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F ARSKÝ LIST  

Talenty. Evanjelium hovorí o skladaní účtov človeka pred Bohom. 
Stvoriteľ svojim tvorom, vykupiteľ vykúpeným „zveril svoj majetok", 
„každému podľa jeho schopností", teda úplne osobným spôsobom. 
Talenty sa nazývajú cenné peňažné obnosy a tu je reč o duchov-
ných talentoch, ktoré sú práve tak osobne dané jednotlivcom. Do-
stali sme ich ako léno a máme s nimi pracovať nie pre seba (osobný 
rozvoj), ale pre Boha. Pretože my sami so všetkým, čo máme, sme zaviazaní Bohu. V 
podobenstve majiteľ odchádza, my, teda tí služobníci, zostávame s celým jeho majet-
kom a patrí k podstate talentu, že má niečo zarobiť. 
Lenivý sluha v tom nechce vidieť dobrotu, ale prísnosť svojho Pána, a zamotáva sa tak 
do protikladov: „žneš, kde si nesial. Mal som strach, a preto som tvoj talent ukryl v zemi. 
„Pokiaľ by však v prenechanom talente videl prejav prísnosti, ešte len vtedy by musel 
naozaj pracovať; ale jeho domnelý strach mu dal zabudnúť, že patrí k podstate zvere-
ných darov, aby prinášali ovocie. Boh daruje nám, ktorí sme živí, tiež niečo živé, čo mu-
sí rásť; zakopať to ako čosi mŕtve, je nezmyselné, pretože to už potom nikdy nemôžeme 
vrátiť Bohu ako darovanú živú vec. Naproti tomu tým sluhom, ktorí mu vracajú to, čo do-
stali ako plodné, aj spolu s plodmi, daruje ako odmenu nevypočítateľnú večnú plodnosť. 
Práca vo dne. Pavol nás v druhom čítaní varuje, aby sme so svojou prácou neotáľali, 
pretože nám nie je známy deň, v ktorom budeme musieť neomylne zložiť účty. Nežijeme 
v temnote, v ktorej je povolený spánok, ale sme „synovia svetla", toho času, v ktorom 
má človek pracovať. Tí „ostatní", ktorí radšej spia, chcú vytvoriť taký svet, v ktorom pa-
nuje „pokoj a bezpečie", ktoré dovoľujú voľno a spánok; ale náš život, ktorý zahŕňa voľ-
no a spánok, náš život v čase, či už súkromný alebo verejný, nie je k tomu prispôsobe-
ný. Práve vtedy, keď sa človek ukolíše v nejakej istote, príde náhle záhuba „ako pôrod-
né bolesti na tehotnú ženu ". Pokoj nevzniká sám od seba, ak ho chceme na zemi do-
siahnuť, musíme ho jedine vybojovať v „triezvej" námahe jasného dňa. Kto sa však na-
máha v kresťanskom zmysle, je už pripravený zložiť účty, takže ho Pánov deň nemôže 
„prekvapiť ako zlodej". 
Vzor ženy. Príklad takéhoto nasadenia nám v prvom čítaní stavia pred oči Starý zákon 
v postave statočnej ženy. Kresťan bude pri tejto príkladnej pracovníčke hneď myslieť na 
Máriu: „Srdce jej muža má v nej oporu". Kristus jej môže zveriť všetko svoje imanie a 
„nemá núdzu o zisk". Z jej Áno, z jej pripravenosti ku všetkému, k vteleniu, k opusteniu, 
ku krížu, k začleneniu do Cirkvi: zo všetkého, čo je a čo koná, on môže vystavať to naj-
lepšie z toho, čo Boh týmto stvorením a vykúpením zamýšľal. Uprostred mnohých upa-
dajúcich hriešnikov je ona bez viny, cirkev bez poškvrny a vrásky. „Dajte jej z ovocia jej 
rúk!" A teraz, keď je v nebi, sa zreteľne ukazuje, že ona vlastne dostáva ten prísľub z 
podobenstva „veľa ti zverím", „Bedárovi svoje dlane otvára a k chudobnému ruky vystie-
ra." 
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Sviatok Krista Kráľa na konci cirkevného roka 
upriamuje našu pozornosť opäť na súvislosť medzi 
naším pozemským životom a zavŕšením nášho ži-
vota v Kristovi, Kráľovi a Pastierovi. Ako spolu súvi-
sí pozemský a "večný" život, ako môže byť Kristus 
Kráľ a zároveň Pastier? Existuje sotva krajší obraz 
"pastiera", ako nám to ponúka a popisuje prvé číta-
nie: on uzdravuje zranenia, hľadá všetkých, ktorí 
zblúdili, dáva silu slabým a ochraňuje silných. Je to 
obraz starostlivej a milujúcej vernosti Jahweho, kto-
rý vovádza svoj ľud do svojej ochrany a svojej ná-
klonnosti. Tieto obrazy sa chcú dotknúť nášho srd-
ca, pretože práve tam - v našom "strede", kde pod-
ľa orientálneho chápania sa sústreďujú všetky ži-
votné sily – sa odohráva stretnutie s Bohom. 
S pojmom "pastier" sa často stretávame v Starom 
Zákone ako popis a titul pre milujúceho Boha, ktorý 
sa stará o svoj ľud. Králi Izraela mali tento pastier-
sky Boží úrad prebrať a dať ho reálne zakúsiť izra-

elskému ľudu. Tak prichádzame k spojeniu titulov "pastier" a "kráľ". V tomto zmysle je 
milujúci a starostlivý Pastier Kristus Kráľom v pravom zmysle slova! Kráľom, ktorého 
kráľovstvo - vďaka Bohu! - nie je z tohto sveta. Nie "hore" zdržiava sa, ale "dole" na zá-
klade, fundamente, uprostred svojho ľudu. Je možné, že je to pre nás ťažké rozpoznať 
Ho, pretože hľadáme tam, kde On nie je a to, keď dávame Božie kráľovstvo s obrazom 
pozemskej vlády a moci na rovnakú úroveň, keď ich stotožňujeme? Krista nachádzame 
uprostred ponížených, chudobných, outsiderov… 
Vždy a všade stretávame tých, ktorí sa buď osudnými ranami takýmito stali alebo od na-
rodenia patrili do ľuďmi vytvorených systémov, v ktorých na základe svojej rasy alebo 
pohlavia sa rátali k utláčaným. Nemožno ich prehliadnuť, keď budeme mať oči otvore-
né. Vždy, keď preukážeme našu náklonnosť ľuďom v núdzi tejto doby a tomuto svetu - 
nie s almužnou, ale s pravým rešpektom pre ich dôstojnosť a s kreatívnou láskou, stret-
neme sa vždy s Kristom, Kráľom a Pastierom a môžeme Ho takto dať zakúsiť a zviditeľ-
niť aj druhým. Môžeme vystupovať len ako pokorná a milosrdná cirkev, ktorá nesmie ni-
kdy svoju moc zneužiť k utláčaniu ľudí, ale - keď vezme vážne vzor Krista Kráľa - len k 
oslobodzovaniu ľudí pre život. To, či oslavujeme tento sviatok v Ježišovom zmysle, ako 
ochrancovia ľudí, ktorí žijú v tieni života, to sa bude ukazovať na našom správaní a to 
deň, čo deň. 

    Origenes jeden zo starovekých cirkevných otcov nás poučuje o spôsobe Božej vlády 
takto: „Ten, kto prosí, aby prišlo Božie kráľovstvo, celkom iste sa správne modlí za to 
Božie kráľovstvo, ktoré má v sebe, aby vzišlo, prinášalo ovocie a dozrelo. Lebo v kaž-
dom zo svätých kraľuje Boh a každý svätec poslúcha duchovné zákony Boha, ktorý v 
ňom býva ako v usporiadanom meste. Otec je v ňom prítomný a Kristus v takej doko-
nalej duši kraľuje spolu s Otcom.“ 
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• V utorok (21.11.) bude Dekanátne večeradlo v kostole sv. košických mučeníkov so 
začiatkom o 14:00 hod.  
• V sobotu (25.11.) o 10:00 hod. budú v košickej katedrále celodiecézne kňazské re-
kolekcie z príležitosti sviatku sv. Ondreja, patróna našej arcidiecézy.  
• Na budúcu nedeľu (26.11.), na slávnosť Krista Kráľa, môžeme pri verejnom recitovaní 
modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia získať za obvyklých podmienok (sv. spo-
veď, prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) úplné odpustky. Táto pobožnosť bude 
pri každej svätej omši.  
• BR: Upozorňujeme na zmenu sv. omše z pondelka na utorok, nakoľko v utorok je Vý-
ročie posviacky chrámu v Brestove. Je to významná slávnosť pre Vaše spoločenstvo. 
Preto Vás pozývame na slávnostnú svätú omšu o 17:00 hod. V tento deň možno v tom-
to kostole získať plnomocné odpustky.  

PONDELOK 

20.11.2017 

Humenné 

  

06:15 

12:00 

18:00 

+ Anna, Ján 

+ Tadeáš, Anna, Anna, Marta, Ladislav 

+ Elemír a Miroslav 

UTOROK 

21.11.2017 
  

Obetovanie Panny Márie , (sp.) 

Humenné 

  
  
Brestov 

NsP  

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

16:00 

ZBP Anna 

+ Andrej, Mária, Anna 

+ Alžbeta, Andrej 
Za + z rod. Falová a Grešová 

+ Mária, Karol, Štefan, Dušan 

STREDA 

22.11.2017 
  

Sv. Cecília, 
panna a mučenica , (sp.) 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Ján (1.výr.) 

+ Andrej, Anna, Pavol 
+ Peter 

ZBP Ladislav (50 r.) 

ŠTVRTOK 

23.11.2017 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Pavlína a Jozefína 

+ Michal, Mária, Andrej, Pavlína 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA 

+ Veronika, Ladislav, Helena, František 

Za + z rod. Kuľhová, Poláková, a + Tereza 

+ Jaroslav 

PIATOK 

24.11.2017 
  

Sv. Ondrej Dung-Laka 

a spol., mučeníkov , (sp.) 

Humenné 

  
  
  
Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

  
18:00 

16:00 

+ Štefan, Michal, Anna, Jozef, Rozália 

+ Ján 

Za + z rod. Tomečková, Breková 
a Ontkovičová 

+ Ondrej, Barbora 

+ Ján, Emília Radová 

SOBOTA 

25.11.2017 
  

Sv. Katarína Alexandrijská,  
panna a mučenica , (ľs.) 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

+ Jozef a Stanislav 

+ Katarína 

ZBP Katarína (50 r.) 

ZBP Milan, Alžbeta – poďak. za 45 r. 
manž. 

NEDEĽA 

26.11.2017 
  

KRISTA KRÁĽA 

  

34. 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 

+ Michal, Mária, Ján, Alžbeta 

+ Andrej a Helena 

+ Juraj (1.výr.) 
+ Michal 
ZBP rod. Jevčáková 

+ Andrej, Michal, Mária 

+ Michal, Margita 

ZBP rod. Sitarčíkovej a Džupinovej 
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PONDELOK 

27.11.2017 

Farská adorácia 

Humenné 

  

06:15 

12:00 

18:00 

ZBP Mária (60 r.) 

+ Štefan, Mária, Monika, Štefan 

+ Andrej (1.výr.) 

UTOROK 

28.11.2017 

Humenné 

  
  
NsP  

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

ZBP Andrej a Zuzana 

+ Ján 

+ Mária (1.výr.) 

+ Ján, Barbora, Andrej, Mária 

STREDA 

29.11.2017 

Humenné 

  

06:15 

12:00 

18:00 

+ František 

+ Matej 
+ Anna, Andrej, Emil 

ŠTVRTOK 

30.11.2017 
  

Sv. Ondrej, apoštol , (sv.) 

Humenné 

  
  
  
NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

16:00 

ZBP Mário (m.) a Janka (ž.) 
+ Andrej 
EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA 

+ Andrej 
+ Ján, Anna, Ján, Helena, Mária 

PIATOK 

01.12.2017 
  

Prvý piatok 

Humenné 

  
  
Brestov 

Kochanovce 

  
Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

  
18:00 

16:00 

ZBP - bohuznáma rodina 

+ Mária a Milan 

+ Ján, Anna, Ján 

+ Jozef, Ján, Júlia, Anna 

ZBP Martina (ž.) (40 r.), Róbert (18 r.), 
Adela (16 r.) 

Za ružencové bratstvo 

+ Anna, Jozef, Anna, Ján 

SOBOTA 

02.12.2017 
  

Prvá sobota 

Humenné 

 

Brestov 

Kochanovce 

 
NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

08:00 

 
07:30 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

+ Roman (1.výr.) 

Za ružencové bratstvo 

+ Michal, Anna, + z rod. Okošová,  
Dobranská 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

NEDEĽA 

03.12.2017 
  

1. ADVENTNÁ NEDEĽA 

  
Prvá nedeľa 

Humenné 

  
  
 

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

08:00 

09:30 

09:00 

10:30 

Za ružencové bratstvo 

+ Zdenko 

ZBP František a Mária (60 r. a 60 r.) 
+ Štefan, Mária a ich rodičia 

ZBP Agnesa (70 r.) 
+ Ladislav (1.výr.) 
ZBP Andrej 
Za ružencové bratstvo 

Je zvláštne, že mnoho vecí, na ktoré kladieme zvláštny dôraz, Ježiš vôbec nevy-
slovil. Naopak, na mnohé veci, na ktoré my dôraz vôbec nekladieme, Ježiš robil. 

Ježiš urobil niečo výnimočné: rozhodol sa ísť cestou slabosti 
a na prvý pohľad sa zdalo, že dopustil, aby iní zvíťazili nad 
ním. Na cestu, ktorá viedla k slabosti a pokore sa vydal už vo 
chvíli, keď sa v Máriinom lone Slovo stalo telom.  


