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pokračovanie na str. 2 

Božie milosrdenstvo znamená nové 

šance po tom, čo sme zlyhali. Hovorí 

nám, že u Boha nijaké zlyhanie nie je 

definitívne. Po našom zlyhaní neprichá-

dza trest a odvrhnutie, ale naopak, ak 

zachováme nevyhnutný 

proces duchovného uzdra-

venia, je zmazaním našej 

minulosti a ponukou novej, 

úplne novej šance. A toto sa 

netýka len Boha, malo by 

sa to týkať aj našich vzá-

jomných vzťahov.  

Milosrdenstvo a nie 

trest by malo byť súčasťou 

našej spoločnej pozemskej 

púte i vo vzťahu jedného k 

druhému. Čo však je nevy-

hnutným procesom v 

Božom milosrdenstve? Je 

to to, čo vyjadrujú dve od 

seba neoddeliteľné slová: 

milosrdenstvo a spravodlivosť. Ak chce-

me totiž hovoriť o milosrdenstve, nemô-

žeme nehovoriť o spravodlivosti, a nao-

pak, ak chceme hovoriť o spravodlivos-

ti, nemôžeme nehovoriť o milosrden-

stve. Spravodlivosť a milosrdenstvo ne-

môžeme od seba oddeliť. Jedno bez 

druhého nie je možné.  

Svätý Tomáš Akvinský to vyjadril 

takto: Spravodlivosť bez milosrdenstva 

by bola krutosťou, no milosrdenstvo bez 

spravodlivosti je matkou rozkladu. Spra-

vodlivosť je nutná na to, aby sa dalo na 

svete kvalitne žiť. Spravodli-

vosť spočíva na pravidlách 

a zákonoch. Bez nich by bol 

život chaosom. Predstavme 

si len také dopravné predpi-

sy. Keby sme ich nemali, 

nebolo by možné jazdiť au-

tom, lebo by sme sa navzá-

jom pozabíjali. To isté platí 

v našich domácnostiach, 

školách, na pracoviskách, 

v komunitách. Ak by si na-

príklad v internátnej izbe je-

den študent hral na gitare, 

iný by chcel spať a tretí by 

napriek tomu, že tí dvaja sú 

nefajčiari, fajčil, nastali by 

tam neznesiteľné pomery – pre všet-

kých. No pravidlá sú nielen o tom, aby 

bolo možné spolužitie. Sú i o kvalite ži-

vota. Ak nebudeme zachovávať zákony, 

ktoré vedú k životu, skončíme v smrti. 

Napríklad pravidlá týkajúce sa zdravia, 

mravnosti, hodnôt. Ak sa prekročia pra-

vidlá, ten, kto ich prekročí, musí za to 
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Ja sám som Láska, som Milosrdenstvo.  

Ani ten najväčší hriešnik, ktorý sa môjho súcitu dovoláva, nebude potrestaný,  

ale mu v mojom nekonečnom milosrdenstve odpustím. 

JEŽIŠU, DÔVERUJEM TI! 

„Sľubujem duši, ktorá bude uctievať tento obraz,  

že nezahynie. Sľubujem jej už tu na zemi víťazstvo 

nad protivenstvami, avšak zvlášť v hodine smrti.  

Ja, Pán, budem ju ochraňovať ako moju poctu.  

Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu,  

ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy,  

keď bolo moje srdce prerazené kopijou.“ 

niesť plnú zodpovednosť. Kde je pre-

kročenie pravidiel, musí prísť trest, aby 

si človek uvedomil oprávnenosť ich 

existencie. Ak by tak nebolo, nastal by 

podľa slov sv. Tomáša Akvinského roz-

klad a anarchia.  

No pretože zákony nie 

sú samoúčelné, ale ich 

zmyslom je láska k človeku 

a život človeka, je nevy-

hnutné po ich prekročení 

dať človeku novú šancu. 

Preto je tu milosrdenstvo. 

Milosrdenstvom dáme člo-

veku najavo: To, čo si uro-

bil, je vážne, ale je tu nový 

začiatok. Teraz, už poučený predchá-

dzajúcim pádom, môžeš skúsiť znova! 

Milosrdenstvo však predpokladá, že 

človek si svoju vinu za prekročenie po-

riadku, pravidiel a zákona uvedomí, že 

pocíti vinu a vyjadrí nad všetkým tým, 

čo vykonal, ľútosť. Iba tak je možné mi-

losrdenstvo. Ak to tak nie je, milosrden-

stvo nie je možné.  

Pokúsme sa teda položiť si niekoľ-

ko otázok: Ako je to s týmito čnosťami – 

milosrdenstvom a spravodlivosťou voči 

sebe navzájom i voči Bo-

hu? Keď čakáme na milosr-

denstvo, vieme si 

v spravodlivosti uvedomiť, 

že sme sa naozaj previnili 

a uznať si to? Vieme to vo-

či ľuďom, vieme to voči Bo-

hu? Vieme žiadať zodpo-

vednosť od tých, čo sa pre-

vinili, alebo odpúšťame ľah-

komyseľne všetko bez vo-

lania po zodpovednosti? Ak tam takéto 

niečo je, vieme udeliť milosrdenstvo, te-

da odpustenie? Vieme žiadať 

o milosrdenstvo aj Boha, a keď ho do-

staneme vo sviatosti zmierenia, na svo-

je previnenie už nikdy viac nemyslieť?  
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 • Dnes na nedeľu Božieho milosrdenstva (08.04.), Vás pozývame prežiť spolu s nami 
popoludnie milosrdenstva. O 14:30 bude modlitba sv. ruženca a po nej o 15:00  
pokračuje adorácia a modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu. 

• V pondelok (09.04.) bude slávnosť Zvestovania Pána, ktorý bol preložený z 
25.marca, nakoľko v ten deň bola Kvetná nedeľa. Táto slávnosť nie je prikázaným 
sviatkom.  

• HE, NsP: V  zbierke na potreby farského kostola ste prispeli sumou 1.866,10€. 
Z toho farský kostol 1.734,10€, NsP 132€. Pán Boh zaplať za milodary. 

pondelok 

9.4.2018 
 

Zvestovanie Pána, (sl.) 

Humenné 

  
  

Brestov  

Kochanovce 

Dubník  

NsP  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Alžbeta 

+ Jozef, Alžbeta, Michal, Margita, Andrej 

+ František (25.výr.) 

+ Milena 

+ Ján, Mária, Viera, Milan 

ZBP bohunáma rodina 

+ Mária Belanyová 

utorok 

10.4.2018 

Humenné  

  
  

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Stanislava 

+ Helena    (pohreb 3.1.) 

+ Demeter, Paraska, Ján, Anna 

ZBP Anna a Vierka s rodinami 

streda 

11.4.2018 
 

Sv. Stanislav,  
biskup a mučeník, (sp.) 

Humenné 

  
  

Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Margita, Ondrej a + rodičia 

+ Alexander a Mária 

ZBP Adriána (ž.) a Ľubomír s rod. 

+ Ján, Mária, Michal 

štvrtok 

12.4.2018 

Humenné 

  
  

  

Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Helena, Ivan 

+ Martin, Ján, Ivan, Ján, Monika 

Eucharistická Adorácia 

+ Michal, Pavol, Regina 

+ Michal 

+ Jozef, Anna, Irena, Margita 

piatok 

13.4.2018 

Humenné 

  
  

Dubník 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

+ Andrej 

ZBP a poďakovanie - Jana (50 r.) 

+ Juraj, Zuzana, Juraj, Helena 

+ Štefan 

sobota 

14.4.2018 

Humenné 

  

Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Margita, Libor, Irena 

+ Jozef (1.výr.) a + Helena 

+ Anna (1.výr.) 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

nedeľa 

15.4.2018 

  
3. Veľkonočná Nedeľa 

Humenné 

  
  

  

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

+ Ján 

ZBP a poďak. - Anna (50 r.) a rodina 

ZBP Adriána (ž.) 

+ Anna 

ZBP rod. Dolobáčová 

ZBP Marián a Mária (25.manž.) 

ZBP Margita  (70 r.) 

ZBP Vladimír s rodinou  (45 r.) 
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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. 

• Na nedeľu Dobrého pastiera (22.04.) bude zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. 
Za vaše milodary Pán Boh zaplať! 

pondelok 

16.4.2018 

Humenné 

  
  

Brestov  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Anna, Jozef, Andrej 

+ Rudolf, Johana, Jozef, Mária 

+ Viktor 

+ Mária (20.výr.) 

utorok 

17.4.2018 

Humenné  

  
  

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Jozef, Mária, Ján, Anna 

+ Radoslav, Mária, Juraj 

+ Anna, Jozef, Pavol, Mária 

+ Ján, Michal, Rozália, Mária 

streda 

18.4.2018 

Humenné 

  

  

  

Kochanovce 

6:15 

  

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Jana (50r.), Danka (50r.), Vladimíra (50r.) a 

Tomáš (30r.) 

+ Mária, Ján, Ján, Mária, Anna 

ZBP Patrícia, Kristína, František, Adam 

Za + z rod. Ciberejova a Antoníkova 

štvrtok 

19.4.2018 

Humenné 

  

  

  

Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Jozef, Jozef, Jozef 

+ Mikuláš (2.výr.) 

Eucharistická Adorácia 

+ Helena, Jozef, Jozef 

+ Ján (1.výr.) 

+ Matej 

piatok 

20.4.2018 

Humenné 

  

  

  

Dubník 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

  

18:00 

16:00 

ZBP Pavlína (80 r.) 

+ Mária 

Za + z rod. Lipayová, Aľušiková, Bohdanová, Be-

ňová 

ZBP Peter a Eva 

+ Mária, Ján, Helena 

sobota 

21.4.2018 

Humenné 

  

Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Ondrej a predkovia, + Jozef a predkovia 

Za duše zosnulých 

Za + z rod. Kopáčova, Surničinova, Hrinova 

+ Michal, Mária, Mikuláš 

nedeľa 

22.4.2018 

  

4. Veľkonočná Nedeľa 

Humenné 

  

  

  

  

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

  

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

ZBP Juraj 

ZBP Ján (70 r.) a celá rodina 

Poďakovanie - Mária a Jozef (50.manž.) 

s rodinou 

ZBP rod. Tkáčová a Grošková 

ZBP Helena a Jozef s rodinou (50.manž.) 

+ Jozef (1.výr.) 

+ Igor, Margita, Irena 

ZBP Jolana, Martina, Juliana s rod., a za obráte-

nie Dominika a Petra 


