je tu jeho pán... A keď sa dve-
re otvorili, vstúpil bez obáv. Viem málo o tom, čo sa nachádza na druhej strane po 
smrti. No jedno viem iste: Je tam môj Pán - a to mi úplne stačí..." 

 

LÁSKA, ZDRAVIE A ÚSPECH. 

Ţena vyšla z domu a uvidela troch starých muţov s dlhými bielymi fúzmi, ktorí se-
deli vpredu na dvore. Povedala: Nemyslím si, ţe vás poznám, ale musíte byť 
hladní. Prosím poďte ďalej a zoberte si niečo k jedlu. Je tu pán domu? spýtali sa. 
Nie, odpovedala. Potom nemôţeme vstúpiť, odpovedali oni. 

Večer, keď sa manţel vrátil domov, ţena mu povedala, čo sa stalo. Beţ a povedz 
im, ţe som doma a pozvi ich. Ţena vyšla von a pozvala muţov dovnútra. 

My nemôţeme spoločne vstúpiť do domu, odpovedali. Prečo nie? spýtala sa ţe-
na. Jeden zo starých muţov začal vysvetľovať. Ukázal na jedného z nich a hovorí: 
Jeho meno je Zdravie. Ukázal na druhého: tento sa menuje Úspech a moje meno 
je Láska. Potom dodal: Teraz beţ a prediskutuj so svojim manţelom, ktorého z 
nás chcete doma. 
Ţena sa vrátila a povedala manţelovi, čo počula. Jej manţel mal veľkú radosť. 
Aké milé, povedal. Vzhľadom na túto situáciu pozveme ďalej Zdravie. Nech naplní 
náš dom zdravím. 
Jeho ţena nesúhlasila. Drahý, prečo nepozveme Úspech? 
Celý rozhovor počula ich svokra, vbehla do izby so svojím návrhom: Nebolo by 
lepšie pozvať Lásku? Náš dom by bol naplnený láskou. 
Dáme na radu svokry, povedal manţel svojej ţene. Choď von a pozvi Lásku, bude 
to náš najlepší hosť. 
Ţena vyšla von a spýtala sa troch muţov: Ktorý z vás je Láska? Poďte prosím a 
buďte našim hosťom. 
Muţ menom Láska vstal a išiel k domu. Ostatná dvaja vstali taktieţ a nasledovali 
ho. Prekvapená ţena sa spýtala Zdravia a Úspechu: Pozvala som len Lásku, pre-
čo idete taktieţ? 
Starí muţi odpovedali spoločne: Keby ste pozvali Zdravie alebo Úspech, ostatní 
dvaja by zostali vonku, ale vy ste pozvali Lásku a kamkoľvek ide on, tam ideme 
my s ním. Kdekoľvek je Láska, tam je aj Zdravie a Úspech! 



 

 

FL 03/2017 3 

PONDELOK 

30.01.2017 

Humenné 

  
  

06:15 

12:00 

18:00 

+ František 

+ Ján, Margita 

+ Anna, Michal, Anna, Ján 

UTOROK 

31.01.2017 

Sv. Jána Boska, kňaza, 
(sp.) 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Roman 

+ Juraj 
ZBP Jana (ţ) (45. r.) 

ZBP Anton, Mária, Anton ml. 

STREDA 

01.02.2017 

Humenné 

  
  

06:15 

12:00 

18:00 

ZBP - sestra Mária a manţel Pavol 
+ Ján 

+ Andrej 

ŠTVRTOK 

02.02.2017 

OBETOVANIE PÁNA, 
(sviatok) 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

18:00 

16:00 

+ Štefan, Helena,Štefan, Magdaléna 

+ Ján, Juraj, Mária, Mária 

Eucharistická adorácia 
ZBP Júlia a Daniela 

ZBP Silvia (40 r.) 

+ Michal 
+ Eugen - 1.výročie 

PIATOK 

03.02.2017 

Sv. Blažeja, biskupa 

a mučeníka, (ľs.) 

Humenné 

  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Anna, Ladislav, Ján, Alţbeta 

+ Ján, Anna 

+ Július 

ZBP Miroslava (30 r.) 

Za členov ruţencového bratstva 

ZBP bohuznáma rodina, a Peter a Gabriela 

+ Igor, Ján, Mária 

SOBOTA 

04.02.2017 

Humenné 

 

Brestov 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

08:00 

07:30 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

+ Michal 
Za ruţencové bratstvo 

Za + z rod. Krídlová, Okošová, Dobranská 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

NEDEĽA 

05.02.2017 

5. 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 

+ Miroslav, Helena, Michal, Helena, Andrej 
+ Martin, Anna, Jozef, Mária 

Za ruţencové bratstvo 

+ Mária 

ZBP Martina (18 r.) 

ZBP Jozef a Mária s rod. 
ZBP Dana, Jana, Michal, Ondro 

Za ruţencové bratstvo 

--- 

Starých a chorých navštívime doma v piatok (03.02.) od 8:00. Vo farskom kostole 
je počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia.  

V prvopiatkovom týţdni je farská kancelária zatvorená. 

• Vo štvrtok (02.02.) je sviatok Obetovania Pána. Pri svätých omšiach budeme poţeh-
návať hromičné sviece, ktoré si so sebou prinesiete. 
• V piatok (03.02.) je ľubovoľná spomienka na sv. Blažeja. Pri svätých omšiach bude-
me poţehnávať hrdlá. 

Humenné 

Utorok 16:30 – 18:00 

Streda 16:30 – 18:00 

Štvrtok 10:30 – 12:00 

Brestov Pondelok od 16:00 

Kochanovce Pondelok od 16:45 

 Je prvopiatkový týždeň.  
 
Moţnosti  
pristupovať ku sviatosti zmierenia:  



 

 

Tohto roku 11. februára na spomienku Panny Márie Lurdskej, si budeme pripomínať 
uţ 25. svetový deň chorých. Na základe podnetu Svätého Otca Františka, chceme 
tento rok ponúknuť osobitnú sv. omšu pre tých chorých, ktorí sa už dlhší čas ne-
mohli zúčastniť na sv. omši v kostole. Chceme vás preto poprosiť o dobrovoľnícku 
sluţbu, ktorá spočíva v tom, ţe vyhľadáte vo svojom okolí človeka, ktorý je chorý 
a chcel by sa zúčastniť tejto sv. omše. Potom mu pomôţete dostať sa do kostola.  
My kňazi tu budeme od 10:30 hod. vysluhovať sviatosť zmierenia chorým (aj na vozí-
koch) a pri sv. omši budeme udeľovať aj pomazanie chorých. Po sv. omši bude pre 
chorých pripravené aj malé agapé. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto dobro-
voľníckej sluţby zapoja – ktorí budú chcieť vidieť Krista v blíţnom.  
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PONDELOK 

06.02.2017 

Sv. Pavla Mikiho  
a  spoločníkov,  

mučeníkov, (sp.) 

Humenné 

  
  
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Jozef 
+ Ján, Anna 

+ Václav, Roman, Ján, Albín 

+ Juraj, Alţbeta, Michal, Mária 

UTOROK 

07.02.2017 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Mária 

+ Július, Alţbeta, Juraj, Zuzana, Jozef 
ZBP - Jozef, Mária, Ema 

ZBP Anna (93 r.) 

STREDA 

08.02.2017 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Anna 

+ Radoslav (7.výr.) 

Za + rodičov a súrodencov z rod. Marušáková 

Za + z rod. Šompľáková a Papáčová 

ŠTVRTOK 

09.02.2017 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Mária, Ján, Anna, Jozef 
+ Štefan a rodičia 

Eucharistická adorácia 
+ Anna, Štefan 

+ Eduard, Miroslav 

+ Anton, Magdaléna, Anton, Anna 

PIATOK 

10.02.2017 

Sv. Školastiky, panny, 
(sp.) 

Humenné 

  
  
Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Ladislav (kňaz) 

+ Andrej 
ZBP Veronika (20 r.) 

+ Pavol 
+ Rozália, František, Anna, Bohuš 

SOBOTA 

11.02.2017 

Prebl. Panny Márie 
Lurdskej, (ľs.) 

Humenné 

Sv.omša za chorých 

 
Kochanovce 

NsP 

07:00 
12:00 

18:00 

08:00 

07:30 

ZBP Mária (75 r.) a Marienka (49 r.) 
Za chorých vo farnosti 
ZBP Mária, Valéria, Danica s manţ. a deti, vnuk Kamil 

+ Verona, Michal, Ján, Anna, Juraj 
+ Michal, Mária, Mikuláš 

NEDEĽA 

12.02.2017 

6. 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 

+ Andrej, Mária, Anna, Margita, Jozef, Anna 

Za kňazov našej farnosti 
+ Michal, Mária, Michal, Jozef 
+ Andrej 
+ Mária, Jozef, Mária 

ZBP rod. Dolobáčová a Cárová 

ZBP Róbert, Nina, Milka 

ZBP Štefan s rodinou 


