
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

28.1.2018 03/2018 13. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Podkladom tohto sviatku je zá-
znam evanjelistu sv. Lukáša (2,22-
39), kde sa hovorí: „Keď uplynuli 
podľa Mojžišovho zákona dni ich 
očisťovania, priniesli ho do Jeruzale-
ma, aby ho predstavili Pánovi, ako 
je napísané v Pánovom zákone: „…
všetko mužského rodu, čo otvára lo-
no matky, bude zasvätené 
Pánovi; a aby obetovali 
ako káže Pánov zákon, 
pár hrdličiek alebo dva 
holúbky.“  

V tejto správe sa ho-
vorí najprv o očisťovaní 
Ježišovej Matky a potom 
o obetovaní Ježiša v chrá-
me. Podľa Mojžišovho zá-
kona (Lv 12,2 a nasl.) 
každá matka po pôrode 
sa pokladala za poškvrne-
nú, nečistú. Nesmela sa ukazovať 
na verejnosti. Týmto prikázaním 
chcel Boh pripomenúť Židom, že 
každý potomok Adama je od naro-
denia poškvrnený hriechom, a chcel 
v nich vzbudiť túžbu po duchovnom 
očistení. Mária, sama bez hriechu 
počatá, okrem toho, že sa stala mat-
kou svätým, nadprirodzeným spôso-
bom, nebola hriešna, a preto ani ne-
podliehala predpísanému obradu 
očisťovania. No z pokory a posluš-
nosti voči posvätnému zákonu – aby 

nikoho nepohoršila – podriadila sa 
tomuto obradu. 

Po Máriinom očistení nasledo-
valo obetovanie Ježiša ako prvoro-
deného syna. To bolo otcovou po-
vinnosťou. Prvorodených obetovali z 
viacerých príčin: 1. všetky prvotiny 
patrili Pánovi. Tým človek uznával, 

že všetko požíva z Páno-
vej dobrotivosti; 2. z oso-
bitnej príčiny boli Bohu za-
svätené prvotiny živých 
tvorov: zvierat a ľudí. Pred 
odchodom z Egypta Boh 
usmrtil v Egypte všetko pr-
vorodené aj z ľudí, aj zo 
zvierat, no vo svojom vy-
volenom národe zachránil 
prvorodených, a to pre krv 
veľkonočného baránka, 
ktorý bol obrazom Vykupi-

teľa. Týmto záchranným činom si 
však Boh prisvojil prvorodených 
chlapcov vyvoleného národa. Preto 
prvorodených museli vykúpiť peňa-
žitou obetou: museli za nich v chrá-
me zaplatiť 5 strieborných šeklov. 
Len po zaplatení tohto výkupného 
patril prvorodený syn otcovi. V ča-
soch patriarchov prvorodený syn de-
dil po otcovi aj hodnosť patriarchu, a 
s ňou bola spojená aj kňazská hod-
nosť. Až do vyhlásenia zákonov na 
hore Sinaj národ nemal osobitných 

pokračovanie na str. 2 



 

 

2 FL 03/2018 

kňazov, boli nimi prvorodení. Keď 
Boh určil na svoju službu osobitný 
kmeň (Léviho), ostatné kmene mu-
seli prvorodených vymeniť, vykúpiť 
si ich: ako výkupné museli zaplatiť 5 
strieborných šekelov. 

Tak ako Mária chcela dodržať 
všetky predpisy o očisťovaní žien, aj 
Jozef chcel splniť všetky predpisy 
pre otcov prvorodeného. Hoci Jozef 
nebol skutočným otcom Ježiša, keď-
že jeho otec bol Nebeský Otec, 
predsa vykonával všetky otcovské 
práva. Jozef položil 
Ježiša kňazovi do 
rúk. Ten sa s ním 
obrátil k svätyni 
Najsvätejšieho a 
vyzdvihol ho k ne-
besiam. Tým bol 
obetovaný, a preto 
patril Bohu, od kto-
rého si ho Jozef 
musel vykúpiť piati-
mi šekelmi. Keď 
kňaz prevzal penia-
ze, vrátil sväté die-
ťa šťastnému Jozefovi, ktorý ho za-
sa odovzdal Márii. Tým bol obrad 
skončený. 

Pristúpil k nim aj Simeon, starý, 
nábožný muž, ktorý vtedy žil 
v Jeruzaleme... a predniesol proroc-
tvo o Mesiášovi a jeho matke.  Na 
pamiatku slov starca Simeona, že 
Ježiš je „svetlo na osvietenie poha-
nov“, v deň Obetovania Pána sa po-
žehnávajú voskové sviece, ktoré sa 
volajú „hromničné“, pretože veriaci 
ľud zažíha hromničnú sviecu vo svo-
jich domoch pri vážnych príležitos-
tiach, ako je zaopatrovanie chorých 

pokračovanie zo str. 1 
alebo modlitbové bdenie pri zomie-
rajúcom. Okrem toho sa hromničky 
zapaľujú aj pri veľkej búrke, aby pro-
sili Pána Boha o odvrátenie nebez-
pečenstva. 

Svieca horením nielen svieti, ale 
aj sa míňa, spotrebúva. Je to sym-
bol obety: obety Kristovej i jeho na-
sledovníkov. Preto je sviatok Obeto-
vania Pána akýmsi osobitným sviat-
kom rehoľníkov. Tí tiež majú podob-
ne ako svieca nielen svietiť, ale aj 
stravovať sa, obetovať sa v Božej 
službe. Sv. Otec máva v tento deň 

sv. omšu v chráme 
sv. Petra pre rehoľ-
níkov a rehoľné 
sestry. Predstavite-
lia rehoľných spo-
ločností mu pri tejto 
príležitosti venujú 
veľké sviece. 

Donedávna, do 
Druhého vatikán-
skeho koncilu, sa 
tento sviatok slávil 
ako mariánsky 
sviatok, lebo sa vy-

zdvihovala prvá časť správy sv. Lu-
káša: Očisťovanie Panny Márie. 
Podľa novej liturgickej úpravy sviat-
kov sa dnešný sviatok zaradil medzi 
sviatky Pána, ako sa pôvodne slávil. 
Kladie sa totiž väčší dôraz na druhú 
časť správy sv. Lukáša: na obetova-
nie Ježiša v chráme. Preto aj pome-
novanie dnešného sviatku už nie je 
Očisťovanie Panny Márie, ale Obe-
tovanie Pána. Podľa dnešného chá-
pania táto udalosť patrí skôr do živo-
topisu Pána Ježiša ako Panny Má-
rie. Na východe sa však aj naďalej 
slávi ako sviatok Panny Márie. 
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• Pozývame vás na spoločné slávenie Eucharistie spojené s poďakovaním Pánu Bohu za  
25 rokov biskupskej služby Mons. Bernarda Bobera, ktoré  sa uskutoční 30. januára 2018 
(utorok) o 10.00 h. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Svätej omši bude predchádzať 
modlitba posvätného ruženca so začiatkom o 9.15 h. pod vedením bohoslovcov. 

• V piatok (02.02.) je sviatok Obetovania Pána. Pri svätých omšiach budeme požehnávať 
hromičné sviece, ktoré si so sebou prinesiete. 

• V sobotu (03.02.) je ľubovoľná spomienka na sv. Blažeja. Pri ranných svätých omšiach bu-
deme požehnávať hrdlá. 

• Sv. spoveď pred prvým piatkom bude v obvyklých časoch (časy na nástenke). 

Starých a chorých navštívime doma v piatok (02.02.) od 8:00 hod.  
Vo farskom kostole je počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia. 
Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená. 

pondelok 

29.1.2018 

Humenne  
  

6:15 

12:00 

18:00 

+ Michal, Ja n, Ma ria, Juraj 
ZBP Katarí na 

ZBP a dary Ducha Sv. pre rod. Dutkova  
a prí buzní  

utorok 

30.1.2018 

Humenne   
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Pavol      (pohreb  18.12.) 

+ S tefan 

+ Anna (1.vy r.), + S tefan 

+ Ma ria 

streda 

31.1.2018 
  

Sv. Ján Bosko, kňaz, (sp.) 

Humenne  
  

6:15 

12:00 

18:00 

ZBP Stanislav (40 r.) a rodina 

ZBP Jozef, S tefa nia, Eva s rod. 
+ Juraj, Emí lia 

štvrtok 

1.2.2018 

Humenne  
  

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

+ Ladislav a rodic ia 

+ Michal, Ma ria, Ja n, Anna, Michal 
Eucharistická Adorácia 

ZBP Jaroslav a Anna s rodinou 

piatok 

2.2.2018 
  

Obetovanie Pána, (sv.) 

Humenne   
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Ja n (20.vy r.) 

+ Ja n, Ma ria, Juraj, Ma ria 

ZBP Eva s rodinou 

ZBP Silvia s rodinou 

ZBP Frantis ek (80 r.) 

... 
Poďak. za milosti z.2016 bohuzna mej rodiny 

sobota 

3.2.2018 
  

Sv. Blažej,  
biskup a mučeník, (ľs.) 

Humenne  
  
Brestov 

Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

8:00 

7:30 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdca PM 

+ Ja n, Anna 

Za ruz encove  bratstvo 

Za ruz encove  bratstvo 

+ Ja n 

nedeľa 

4.2.2018 

  
5. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne   
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

+ Ja n, Anna 

ZBP Diana, Valika, Ondrej, Andrej 
Za ruz encove  bratstvo 

+ Michal (5.vy r.) 

ZBP Irena (70 r.) 

ZBP a poďak. Jana (z .) (50 r.) 

+ S tefan, Ma ria, S tefan 

Za ruz encove  bratstvo 
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Uzávierka v stredu pred vydaním čísla (príspevky na email: humenne@rimkat.sk alebo vo farskej kancelárii) 
Adresa: RKFÚ Všetkých svätých, Brestovská 1, 066 01 Humenné 

Telefón: 057/775 2728; Zaopatrovanie chorých a zomierajúcich: 0902 228 711 
Web: www.humenne.rimkat.sk; Facebook: facebook.com/farnost.humenne 

Redakcia a zodpovedný za vydanie:  František Mariňák 
Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme. 

• V nedeľu  (11.02.) si spomíname na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú, s ktorou je už 

každoročne spojené aj pomazanie chorých. Touto sviatosťou sa Cirkev obracia zvlášť na 

tých našich bratov a sestry, ktorí sa podobajú Ježišovi Kristovi v jeho utrpení a nesení kríža 

a preto im chce Cirkev touto sviatosťou pomôcť sviatostnou milosťou a ukázať, že v nesení 

kríža a v utrpení nie sú sami. 

Sviatosť pomazania chorých budeme udeľovať pri všetkých nedeľných sv. omšiach sláve-

ných doobeda vo farskom kostole aj na filiálkach.   

pondelok 

5.2.2018 
  

Sv. Agáta,  
panna a mučenica, (sp.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Dus an     (pohreb 6.12.) 

+ Igor (5.vy r.) 

+ Andrej 
+ Jozef, Ma ria, Ma ria 

utorok 

6.2.2018 
  

Sv. Pavol Miki a spoločníci, 
mučeníci, (sp.) 

Humenne   
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Toma s , Jela, Ma ria, Monika 

+ S tefan, Zdenka, Matej, Ma ria 

+ Andrej, Ma ria, Milan 

+ Pavol 2.vy r. 

streda 

7.2.2018 

Humenne  
  
  
Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Cecí lia, Elena, Jozef, Jozef 
+ Ma ria 

+ Mikula s , Ma ria, Ja n, Miroslav 

+ Peter 

štvrtok 

8.2.2018 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Peter, Rudolf, Marta, Rudolf 
+ Karol, Zlatica 

Eucharistická Adorácia 

+ Ja n, Ma ria, S tefan 

+ Ja n, Helena 

ZBP Mikula s  

piatok 

9.2.2018 

Humenne   
  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Vasiľ, Alexander, Anna 

ZBP Milan a Erika 

+ Alexius (1.vy r.) 

Za ruz encove  bratstvo 

Poďakovanie za 60 r.z ivota Jana a ZBP s rod. 

sobota 

10.2.2018 
  

Sv. Školastika,  
panna, (sp.) 

Humenne  
  
Kochanovce 

  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

  
7:30 

+ Ema (1.vy r.) 

+ Juraj (1.vy r.) 

Za + z rod. Andrejc í kova , Lodova , S indlerova ,  
Dara s ova , Cabanova  
ZBP Toma s , Ma ria s rod. 

nedeľa 

11.2.2018 
  

6. nedeľa 

 v cezročnom období 
  

(Prebl. P. Mária Lurdská) 

Humenne   
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

ZBP Mariena (50 r.) 
+ Ma ria 

+ Cyril 
+ Ja n, Helena 

ZBP Viliam (60 r.) a za uzdravenie Lea 

ZBP rod. Marcela Kurejku 

+ Pavol 
ZBP S tefan s rod. 


