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F ARSKÝ LIST  

       Veľkonočný dar života 

Potrebujeme dostatočný priestor a čas na to, aby sme mohli 

osláviť dar ţivota. Potom, čo si cirkev 40 dní pripomínala Jeţi-

šovo utrpenie, očakáva teraz po 50 dňoch Turíce, veľký svia-

tok radosti, v ktorom sa v rôznych podobách odvíja to, čo sa 

uţ začalo v zhustenej forme v deň vzkriesenia. Počas týchto 

50 dní patrí zvláštny význam oktáve. V starej cirkevnej tradícii 

vo Veľkonočnú nedeľu ukončili novopokrstení slávnostne ich 

"hebdomada in albis" – "týţdeň v bielom rúchu", týţdeň, po-

čas ktorého sa denne v bielom rúchu zúčastňovali na spoločnom slávení Eucha-

ristie. Ešte dnes je v tejto spomienke pomenovaná táto nedeľa ako "Biela nedeľa". 

8 dní po Jeţišovom zmŕtvychvstaní sa Jeţiš opäť stretáva so svojimi učeníkmi. A 

Tomáš, pochybovač, je tentokrát s nimi. Ako dobre, ţe máme tohto Tomáša! To-

máš – to je dôleţitá stránka v kaţdom z nás. Je to tá črta, ktorá hľadá a pýta sa, je 

kritická a skeptická. Premyslí si pre a proti, pochybuje a málo dôveruje, má však 

odvahu povedať: neverím. Je to tá vlastnosť, ktorá túţi po pravej, hlbokej skúse-

nosti tejto novej, neuveriteľnej skutočnosti, a ktorá chce byť touto skutočnosťou 

dotknutá hlboko v duši. Tomáš, pochybovač, je zároveň svojou pochybovačnosťou 

otvorený a pripravený prijať nové. A keďţe otvorene priznáva svoje pochybnosti, 

nepotlačuje ich v sebe, nezapiera a vďaka tomu dostáva dar pravého, skutočného 

stretnutia. Je to dar, ktorý je určený, pripravený pre kaţdého z nás. "Blahoslavení 

tí, čo nevideli, a uverili!" Aj my sme obdarovaní týmto Duchom vzkrieseného Jeţi-

ša, ktorý je tu predstavený v obraze dýchnutia, ako Ten, čo darúva ţivot, a kriesi k 

ţivotu, ktorý chce nám, ľuďom, dať (novú) ţivotnú šancu, aby sme sa mohli opäť 

nadýchnuť! Veľká noc nie je len akousi zboţnou spomienkou na udalosť z minu-

losti, ktorú nemoţno overiť, preskúšať. Skúsenosť vzkriesenia má svoj účinok, silu 

práve aj pre náš čas a pre náš celý osobný ţivot. Nečakane a prekvapivo, tak v 

malom ako aj veľkom, vo všednom a nenápadnom môţe prísť cez zatvorené dve-

re zmŕtvychvstalý Kristus. Tu a teraz sa chce kaţdý deň znova a zas udiať zmŕt-

vychvstanie. "Môj Pán a Boh!" – vo všetkých veciach a udalostiach môjho ţivota. 

Je to pozvanie k mimoriadnej pozornosti počas týchto 50 dní preţívania radosti! 
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Naša cesta do Emauz  
 
Boli smutní, plní otáznikov, v srdci sklamanie, keď odchá-
dzali dvaja z Jeţišových učeníkov z Jeruzalema do osady 
zvanej Emauzy. 
      Podobné udalosti sa stávajú aj v ţivote veriaceho člo-

veka. Do nášho ţivota prídu okamihy, keď sa strácajú všetky nádeje, istota a neraz sa oko-
lo nás vytvorí vákuum, prázdnota. Človek hľadá, čoho by sa zachytil, o čo by sa oprel. Keď 
nemôţe nič nájsť, často odchádza ako učeníci do Emauz. My si však musíme uvedomiť, ţe 
Boh sa nevzdá nikoho z nás. Vidíme to na učeníkoch. Jeţiš nejde za nimi, ale ide s nimi. 
       Jeţiš ide za kaţdým z nás.       
    On predsa nechce stratiť nikoho, koho mu Otec nebeský zveril. Áno, má to s nami ťaţ-
ké. My ľudia sme nestáli, rýchlo meníme svoj postoj, a to aj k Bohu. Často sa vzďaľujeme 
od Boha, odchádzame od neho, preto nás ešte viac opúšťajú sily a naplňuje prázdnota. 
Evanjelium hovorí tak jasne o prostriedkoch, ktoré oţivujú našu lásku, ktoré pomôţu k 
ozdraveniu chorej duše či zlomeného srdca. Musíme si uvedomiť, ţe ak chceme, aby naše 
srdce horelo láskou k Bohu, k blíţnemu a aby sme mali sami lásku k sebe, musíme často 
pristupovať ku Sviatosti oltárnej, zúčastňovať sa na svätej omši, pretoţe tam preţijeme 
skutočné spoločenstvo a tam pocítime blízkosť Pána Jeţiša, tam sa nám rozhorí naše srd-
ce a bude nám znova tak dobre. 
      Nielen učeníci, ale aj my sa presviedčame pri svätej omši, pri pristupovaní ku Sviatosti 
oltárnej, teda pri lámaní chleba o veľkej posile vo viere. Vidíme, ţe uţ prví kresťania pocho-
pili význam eucharistickej slávnosti – svätej omše, ktorá im umoţnila stretnúť sa tvárou v 
tvár s Bohom, pokiaľ sa neskončila doba zjavení. Po nanebovstúpení si pravidelne v nede-
ľu pripomíname toto stretnutie s osláveným Kristom. Tu vidíme, ţe i v 21. storočí je to moţ-
né stretnutie s Kristom, kde sa nám rozhorí srdce, kde pocítime jeho blízkosť, kde sa mô-
ţeme cítiť tak dobre. Kristus sa nám dáva tu pri svätej omši celý za pokrm, aby nás posilnil 
na ceste, na ktorej hľadáme pravdu, zmysel ţivota, svoj krásny cieľ. Jeţiš je tu s nami, ako 
s dvoma učeníkmi do Emauz, aby odstraňoval svojou milosťou naše pochybnosti, ale i na-
šu malomyseľnosť. Uvedomujeme si, ţe kto sa chce skutočne stretnúť so zmŕtvychvstalým 
Kristom, nech sa otvorí jeho slovám vo Svätom písme a nech pristúpi k jeho stolu, kde pod 

Kde sa Ho stretneme? 
Ľudia často hovoria: rád sa zastavím v kostole, ale keď ma tam nikto neruší. Alebo sa ob-
hajujú, ţe v nedeľu miesto do kostola idú do prírody, lebo sa im tam lepšie rozpráva s Bo-
hom. Je to správne? 
Ak chcú v pokojnej atmosfére chrámu chvíľu relaxovať, v lepšom prípade ticho spočinúť v 
Bohu, je to správne. Aj povzniesť svoje myšlienky k Bohu sa niekomu lepšie darí v prírode, 
neţ v plnom kostole. Ale je tu podstatný rozdiel: v tichu chrámu či uprostred krás prírody 
človek povznáša svoju myseľ k Bohu, cez liturgiu prichádza Boh k človeku. Medzi Bohom a 
človekom je tak priepastný rozdiel, ţe človek sa vlastným úsilím nikdy nepovznesie aţ k 
Bohu, ktorého si nevie ani predstaviť. Preto si Boh vzal telo a po nanebovstúpení sa rozho-
dol pôsobiť v sviatostiach Cirkvi, aby sa k človeku priblíţil ľudským spôsobom. Pre tých, 
ktorí chcú v plnosti počúvať Boţie slovo a nájsť Krista je nutné, aby vstúpili do ţivého spo-
ločenstva Cirkvi. Ţiaľ, mŕtve, formalistické a pokrytecké farské či iné spoločenstvá ich skôr 
na dlho odradia. Jeţiš sa zjavuje uprostred zhromaţdených učeníkov. Tomáš si hľadá k 
nemu svoju cestu, nestačí mu svedectvo učeníkov. No Jeţiš ho nechá počkať aţ kým sú 
ďalšiu nedeľu opäť zídení a zjavuje sa mu uprostred nich, nie súkromne. 

-------------------------------------------------------------------------- 
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PONDELOK 

24.04.2017 

Humenné 

  
  
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Juraj 
+ Juraj 
+ Štefan (3.výr.) 

+ Juraj, Ján, Júlia 

UTOROK 

25.04.2017 

Sv. Marek,  
evanjelista, (sv.) 

Humenné  
  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Jaromír 

+ Martin 

Za + z rod. Vajdová a Hrunená 

+ Jaroslav 

STREDA 

26.04.2017 

Humenné 

  

06:15 

12:00 

18:00 

+ Mária 

+ Mária 

+ Jozef, Štefan, Ján, Mária 

ŠTVRTOK 

27.04.2017 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

  
NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

17:00 

  
16:00 

+ Margita a Štefan 

ZBP a obrátenie Veronika a Jaroslav s rod. 
EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA 

ZBP Jaroslav s rodinou 

ZBP bohuznáma rodina 

ZBP Ľuboslav (m.) (45 r.), Terezka (17 r.)  
a Karolína (15 r.) 

ZBP Svetozár s rodinou 

PIATOK 

28.04.2017 

Humenné 

  
  
Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Valéria 

+ Juraj (5.výr.) 

ZBP a ochrana Jaroslav a Anna s rodinou 

ZBP Milka (45 r.) 

ZBP Anna, Jozefína, Agáta 

SOBOTA 

29.04.2017 

Sv. Katarína Sienská,  
panna  a uč. Cirkvi, 

(sv.) 

Humenné 

  
Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

+ Valéria (1.výr.) 

Poďak. za 50.výr. manţ. – Mária a Michal 
ZBP rod. Černá, Sabolová, Šepeľová 

ZBP Onderčinová 

NEDEĽA 

30.04.2017 

  
3. VEĽKONOČNÁ  

NEDEĽA 

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 

+ Andrej, Mária, Michal 
ZBP Helena (60 r.) a Jana (ţ.) (30 r.) 

+ Michal 
Juraj a Mária - poďak. za 50 r. manţelstva 

+ Andrej, Anna, Andrej, Anna 

ZBP Jozef a Margita (50. manţ.) 

+ František, Pavel, Mária 

Poďakovanie za 50 r. spoločného ţivota Anna 
a Ján 

... 

V súvislosti so smrťou je pre kresťana najdôleţitejšie nie to, ţe musíme zomrieť, ale to, 
ţe Kristus zomrel. Kresťanstvo nemusí kráčať so strachom pred smrťou. Kliesni si ces-
tu Kristovou smrťou. Veď Jeţiš prišiel oslobodiť ľudí od strachu pred smrťou, nie zväč-
šovať ho. Zoči-voči smrti sme sami, sami. Nikto nemôţe zomrieť miesto mňa. Kaţdý 
raz musí sám a celý prejsť týmto strašlivým „mostom vzdychov“. Nie je to však uţ cel-
kom pravda, lebo tu bol ktosi, kto zomrel za mňa. Ak sa zomiera „s ním“, je moţné ne-
zomierať sám, ale v dvojici! Byť kresťanom nie je čosi kultúrne, politické či iné! Zname-
ná to byť zjednotený s Kristom v ţivote i v smrti. Teraz uţ nie je najväčšie protirečenie 
medzi ţivotom a smrťou, ale medzi ţitím pre seba a ţitím pre Pána. Reinkarnácia mô-
ţe poslúţiť na všetko, len nie na útechu zoči-voči smrti. Na smrť jestvuje len jeden jedi-
ný pravý liek, Jeţiš Kristus. A beda nám kresťanom, ak ho nebudeme hlásať svetu! 

    Raniero Cantalamessa, Veľkonočné tajomstvo 
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PONDELOK 

01.05.2017 

Sv. Jozef, robotník, 
(ľs.) 

Humenné 

  

06:15 

12:00 

18:00 

+ Jozef, Anna 

ZBP Jana (ţ.) (40 r.) 

+ Michal, Paulína 

UTOROK 

02.05.2017 

Sv. Atanáz,  
biskup a uč. Cirkvi, 

(sp.) 

Humenné  
  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Mária, František, Jozef 
+ Anna, Ján 

+ Agnesa 

+ Rudolf, Angelia 

STREDA 

03.05.2017 

Sv. Filip a Jakub,  
apoštoli, (sv.) 

Humenné 

  

06:15 

12:00 

18:00 

+ Ján 

+ Anna 

+ Ján a Mária 

ŠTVRTOK 

04.05.2017 

Humenné 

  
  
  
NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

16:00 

ZBP Mária s rodinou 

za + z rod. Rajňáková a Huňorová 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA 

+ Jozef 
+ Juraj Jalčák, Mikuláš Jalčák 

PIATOK 

05.05.2017 

  
PRVÝ PIATOK 

  
(Farská adorácia) 

Humenné 

  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Valéria 

+ Ján (10.výr.), Margita, Mária, Alţbeta 

+ Štefan a Anna 

+ Anna, Ján a + z rod. Arsenievová 

+ Jozef 
Za ruţencové bratstvo 

+ Michal, Helena 

SOBOTA 

06.05.2017 

  
PRVÁ SOBOTA 

Humenné 

  
Brestov 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

08:00 

07:30 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

ZBP Vladimír a Daniela s rodinou 

Za ruţencové bratstvo 

+ Anna    (pohreb 15.4.) 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

NEDEĽA 

07.05.2017 

  
4. VEĽKONOČNÁ  

NEDEĽA 

Humenné 

latinská 

1.sv. prijímanie 

  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

08:00 

09:30 

09:00 

10:30 

ZBP Mária s rod.- za posilnenie vo viere 

Za ruţencové bratstvo 

Za prvoprijímajúce deti 
+ Milan, Zdenko, Michal, Anna 

ZBP Jarmila (50 r.) 

+ Jozef (1.výr.) 

ZBP Milena 

Za Ruţencové bratstvo 

Sv. spoveď pred prvým piatkom: 

  

Starých a chorých navštívime doma v piatok (05.05.)  
od 8:00 hod.  
Vo farskom kostole je počas celého prvého piatku  
Eucharistická adorácia. 

Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená. 

Humenné 

Utorok 10:30 – 12:00 

Streda 10:30 – 12:00 

Štvrtok 16:30 – 18:00 

Brestov Pondelok od 16:00 

Kochanovce Pondelok od 16:45 

NsP Utorok  od  15:00 


