
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

03.12.2017 25/2017 12. ROČNÍK 

F ARSKÝ LIST  

Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, ţe pred narodením 
Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Rorátne sv. omše sa pri 
svetlách sviečok slávili kaţdý deň adventu okrem nedele a prikázané-
ho sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Ľudia vstávali za 
tmy, poobliekali sa do teplých šiat a často brodiac sa snehom smero-
vali do kostola. Niesli si so sebou lampáše so sviečkami, pretoţe 
vnútro kostola mohlo osvetľovať len takéto svetlo. Kostoly boli plné 

ľudí všetkých vekových kategórií. Pri rorátnej omši pribúdanie svetla, ktoré pri svitaní 
prenikalo do kostola, symbolizovalo pribliţovanie druhého príchodu Krista. 
Symbol svetla je jedným z najsilnejších symbolov adventného obdobia. Noc pokročila, 
deň sa priblíţil. Rorátne adventné omše na úsvite podporovali tento symbol nastávajú-
ceho dňa. Náš kresťanský ţivot je akoby takým úsvitom, je to nadchádzajúci Pánov 
deň. Uţ nie je noc (prijali sme spásu v krste a v milosti) a deň uţ prichádza, ale ešte tu 
nie je. V liturgii uţ preţívame Pánov deň: pri sláveniach pouţívame výraz DNES. Kres-
ťan uţ preţíva Pánov Deň, to DNES Pánovej prítomnosti, ale ešte nie v plnosti jeho de-
finitívneho Príchodu. Ţijeme na úsvite Pánovho dňa. 
Svetlo a deň sú symbolmi spásy, ktorá spočíva v Kristovej láske. Táto spása, vykúpenie 
sa má postupne stále hlbšie dotýkať nášho vnútra, aby nás premieňala. Kráčať v Páno-
vom svetle znamená dovoliť spáse, aby ovládla môj ţivot, dovoliť láske, aby uzdravila 
moje vnútro, dovoliť milosti, aby premenila moje srdce. Kráčame zo svetla do svetla, z 
milosti do milosti. Toto brieţdenie v našom srdci je charakterizované očakávaním úsvitu. 
Bdejte. Vigília ako bdenie bola vţdy pre kresťanov silným záţitkom modlitby. Mnohí svä-
tí obľubovali bdenie v modlitbe. Očakávanie úsvitu v modlitbe vyjadruje veľmi dobre 
podstatu kresťanského ţivota. Úsvit je jedným z najfascinujúcejších momentov. Kaţdé 
ráno sa Cirkev v liturgii hodín modlí v Zachariášovom chválospeve: „Tak nás Vychádza-
júci z výsosti navštívi a zaţiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti.“ Kaţdý deň je pre 
kresťana úsvitom, v ktorom má prijať ďalší kúsok Kristovho svetla, v ktorom má duchov-
ne o kúsok vyrásť, v ktorom má vystúpiť o krok vyššie vo svätosti a v poznaní Boha. 

R O R A T E    C O E L I 

 

   B D E J T E ! 

Keby boli našou najväčšou potrebou informácie, Boh by nám poslal učiteľa.  

Keby bola našou najväčšou potrebou technika, Boh by nám poslal vedca.  

Keby boli našou najväčšou potrebou peniaze, Boh by nám poslal ekonóma.  

Keby bola našou najväčšou potrebou zábava, Boh by nám poslal komika.  

Našou najväčšou potrebou však bolo odpustenie, preto nám Boh poslal Spasiteľa. 
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 „Krásna Pani“ odhaľuje Bernadete svoje meno: „Ja som Nepoškvrnené Počatie“. Mária 
jej takto zjavuje mimoriadnu milosť, ktorú prijala od Boha, ţe bola počatá bez hriechu, le-
bo „zhliadol na poníţenosť svojej sluţobnice“. Mária je táto ţena našej zeme, ktorá sa 
úplne odovzdala Bohu a dostala od neho privilégium dať ľudský ţivot jeho večnému Sy-
novi. Toto je premenená krása, obraz nového ľudstva. Predstavujúc sa takto v úplnej zá-
vislosti na Bohu, Mária vyjadruje v skutočnosti postoj plnej slobody, zaloţenej na pl-
nom uvedomení si svojej pravej dôstojnosti. Toto privilégium sa týka aj nás, pretoţe nám 
odhaľuje našu dôstojnosť muţov a ţien, poznačených zaiste hrie-
chom, ale zachránených v nádeji - nádeji, ktorá nám umoţňuje 
postaviť sa k úlohám kaţdodenného ţivota. Je to cesta, ktorú Má-
ria otvára pre človeka. Úplne sa odovzdať Bohu zname-
ná nájsť cestu pravej slobody. Pretoţe obrátiac sa k Bohu, človek 
sa stáva sebou samým. Objavuje svoje pôvodné povolanie osoby, 
stvorenej na jeho obraz a podobu. 
 Na tento sviatok Mária prichádza k nám ako matka, ktorá je neustále k dispozícii svo-
jim deťom v ich potrebách. Cez svetlo, vyţarujúce z jej tváre, presvitá milosrdenstvo Bo-
ţie. Nechajme sa zasiahnuť jej pohľadom! Tento nám hovorí, ţe všetci sme Bohom milo-
vaní a nikdy nie sme od neho opustení! Mária nám prichádza pripomenúť, ţe modlitba, 
intenzívna a poníţená, dôverujúca a vytrvalá, musí mať ústredné miesto v našom kres-
ťanskom ţivote. Modlitba je nepostrádateľná pre prijatie Kristovej sily. Kto sa modlí, ne-
mrhá časom, aj keď sa zdá, ţe situácia je z kaţdej stránky naliehavá a ţiada sa iba ko-
nať. Modlitba ruţenca, tak drahá Bernadete sústreďuje v sebe hĺbku evanjeliového posol-
stva. Vovádza nás do kontemplácie Kristovej tváre.  
Máriino posolstvo je posolstvom nádeje pre všetkých ľudí našej doby v ktorejkoľvek kraji-

ne. Radi vzývajme Máriu ako Hviezdu nádeje! Na cestách nášho ţivota, ktoré sú tak čas-

to tmavé, ona je svetlom nádeje, ktoré nás rozjasňuje a orientuje v našom putovaní. Ona 

prostredníctvom svojho „áno“, prostredníctvom veľkodušného darovania seba samej, ot-

vorila Bohu brány nášho sveta a našich dejín. Pozýva nás ţiť ako ona v nezlomnej nádeji 

a nepočúvať tých, ktorí tvrdia, ţe sme väzňami osudu. Ona nás sprevádza svojou mater-

skou prítomnosťou uprostred ţivotných udalostí osôb, rodín i národov.  

Nepoškvrnené počatie Panny Márie 

Prisľúbenie, ţe Jeţiš prichádza oslobodiť svoj ľud od hriechov mohlo spô-

sobiť u Izraelitov veľké sklamanie. Prečo? No oni nečakali niekoho, kto im 

príde hriechy odpustiť, ale kto prevezme v Izraeli vládu a moc a bude 

vládnuť a kraľovať.  Ľudia sa totiţ necítili utláčaný hriechmi, ale svojou biedou 

a chudobou, neslobodou.  /Nie je to aj dnes podobne?/ 

Koľkí si naozaj myslia, ţe by hriechy a ich slabosti boli ich primárnym problémom? Keď 

nevedia poriadne ani dobro od zla odlíšiť.  Hriechy si ospravedlnia veľmi ľahko – vetou – 

všetci tak ţijú a hotovo. Nie, ţe by oľutovali poriadne pred Bohom a uznali si chybu. Ale 

vedz, ţe aj keby si bol jediný – nie v tomto kostole, ale na celom svete, ktorý bude ţiť pod-

ľa Boţej vôle, tak konáš správne a celý svet nesprávne.   

Pripravte cestu Pánovi ! 
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pondelok 

04.12.2017 

Humenné 

  
  
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Ján, Rozália 

+ Milena 

+ Helena, Ján 

+ Anna, Jozef 

utorok 

05.12.2017 

Humenné 

  
  
NsP  

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ František 

+ Michal, Anna, Michal, Mária 

+ Blaţej (pohreb 1.9.) 

+ Karol 

streda 

06.12.2017 
  

Sv. Mikuláš, biskup, (ľs.) 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Magdaléna, Jozef, Marta, Ján 

+ Mária, Jozef, Helena, Ján, Anna 

+ František 

+ Michal 

štvrtok 

07.12.2017 
  

Sv. Ambróz,  
biskup a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenné 

  
  

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

+ Michal 
+ Štefan, Anna a ich predkovia 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA 

Za uzdravenie - Lea (dieťa) 

piatok 

08.12.2017 

  
  

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE  
PANNY MÁRIE, (SL.) 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

16:15 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP - Jana (ţ.) (50 r.) s rodinou 

Za Mariánsku kongregáciu 

+ Pavol (1.výr.) 

+ Michal, Helena, Andrej, František 

ZBP Mária 

+ Štefan (1.výr.) 

ZBP Helena, Nataša, Vasil, Monika 

ZBP pre Mikuláša s rodinou 

sobota 

09.12.2017 

Humenné 

  
NsP 

07:00 

18:00 

07:30 

+ Zuzana a František 

+ Eugen, Anna 

+ Pavlina, Jozefína, rod.Vasiľová, Bezeková 

nedeľa 

10.12.2017 
  

2. Adventná nedeľa 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00  
09:30 

08:00 

09:00 

10:45 

+ Andrej a Helena 

+ Helena, Ján 

Poďak. za 40 r. - Rastislav 

ZBP Oľga (60 r.), Sebastián (6 r.) a celá rodina 

ZBP Štefan s rod. (70 r.) 
ZBP Ján (70 r.) 
+ Štefan, Mária, Štefan 

+ Xavéria Radová 

• Dnes na 1. adventnú nedeľu je celoslovenská zbierka na charitu. Za Vaše milodary 
vopred PBZ! 
•  Od  dnešnej  1.  adventnej  nedele  (03.12.)  budú  všetky  nedeľné  sv.  omše 
v nemocničnej kaplnke začínať o 10:45 hod. 
• HE: V tomto týţdni do 07.12. sa ešte modlíme Deviatnik k Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie vţdy večer pred sv. omšou. Pozývame vás. 
• Počas všedných dní Adventu (okrem liturgických sviatkov) Vás pozývame do farského 
kostola na rorátne sväté omše o 6:15 hod. Na tieto sväté omše si prineste sviece ale-
bo lampáše a zároveň prosíme o opatrnosť, aby sa neničilo zariadenie kostola steče-
ným voskom alebo ohňom.  
Deti pozývame na roráty od 4.12. do 7.12.  Po svätej omši budú spoločné raňajky. 
• V piatok (08.12.) je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
s povinnou účasťou na sv. omši.  Sv. omše budú podľa rozpisu (nástenka, Farský list, 
webstránka).  
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pondelok 

11.12.2017 

Humenné 

  
  
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Katarína a František 

ZBP Mária (45 r.) s rodinou 

+ Ján 

+ Milan 

utorok 

12.12.2017 
  

P. Mária Guadalupská, (ľs.) 

Humenné 

  
  
NsP  

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

Za obrátenie - Róbert a Dávid 

+ Jozef, Verona, Dušan, Ján 

+ Johana (1.výr.) 

+ Anton, Magdaléna, Anton, Anna 

streda 

13.12.2017 
  

Sv. Lucia,  
panna a mučenica, (sp.) 

Humenné 

  
  
Kochanovce 
Dubník 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 
18:00 

ZBP - Peter (50 r.) 

+ Verona, Michal, Ján, Anna 

+ Pavol, Mária, Jozef, Helena 

Za + z rod. Ducková, Bacáková, a + Václav 
ZBP - Radovan, Martin, Katarína s rodinami 

štvrtok 

14.12.2017 
  

Sv. Ján z Kríža,  
kňaz a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Ľudmila (1.výr.) 
+ Ladislav 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA 

+ Eugen, Anna 

+ Emil (10.výr.) 
+ Mária, Michal 

piatok 

15.12.2017 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

07:30 

+ Jozef, Mária 

+ Bruno, František, Štefan, Igor 

ZBP Eva (40 r.) s rodinou 

ZBP Anton, Mária, Anton 

sobota 

16.12.2017 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

Za + z rod. Holotová a Copaková 

ZBP - Ján (30 r.) 

Za + z rod. Kenderešová a Chmeľová 

+ Jozef, Mária, Vasiľ, Mária 

nedeľa 

17.12.2017 
  

3. Adventná nedeľa 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

08:00 

09:30 

09:00 

10:45 

+ Jolana, Vincent, Michal 
+ Andrej, Mária 

+ Pavlína, Jozef 
ZBP Marek 

+ Andrej 
+ Viera, Ján, Mária 

+ Pavol, Zuzana, Pavol 
ZBP Mária, Michal 

• V stredu, piatok a sobotu (06.12., 08.12., 09.12.) sú Zimné kántrové dni – ich ob-

sahom je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; Duchovná obnova rodín; Pokoj 

a spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň. 

V sakristii kostola môţete nahlásiť chorých na spoveď pred Vianocami. Nezabud-
nite uviesť presnú adresu a telefónne číslo. Navštevovať ich budeme v utorok 
19.12.2017 od 8:00 hod. 
• HE: V piatok (15.12.) začne vo farskom kostole deviatnik „Svätá rodina hľadá prí-

strešie“. Bude kaţdý deň o 17:00 hod. 


