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Budúcnosť kresťanstva celkom iste nezávisí od minulosti Cir-

kvi, hoci slávnej, ani od zásluh plynúcich zo spolupráce na bu-

dovaní aktuálnej stavby, ani od celistvosti jej právd, alebo od 

súhrnu obradov, alebo od morálnej úrovne, ale od sily jej sve-

dectva ako komunity lásky, ktorá ţije, slávi, odovzdáva svoju 

vieru, od schopnosti slúţiť, zvlášť tým najchudobnejším a odstrčeným na okraj, od jej 

vierohodnej skúsenosti Boha, od jej ţitého návrhu alternatívnej kultúry. 

Ako vyslobodiť ľudí z púšte morálnej dezorientácie, klamstva a smútku, egoizmu, samo-

ty, straty zmyslu ţivota a zo zúfalstva a priviesť ich na pastviny a k prameňom ţivota? 

Ako ich vytiahnuť zo zamorených vôd? Iba radosť z toho, ţe sme kresťania, štýl ţivota 

zodpovedajúci novému ţivotu a angaţovanie pre druhých nás urobia hodnovernými, 

presvedčivými a príťaţlivými. 

Mladosť a večná novosť Cirkvi a ľudstva sú ovocím Nového človeka, vzkrieseného Pá-

na, ako o tom rozpráva Ján evanjelista. V jeho evanjeliu sa príchod Ducha odohráva 

v deň zmŕtvychvstania Jeţiša. Dýchnuc na učeníkov svojho Ducha, Nový človek - Jeţiš 

im zveruje poslanie a moţnosť byť novými ľuďmi a vytvárať nové ľudstvo prostredníc-

tvom odpustenia a zmierenia. 

Práve Duch Svätý bol ten, ktorý zabránil tomu, aby Cirkev zostala synagógou, t.j. mies-

tom uzavretým len pre vyvolených, pre ľudí, ktorí sa nepovaţujú za hriešnikov a ktorí 

nechcú, aby im bolo odpustené. Táto Cirkev prýštiaca z Večeradla je stále pokúšaná 

znovu doň vstúpiť a znova sa doň zatvoriť, nenechať si odpustiť a nemať odpustenie 

ako úlohu. Najmä keď vonku veje vietor protirečenia. A tak sa znova objavujú znaky 

strachu: miesto toho, aby sa malé stádo vyhrnulo von, zavrie sa a izoluje bez toho, aby 

si uvedomilo, ţe niektorí ho tlačia nie preto, ţe ho chcú zničiť, ale preto, ţe chcú vstúpiť. 

Iba Duch jej môţe prinavrátiť odvahu v kaţdom zlome dejín a spoločnosti a viesť nás 

k novým cieľom pre Boţie kráľovstvo a človeka. Ale Duch darovaný zmŕtvychvstalým 

Jeţišom znamená pre nás aj ďalšiu vec: je princípom identity, čiţe odlíšenia od sveta. 

Beda, ak na to zabudneme kvôli vábeniam sveta a jeho logiky! Duch zabezpečuje ver-

nosť Cirkvi Kristovi. On spôsobuje, ţe sa náš spor so svetom naozaj stane a zostane 

sporom Jeţišovým a nezmení sa na spor odlišný. 

Dnešný človek je človek roztrţitý, rozčarovaný, ľahostajný, zvyknutý na všetko. Práve 

pre tieto svoje charakteristiky je otrasený svedectvom, ktoré zvlášť provokuje jeho ustá-

lené spôsoby. 

Musíme znova získať turíčnu, duchovnú dimenziu kresťanského ţivota. Musíme opäť 
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získať Ducha. Kresťanstvo, naša viera nesmú uveriť ľahkým riešeniam, kompromisom, 

blahosklonným ústupkom, dvojzmyselným ţmurkaniam, zahrávaním sa s rovnováhou, 

aby sme naplnili prázdno. Nemôţe vsadiť na veľkú zľavu veľkodušne udelenú 

z pôvodnej ceny, aby prilákal klienta, len aby mu zabránil obrátiť sa na konkurenciu. 

Nemôţe sa zrieknuť svojich ideálov a zredukovať vlastné nároky – ktoré sú nárokmi 

stanovenými Kristom – a zníţiť sa k priateľským kompromisom a veľkorysým dohodám, 

len aby získal popularitu a rozšíril davy. Práve preto, ţe dnes význam viery závisí od jej 

identity, a nie od stupňa sociálneho prijatia, veríme v nevyhnutnosť stále väčšieho úsilia 

v tomto smere. Je potrebné zamieriť vysoko a osmeliť sa byť jasní, hovoriť otvorene, 

kto sme, čo chceme, čo ţiadame, bez zmierenia nárokov a poţiadaviek. 

Nechajme sa viesť múdrosťou Ducha, ktorý vstupuje do nášho ţivota, len mu dajme aj 

priestor, aby sa mohol prejaviť v plnej sile. 

Slávnosť Najsvätejšej Trojice a deň birmovky v našej farnosti 
 
Pri tejto slávnosti kontemplujeme Najsvätejšiu Trojicu tak, ako nám ju 
dal poznať Jeţiš. On nám zjavil, ţe Boh je láska „nie v jednote jednej 
osoby, ale trojjediný v jedinej podstate“. Je Stvoriteľ a Milosrdný Otec, 
Jednorodený Syn, večná vtelená Múdrosť, usmrtený a zmŕtvychvstalý 
pre nás, Duch Svätý, ktorý uvádza všetko do pohybu, vesmír a dejiny 
k úplnému zavŕšeniu. Boh je všetko a je láskou, láskou najčistejšou, 
nekonečnou a večnou. Neţije v osamotení, ale je nevyčerpateľným zdrojom ţivota, kto-
rý sa neustále daruje. 
Otec: Je Stvoriteľom celého vesmíru, ktorý si nás drţí blízko svojho srdca. Jeho hlas 
mohutne znie z oblakov: „Ty si môj milovaný Syn" (Lk 3, 22) a neţne vyslovuje slová 
lásky v našom srdci. Je nad všetkým a nad kaţdým. Dokonale nás pozná a miloval nás 
bez výhrad ešte predtým, ako sme ho spoznali. 
Syn: Je obrazom neviditeľného Boha, boţská láska v ľudskej podobe. Jeţiš otvoril brá-
ny neba pre všetkých, ktorí veria a sú pokrstení. Na kríţi obnovil náš vzťah s Bohom a 
priniesol nás späť do jeho náručia. Vykúpil nás z hriechu a smrti a postavil naše nohy 
na cestu pokoja. 
Duch Svätý:  Nie je Boţím darom, ale Boh, ktorý sa stal darom, aby nás viedol a 
usmerňoval. Vedie nás k plnosti pravdy a dáva nám poznávať Boţí pohľad na veci. 
Vďaka jeho  neustálej prítomnosti rastieme v láske, trpezlivosti a radosti. Kaţdý deň 
nám  hovorí slová porozumenia aj útechy a vedie nás. 
Milí birmovanci! 
Najsilnejší znak toho, ţe sme obrazom Najsvätejšej trojice je, ţe iba láska nás robí sku-
točne šťastnými, pretoţe ţijeme, aby sme milovali a boli milovaní. Ak by sme pouţili 
analógiu z biológie, mohli by sme povedať, ţe kaţdá ľudská bytosť nesie v sebe 
„genóm“, teda hlbokú stopu Najsvätejšej trojice, Boha, ktorý je láskou. Panna Mária, vo 
svojej vznešenej pokore, sa stala sluţobníčkou Boţej Lásky. Prijala Otcovu vôľu 
a počala Syna z Ducha Svätého. Všemohúci v nej vybudoval vzácny chrám a urobil 
z nej vzor a obraz Cirkvi, tajomstvo a domov spoločenstva všetkých ľudí. Kieţ Vám po-
máha Panna Mária, zrkadlo Najsvätejšej trojice rásť vo viere trojičného tajomstva. 

Toto Vám prajeme, a modlime sa za Vás! Vaši duchovní otcovia 

___________________________________________________________________________________________________ 



 

 

Od roku 2014 sa slávi aj na Slovensku sviatok „Nášho Pána Jeţiša Krista, 
najvyššieho a večného kňaza“ na štvrtok po slávnosti Zoslania Ducha Sväté-
ho. Aktuálnu moţnosť zaviesť sviatok Krista Veľkňaza je potrebné chápať v 
línii Svetového dňa modlitieb za posväcovanie kňazov, ktorý zaviedol svätý 

Ján Pavol II. a v duchu nedávneho Roku kňazov sláveného na podnet Svätého Otca 
Benedikta XVI. Ide o dôleţité iniciatívy podporujúce svätosť ţivota duchovenstva a po-
volania na sviatostné kňazstvo. 
9. júna bude vysviacka diakonov a 10. júna vysviacka novokňazov v Košickej katedrále. 

Pozývame Vás k modlitbe za poţehnanú a vernú sluţbu  
nových robotníkov v Pánovej vinici.  
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PONDELOK 

05.06.2017 

Svätodušný pondelok;   
Sv. Bonifáca, biskupa a 

mučeníka, (sp.); 

Humenné 

  
  
Brestov 

Kochanovce 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

+ Anna 

ZBP Eva, Anna, Helena 

+ Milan 

ZBP bohuznáma rodina 

ZBP bohuznámej rodiny 

UTOROK 

06.06.2017 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

ZBP Klára a Mária s rodinou 

+ Koloman a Irena 

ZBP Barbora (20 r.) 

ZBP Monika 

STREDA 

07.06.2017 

  

Humenné 

  
  

06:15 

12:00 

18:00 

ZBP Jozef (kňaz - 48 r.) 

+ Jozef 
+ Mária 

ŠTVRTOK 

08.06.2017 

Nášho Pána Ježiša 
Krista, najvyššieho 

a večného kňaza, 
(sv.) 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Michal 
+ Michal, Anna, Mária 

Eucharistická adorácia 
+ Mária 

ZBP rodina Čarnická 

ZBP Eva s rodinou 

PIATOK 

09.06.2017 

Humenné 

  
  
Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Helena (pohreb 28.2.) 

+ Ladislav 

+ Jozef 
ZBP bohuznáma rodina 

+ Ján 

SOBOTA 

10.06.2017 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

+ Ján, Pavol, Vanda, Mária, Jozef, Andrej 
+ Jozef (20.výr.), Jaroslav 

+ Milan 

+ Ţofia, Michal 

NEDEĽA 

11.06.2017 

  

Nedeľa 

Najsvätejšej Trojice 

Humenné 

  
 Birmovka 

  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

DSS 

07:30 

09:00 

11:00 

18:00 

08:00 

09:30 

09:00 

09:30 

09:30 

+ Anton, Elena 

+ Andrej (20.výr.) 

Za birmovancov 

+ Pavol, Štefan 

ZBP rod. Kuľhová 

ZBP Igor, Katka, Eliška 

ZBP Peter, Lucia, Adelka, Anka 

ZBP Michal, Milka, Dominik, Samuel 
--- 

• Kancelária v piatok (09.05.) bude zatvorená!!! 
• Spoveď birmovancov a ich rodín bude v piatok (09.05.) od 17:00 hod. do 18:00 
hod.  
• V nedeľu (11.06.) udelí pomocný biskup Mons. Marek Forgáč sviatosť birmovania 
pri svätej omši o 11:00 hod.  
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PONDELOK 

12.06.2017 

  

Humenné 

  
  
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Ján s rod. a poďak. za 80 r. ţivota 

ZBP Irena, Irena-Mária 

+ Igor a Ján 

Za + z rod. Jevčáková, Pavlíková 

UTOROK 

13.06.2017 

Sv. Antona  
Paduánskeho, kňaza  
a učiteľa Cirkvi, (sp.) 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Ján, Anna, Jozef, Mária 

ZBP Anton, Mária, Magdaléna 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

ZBP Anton s rodinou 

STREDA 

14.06.2017  

Humenné 

  
  

06:15 

12:00 

18:00 

+ Mária, Anna, Ján 

+ Magdaléna, Pavol 
+ Ján a Paulína 

ŠTVRTOK 

15.06.2017 
 

NAJSVÄTEJŠIEHO 
KRISTOVHO TELA 

A KRVI, (sl.) 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

18:00 

16:30 

18:00 

+ Anna 

+ Andrej 
Eucharistická adorácia 
+ Margita 

ZBP Ján (70 r.) 

Za + z rod. Paňková a Kyslanová 

+ Mária, Ján, Eva 

PIATOK 

16.06.2017 

  

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Evička, Štefan, Ján, Anna 

+ Michal 
+ Marta 

+ Ján, Michal, Rozália 

SOBOTA 

17.06.2017 

  

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

ZBP Peter, Jozef, Ľudmila, Irena, Oľga 

+ Alojz, Mária, Jozef 
ZBP rod. Okošová a Bobaľová 

ZBP Marián, Adriana, Nikola 

NEDEĽA 

18.06.2017 

  

11. nedeľa 

v cezročnom období 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník   Odpust 
NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

09:30 

08:00 

10:30 

10:30 

Za obrátenie - Lucia 

+ Dezider (30.výr.) 

ZBP Ján, Iveta, Zuzana, Ján, Dominika 

ZBP Ľuboslava (50 r.) 

+ Pavol a Peter 

+ Jozef 
+ Ladislav 

ZBP Mária a Michal s rodinou 

• V stredu (14.06.) začne deviatnik pred slávnosťou Najsvätejšieho Srdca Je-

žišovho. Budeme sa ho modlievať vţdy pred večernou sv. omšou o 17:30 hod.  

• Vo štvrtok (15.06.) je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 
s povinnou účasťou na celej svätej omši.  
  Svätá omša spojená s procesiou (tzv. oltáriky) bude o 18:00 hod. vo far-

skom kostole. Pozývame aj prvoprijímajúce deti na túto procesiu k sluţbe sypania 
kvetov.  

  V tento deň je farská kancelária zatvorená!!! 

• V nedeľu (18.06.) bude odpustová slávnosť v kaplnke na Dubníku o 10:30 h. 


