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F ARSKÝ  LIST  

V máji si osobitným spôsobom, tzv. májovými pobožnosťami uctievame 

Pannu Máriu. A to aj napriek tomu, že v tomto mesiaci nie je v liturgickom  

kalendári nijaký väčší mariánsky sviatok. Sú v ňom iba dve nepovinné  

spomienky: Panny Márie Fatimskej a Panny Márie Pomocnice kresťanov. 

Okrem toho v tomto roku pribudla nová povinná spomienka Panny Márie - 

Matky Cirkvi, ktorá sa bude sláviť vždy na tzv. „Svätodušný pondelok“.  

Odkiaľ pochádza a k čomu nás vedie májová mariánska spiritualita? 

Mesiac máj je v Cirkvi 

oddávna mesiacom Panny 

Márie. Iniciátorom marián-

skeho mesiaca v moder-

nom chápaní, čiže s pobož-

nosťami na každý deň, bol 

jezuita Dionisi r. 1725. Pá-

peži Pius VII., Gregor XVI. a 

Pius IX. obdarúvali májové 

pobožnosti odpustkami. Po-

božnosti v mesiaci máji vo 

svojich dokumentoch odporúčali najmä 

pápeži Lev XIII., Pius XII. a Pavol VI., 

ktorí povzbudzovali veriaci ľud k týmto 

pobožnostiam, aby ich obetovali za po-

koj vo svete. 

V tomto roku skoro celý mesiac máj 

spadá do veľkonočného obdobia. Je to 

časť liturgického roka, v ktorom preží-

vame skutočnosť smrti a zmŕtvychvsta-

nia Ježiša Krista. Oslavujeme v ňom 

zavŕšenie vykupiteľského poslania Bo-

žieho Syna, s ktorým je vďaka vôli  

nebeského Otca neodluči-

teľne spojená úloha Panny 

Márie. A preto aj úcta k nej 

má svoje právoplatné mies-

to v tomto období. Panna 

Mária vo vzťahu k Ježišovi 

nikdy nestojí v popredí, no 

vždy je s ním vnútorne veľ-

mi úzko spojená a nenahra-

diteľne spolupracuje s jeho 

poslaním. Vo Svätom písme 

nachádzame zmienku o nej tam, kde je 

to potrebné. Tak je to aj v texte o živote 

prvotnej Cirkvi. V Skutkoch apoštolov 

čítame, že po Ježišovom nanebovstú-

pení sa apoštoli vrátili z Olivovej hory 

do Jeruzalema a vystúpili do hornej sie-

ne, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub 

a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej  

a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec 

a Júda Jakubov. Títo všetci jednomy-

seľne zotrvávali na modlitbách spolu so 

ženami, s Ježišovou matkou Máriou  

a s jeho bratmi (Sk 1,13-14).  
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Panna Mária teda nepovažovala po 

Ježišovom nanebovstúpení svoju úlohu 

tu na zemi za skončenú. Veď tesne 

pred Ježišovou smrťou jej Boží Syn 

zveril nás všetkých. Nie je teda už len 

Božou matkou, ale i Matkou Cirkvi,  

Potešením zarmútených, Pomocnicou 

kresťanov...  

Práve preto zostáva aktívne prí-

tomná vždy tam, kde ide o toto posla-

nie. Okrem konkrétnej praktickej každo-

dennej pomoci prvému kresťanskému 

spoločenstvu veriacich nikdy nechýba 

ani vo chvíľach spoločnej modlitby  

a slávenia Eucharistie. Preto je v Cirkvi 

už od začiatku veľmi živá prax modlitieb 

a pobožností k Panne Márii. V jej prí-

tomnosti sa môžeme nielen cítiť oveľa 

bezpečnejšie vo všetkých krížoch života 

– ako pri láskavej a starostlivej matke –, 

ale sa od nej aj učiť umeniu modlitby, či 

už osobnej alebo spoločnej. Modlitbe 

sústredenej, pokojnej, vrúcnej, vytrvalej 

a plnej bezhraničnej dôvery v Boha.  

V hornej sieni – teda vo Večeradle, kde 

Ježiš slávil s apoštolmi Poslednú veče-

ru a prvú svätú omšu, bolo to miesto 

modlitby veriacich s Pannou Máriou. 

Práve tam v deň Turíc dostali Ježišom 

prisľúbenú posilu Ducha Svätého, vďa-

ka ktorej sa stali neohrozenými ohlaso-

vateľmi Krista. Aj tento dar zostúpil na 

zem vďaka mocnému príhovoru Panny 

Márie uprostred zhromaždenej Cirkvi. 

Ak dnes konštatujeme, že prežíva-

me veľmi búrlivé obdobie najrôznejších 

premien v ľudskej spoločnosti a preto 

neraz i upadáme do pokušenia bezná-

deje a rezignácie, o to viac potrebujeme 

vytvárať mocné spoločenstvo živej 

viery a lásky. V ňom budú všetky  

naše modlitby a obety umocnené  

príhovorom našej nebeskej Matky, 

ktorá je aj v súčasnosti aktívne prítom-

ná uprostred modliacej sa Cirkvi. 

Aj keď je mesiac máj zvlášť zasvä-

tený Panne Márii, neznamená to, že by 

sme ju mali v iných mesiacoch roka  

zanedbávať. Naopak, májové pobož-

nosti nás majú povzbudiť a obnoviť  

v horlivosti v tejto úcte počas celého ro-

ka. Využime teda čo najlepšie tento me-

siac Panny Márie a načerpajme do svo-

jich sŕdc novú posilu pre hlbší duchovný 

život prostredníctvom tej, ktorú nám 

dobrý Boh dal za Matku a Sprostredko-

vateľku mnohých milostí. 

* * * * * * * * * * * * 
 

 

 

 

 

 

Ó Mária, Matka milosrdenstva,  

opatruj nás všetkých,  

aby Kristov kríž nebol zbytočný,  

aby človek nezišiel z cesty dobra  

a aby nestratil vedomie hriechu, 

ale aby vzrastala jeho nádej v Boha,  

ktorý je “bohatý na milosrdenstvo“,  

aby z vlastnej vôle konal dobré  

skutky, ktoré Boh vopred pripravil  

a aby takto konal po celý život  

„na chválu jeho spásy“. 

                                Ján Pavol II. 
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 Účastníkom ďakovnej púte do Gaboltova z príležitosti prvého sv. prijímania v našej 

farnosti oznamujeme, že odchod autobusu bude v utorok (08.05.) o 8:00 hod. od 
bývalej VšZP.  

 Prvé tri dni tohto týždňa sú tzv. „prosebnými dňami“. Záväzný je jeden deň a ich 
obsahom je modlitba za úrodu. 

 Vo štvrtok (10.05.) je prikázaný sviatok „Nanebovstúpenia Pána“. Pozývame vás 
na slávenie sv. omše podľa programu uvedeného vyššie. 

 V nedeľu (13.05.) bude zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary srdečné 
Pán Boh zaplať. 

 V piatok (11.05.) začína Novéna k Duchu Svätému. Pozývame vás na modlitby za 
našich birmovancov.  

 V stredu (16.05.) začneme prijímať úmysly svätých omší na druhý polrok 2018 
(max. 2 úmysly na osobu). Zapisovať budeme vo farskej kancelárii počas úrad-
ných hodín. Úmysly na filiálkach budeme prijímať po svätých omšiach. 

pondelok 

7.5.2018 
  

(Prosebný deň) 

Humenné 

  
  

Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Anna, Pavol 
ZBP Jaroslav s rod. a Veronika 

+ Ján, Anna, Ján, Mária, Ján 

+ Pavol, Anna, Andrej, Mária, Jozef 

utorok 

8.5.2018 
  

(Prosebný deň) 

Humenné  
  
NsP 

6:15 

18:00 

7:30 

+ Anna, Pavol 
+ Ján 

+ Ján, Štefan, Libor, Ján 

streda 

9.5.2018 
  

(Prosebný deň) 

Humenné 

  

6:15 

12:00 

18:00 

+ Viktor, Helena 

ZBP Marek s rod., Marianna, Michal, Mária 

ZBP Danka (ž.) (50 r.) 

štvrtok 

10.5.2018 

  
Nanebovstúpenie Pána 

Humenné 

  
  
  

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

6:15 

12:00 

16:15 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

7:30 

+ Jozef 
+ Pavol, Veronika, Anna, Pavol 
+ Jozef, Verona, Dušan, Ján 

+ Elena 

+ Gabriel, Juraj, Mária 

+ Jozef (2.výr.) 
+ Juraj, Zuzana, Jozef 
ZBP Anna s rodinou 

piatok 

11.5.2018 

Humenné 

  
  

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

ZBP Zlatica (40 r.) s rodinou 

+ Mária 

+ Dezider, Júlia 

ZBP Anna 

sobota 

12.5.2018 

Humenné 
  

Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

Poďakovanie - Ľudmila, Peter, Jozef, Irena 

ZBP Janka, Jana, Ján, Pavlína 

ZBP Mária (80 r.) 
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

nedeľa 

13.5.2018 

  
7. Veľkonočná Nedeľa 

  
(Panna Mária Fatimská) 

Humenné 

  
  
  

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

ZBP Mária (80 r.) 
+ Jaroslav, Alžbeta, Ján 

+ Michal, Anna, Andrej, Anna 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

ZBP rod. Krivdová 

ZBP Michal a Božena s rodinou 

+ Ján, Anna, Ladislav 

ZBP a poďak. za 50 r. Alena s rodinou 
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Adresa: RKFÚ Všetkých svätých, Brestovská 1, 066 01 Humenné 
Telefón: 057/775 2728; Zaopatrovanie chorých a zomierajúcich: 0902 228 711 
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Redakcia a zodpovedný za vydanie:  František Mariňák 

Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme. 

 Pozývame deti vo veku 7 – 14 rokov na Farský letný tábor na Sninské rybníky  
v termíne od 16. - 20. júla (pondelok - piatok). V cene 80€ je zahrnuté: 4 x ubyto-
vanie, 5 x denne strava, celodenný pitný režim, doprava, poistenie. Nahlásiť sa 
a hneď aj vyplatiť môžete do nedele 20.5.2018 v sakristii kostola.  

 V sobotu 7. júla 2018 pozývame deti, rodičov, prípadne starých rodičov na Farský 
výlet do Tatier. Navštívime Charitný dom v Dolnom Smokovci, ktorý spravujú 
krížové sestry, tam sv. omša a obed. Absolvujeme výstup na Hrebienok + tubingo-
vá dráha a nakoniec kúpalisko Vrbov. Cena pre deti je 22€, pre dospelých 25€.  
V cene je zahrnuté: doprava, poistenie, obed, tubingová dráha, kúpalisko. Pri na-
hlásení aj vyplatiť do 20.5.2018. 

pondelok 

14.5.2018 
  

Sv. Matej, apoštol,  (sv.) 

Humenné 

  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Mária 

+ Pavlína, Ján, Mária 

ZBP a poďakovanie - Róbert (40 r.) 
+ Štefan 

utorok 

15.5.2018 

Humenné  
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

ZBP Helena 

+ Anna, Ján 

ZBP Ladislav, Terézia 

+ Mária 

streda 

16.5.2018 
  

Sv. Ján Nepomucký,  
kňaz a mučeník, (sp.) 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Andrej a Helena 

+ Helena, Jozef, Anna, Jozef, Ján 

+ Jana (ž.), Ladislav, Ľudmila 

ZBP Michal (60 r.) s rodinou 

štvrtok 

17.5.2018 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

Za + z rod. Petrušová, Galajdová, Lichmanová 

+ Anna, Michal, Vojtech, Ján, Mária 

Eucharistická Adorácia 

Za + z rod. Vramová, Petrovčinová, Gavulová 

+ Bernard 

+ Ján 

piatok 

18.5.2018 

Humenné 

  
  
Dubník 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Alžbeta, Michal, Vladimír 
ZBP rod. Rajňáková 

+ Mária, Milan 

+ Michal, Anna, Michal, Vojtech 

+ Gizela, Juraj 

sobota 

19.5.2018 

Humenné 

vigília 

Kochanovce 

NsP 

7:00 

19:30 

8:00 

7:30 

+ Rudolf 
+ Štefan (nedožitých 75 r.) 
Za + z rod. Hocková a Tutková 

ZBP Helena s rodinou 

nedeľa 

20.5.2018 

  
Zoslanie Ducha Svätého 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

10:30 

9:00 

9:00 

10:45 

+ Anna, Pavol 
ZBP Jaroslav a Tomáš s rodinami, Ondrej 
ZBP Adam (20 r.) 
ZBP Ema (70 r.) 
Za veriacich obce 

ZBP Marcel  (60 r.) 
ZBP Marcus, Dušan, Peter 
ZBP Dušan s rodinou 
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