
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

27.08.2017 18/2017 12. ROČNÍK 

F ARSKÝ LIST  

Skala. Dva slovné obrazy v evanjeliu utvárajú Jeţišovu odpoveď na vy-
znanie viery Šimona Petra: Slovné obrazy skaly a kľúčov. Oba obrazy 
majú svoj pôvod v Starom zákone, v Novom zákone sa ďalej odovzdá-
vajú a ako ukazuje evanjelium, sú nakoniec aplikované na zakladajúci 
čin Jeţiša Krista. Najprv skala: V Ţalmoch je stále znovu Boh sám na-
zývaný skalou, čo znamená ten základ, na ktorý sa človek môţe vo všetkých okolnos-
tiach spoľahnúť: "Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha? "(Ţ 
17,32). Jeho boţské slovo je dokonale spoľahlivé, a to aj potom, ako sa stáva človekom 
a ten ako taký Vykupiteľom: "Tou skalou bol Kristus" (1 Kor 10,4). Bez toho, aby sa tejto 
vlastnosti zriekol, dáva Jeţiš na nej podiel Šimonovi Petrovi: "Ty si skala a na tejto skale 
postavím svoju Cirkev ". Aj cirkev bude mať podiel na tejto vlastnosti, ktorou je úplná 
spoľahlivosť: "Pekelné brány ju nepremôţu ". Odovzdať túto vlastnosť je moţné jedine 
vďaka dokonalej viere, za ktorú Peter vďačí milosti nebeského Otca, v ţiadnom prípade 
vďaka svojmu dobrému ľudskému nápadu. Skalopevná viera v Boha a v Krista sa môţe 
stať skalopevnou jedine vďaka samotnému Bohu a Kristovi, je základom, na ktorej nie 
človek, ale Kristus stavia svoju Cirkev. 
 
Kľúč. V onej vlastnosti byť skalopevným základom uţ vlastne spočíva aj to druhé: Plná 
moc, ktorá je znázornená odovzdávaním kľúčov spoľahlivému sluţobníkovi kráľa a ľudu. 
"Kľúč od Dávidovho domu" je poloţený na rameno, takmer ako kríţ, určite však ako ťa-
ţivá zodpovednosť. To je plná moc: "Keď otvorí, nikto nezavrie, keď zavrie, nikto neo-
tvorí" (Iz 22,22). V Novom zákone je to Jeţiš, ktorý "má Dávidov kľúč: keď on otvára, nik 
nezavrie, a keď zatvára, nik neotvorí" (Zj 3,7). To je ten hlavný kľúč k večnému ţivotu, 
ku ktorému patria aj "kľúče od smrti a podsvetia" (Zj 1,18). 
A teraz dáva Kristus muţovi menom Peter, na ktorom je vybudovaná Cirkev, podiel na 
tejto moci kľúčov, siahajúcej aţ do večnosti: Čo on zviaţe alebo rozviaţe na zemi, bude 
zviazané či rozviazané v nebi. Povšimnime si dobre, ţe pri Kristovi i Petrovi dostáva tie-
to kľúče vţdy nejaká jasne určená osoba. Nejedná sa o neosobný úrad ako trebárs pre-
zidentský, kde na miesto jedného drţiteľa môţe byť zvolený druhý. Pokiaľ ide o to, čo 
zakladá Kristus, je to vţdy práve jedna jasne určená osoba, ktorá má kľúče. Nikto iný si 
nemôţe zadováţiť nejaký pakľúč alebo náhradný kľúč, ktorým by sa tieţ dalo otvárať a 
zatvárať. To platí aj pre všetkých, ktorí majú podiel na kňazskom úrade, ktorý sa odvo-
dzuje od apoštolov: Vo farnosti má len ustanovený farár (a jeho pomocní kňazi) kľúč, 
ktorý nemôţe nikomu prepoţičať, s nikým sa oň rozdeliť. Môţe prideľovať úlohy a 
"úrady", ale nie je to on, kto je postavený na skale farnosti, ale farnosť, súčasť Cirkvi, 
ktorá je na Petrovej skale, na ktorej majú účasť všetky kňazské úrady. 
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   Po bezstarostných dňoch 
a chvíľach plných slnka sa opäť otvá-
rajú brány škôl, ktoré vyzývajú na 
zodpovednú prácu nielen tých, čo si 
sadajú do školských lavíc či stoja za 
katedrou. Všetci si uvedomujeme, ţe 
zodpovednosť za výchovu je čoraz 
náročnejšia. Preto odborníci a rodičia 
sa zamýšľajú, akou cestou viesť deti, 
aby okrem získaných vedomostí aj 
v iných oblastiach sa na ţivot pripra-
vili zodpovedne. Jednou z ciest, kto-
rou by sa mala uberať výchova na-
šich detí, je úcta k iným. 
Prijať odlišné, cudzie, to nie je ľahké. 

Narúša to náš pokoj, vystavuje nás to 

skúške, núti nás vyjsť z ulity a uznať 

iný spôsob ţivota, myslenia, konania. 

A to si ţiada námahu. Dnes pre všet-

kých je veľmi dôleţitá výchova ku 

svetovosti a ţivotu v spoločnosti, kto-

rá sa čím ďalej, tým viac stáva multi-

etnickou, multikultúrnou, aj multiná-

boţenskou. To vyţaduje nielen zme-

nu mentality dospelých, ale aj náleţi-

té formovanie mladých ľudí, ktorí 

v blízkej budúcnosti túto realitu budú 

preţívať čoraz búrlivejšie. Nasledujú-

ce obdobie prinesie nepredstaviteľnú 

explóziu tohto javu, ktorý nik nebude 

schopný zastaviť. Uţ sa treba naň 

pripravovať čo najzodpovednejšie. 

Samozrejme, to vôbec neznamená, 

ţe by sme mali stratiť vlastnú 

a národnú identitu. Ani to nemá viesť 

k akémusi kozmopolitizmu. Ide skôr 

o úctu k druhým ľuďom.  

Azda je vhodné uviesť slová zákerne 

zavraţdeného biskupa Héldera Câ-

maru: „Keby som mohol, dal by som 

každému dieťaťu mapu sveta. Naj-

radšej svetelnú mapu, aby som čo 

najväčšmi rozšíril jeho detský obzor 

a vzbudil v ňom vzťah a lásku ku 

všetkým národom, všetkým rasám, 

všetkým jazykom, všetkým nábožen-

stvám.“ Áno, napriek ťaţkostiam toto 

je jedna z ciest, ktorej sa všetci musí-

me učiť. Pochopili sme, ţe Boh chce, 

aby boli spasení všetci ľudia, ľudia 

všetkých čias, všetkých rás, ţijúci na 

kaţdom mieste a v kaţdom čase?     

Dňa 3. septembra, v nedeľu o 10:3o  
srdečne pozývame všetkých ţiakov,  

študentov, učiteľov a rodičov  
na slávnostné Veni Sancte  

do farského kostola Všetkých Svätých! 

Pane, Bože, 

aj v tejto chvíli sa skláňame, ďakujúc ti za po-
moc a ochranu počas prázdnin. Prosíme ťa, 
neopúšťaj nás ani v školskom roku, do ktoré-
ho opäť vstupujeme. Prosíme ťa, otvor nám 
oči, aby sme šli za tvojím svetlom, otvor nám 
srdcia a naplň Duchom Svätým, aby sme teba 
počúvali a len pre teba žili. 

Posilni aj našich učiteľov, kňazov, otcov bis-
kupov, katechétov, aby nám s trpezlivosťou 
a láskou odovzdávali vedomosti. Daj nám 
múdrosť, odvahu, aby sme žili a rástli na 
česť a chválu tvojho svätého mena. 

Amen. 
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PONDELOK 

28.08.2017 

Sv. Augustína, biskupa 
a učiteľa Cirkvi, (sp.) 

Humenné 

  
06:15 

18:00 

+ Anna, Jozef 
ZBP a poďak. za 18. manţ. - Katarína a Michal 

UTOROK 

29.08.2017 

Mučenícka smrť 

 sv. Jána Krstiteľa, (sp.) 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 
 

18:00 

16:00 

ZBP Pavol s rodinou 

Za + z rod. Klanicová a Dutková a za duše  
v očistci 
+ Mária, Peter 

+ Pavol, Zuzana, Bernardína 

STREDA 

30.08.2017 

Humenné 

  
06:15 

18:00 

+ Michal, Ján, Anna, Michal 
+ Andrej 

ŠTVRTOK 

31.08.2017 

Humenné 

  
06:15 

16:30 

18:00 

+ Helena 

Eucharistická adorácia 
+ Andrej (2.výr.), Margita a ich rodičia 

PIATOK 

01.09.2017 

  

Prvý piatok 

Humenné 

  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

Za zdravie a B. pomoc - Martin a Jana 

ZBP - Adriana (45 r.) s rodinou 

+ Vojtech, Zuzana, Viola 

+ Štefan 

+ Michal (13.výr.) 

Ruţencové Bratstvo 

ZBP Beáta a Andrea s rodinami 

SOBOTA 

02.09.2017 

Humenné 

 

Brestov 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

08:00 

07:30 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

+ Kazimír 

Za ruţencové bratstvo 

ZBP rod. Okošová a Bobaľová 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

NEDEĽA 

03.09.2017 

  

22. nedeľa 

v cezročnom období 

  

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

08:00 
09:30 

09:00 

10:30 

ZBP a obrátenie - Slavomír, Marek, Pavol 
Za ruţencové bratstvo 

Poďakovanie za 40.manţ. - Jozef a Anna 

+ Marián, Zuzana, Imrich 

ZBP Diana (18 r.) 

ZBP Margita s rodinou 

+ Ján, Anna, Miro, Evička 

Za Ruţencové bratstvo 

• Sv. spoveď pred prvým piatkom: 

 
 

 

 

 

 

Starých a chorých navštívime doma v piatok (01.09.) od 8:00 hod.  

Vo farskom kostole je počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia. 

Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená. 

•Nakoľko v utorok (29.08.) budeme vo farskom kostole spovedať doobeda, po skon-

čení bude sv. omša o 12:00 hod. 

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 

NsP Utorok  od  15:00 
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PONDELOK 

04.09.2017 

  

Humenné 

  
  
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Mária 

+ Rozália, Ján, František, Terézia 

+ Veronika, Michal, Mária 

+ Anna, Ján, Helena, Andrej 

UTOROK 

05.09.2017 

Humenné 

  
  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

  
16:00 

+ Malvína, Karol, Karol (kňaz), Anton 

+ Imrich 

+ Ján, Matilda, Ivan, Anna, Gabriel  
a rod. Lipayová 

+ Marta, Bernardína, Ján 

STREDA 

06.09.2017 

Výročie posviacky  
katedrálneho chrámu 

v Košiciach, (sv.) 

  

Humenné 

  
  
Kochanovce 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Katarína 

+ Andrej 
+ Gabriel,Mária, Peter, Štefan, Marta 

+ Jaroslav 

ŠTVRTOK 

07.09.2017 

Sv. košických  
mučeníkov, (sp.) 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Anna 

+ Regina, Andrej, Anna, Andrej 
Eucharistická adorácia 
+ Ján, Jozef, Anna, Terézia 

ZBP bohuznáma rodina 

ZBP Janka s rodinou, Danka a Peter 

PIATOK 

08.09.2017 

Narodenie 

Panny Márie, (sv.) 

Humenné 

  
  
Dubník 
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 
18:00 

16:00 

+ Ján (6.výr.) 
+ Ján, Margita a rodičia 
+ Jozef, Alţbeta, Belo 
+ Michal, Mária 
+ Mária, Michal 

SOBOTA 

09.09.2017 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

ZBP Lýdia s rodinou 

ZBP - Margita a Jozef (50.manţ.) 

ZB Boţena s rodinou 

+ Ľudovít, Zuzana, Libuša 

NEDEĽA 

10.09.2017 

  

23. nedeľa 

v cezročnom období 

  

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

08:00 

09:30 

09:00 

10:30 

+ Jozef 
ZBP Jaroslav (70 r.) 

+ Pavlína, Ján, Mária 

Zdr. a B.pomoc - Radoslav, Karina, Ján, Viera 

ZBP bohuznáma rodina 

ZBP poďakovanie Jozef a Ingrid (20.manţ.) 

 + Jozef, Mária, Michal 
ZBP Štefan 40 r. 

• Birmovanci:  Tí, ktorí majú záujem v nasledujúcom školskom roku pri-
hlásiť sa na prípravu pred prijatím sviatosti birmovania v našej farnosti
(počnúc 1. ročníkom SŠ aj dospelí), nech si vyzdvihnú prihlášku v sakristii 
alebo nech si ju stiahnu z farskej webstránky a vyplnenú donesú do far-

skej kancelárie alebo sakristie najneskôr do 10. septembra. 


