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F ARSKÝ  LIST  

pokračovanie na str. 2 

Slávnosť zoslania Ducha Svätého je jeden z našich najväčších sviatkov. Je zaují-

mavé, že na rozdiel od Vianoc a Veľkej noci sa k nej neviažu nijaké ľudové zvyky.  

A tam, kde predsa len nejaké sú, spojené sú s prírodou, napríklad s vyháňaním zvierať 

na pašu, prechádzkami do prírody, niekedy k prameňom.  

Predstavme si, že sme pri prameni a sledujeme ako vychádza zo zeme... Je to len 

malý prúd, ktorý postupne naberá na sile a stáva sa bystrinou, potokom, riekou, ktorá 

napokon ústi do mora. Kolobeh pokračuje. Voda sa vyparuje a znovu sa vracia do ze-

me. Nech by sme ho kdekoľvek zastavili a povedali, že práve toto miesto ho vystihuje, 

nebola by to pravda. Nedá sa totiž dvakrát vstúpiť do tej istej rieky. 

Podobne je to so živo-

tom. Kto z nás ho má dotvo-

rený? Kto ho vie žiť? Ten, 

čo má dvadsať, tridsať, 

šesťdesiat rokov? Niektorí 

hovoria, že slávnosť Zosla-

nia Ducha Svätého je sym-

bolom toho, ako človek na-

chádza sám seba. 

Neraz môžeme sledovať, ako ľudia 

rozdávajú rady. Jedni radia politikom, 

druhí pedagógom, iní kňazom: „Treba 

začať týmto“... „Treba pracovať s touto 

skupinou“... Iste, v takýchto radách môže 

byť veľa úprimnosti, mnoho pravdivých 

myšlienok, neraz sú však celkom odlišné. 

No všetky nás upozorňujú, že problémy 

nemáme vyriešené, že hľadáme cestu 

a často aj sami seba, lebo sami nemáme 

mnohé dôležité otázky vyjasnené. Túži-

me napĺňať svoj život. Tí, čo vychovávajú 

deti vedia, že to vôbec nie je ľahké, no 

predovšetkým, že to nie je len vec odbor-

nej prípravy či nasadenia. Už dieťa často 

naznačuje, že je iné, ako sme chceli pri 

všetkom našom úsilí dosiahnuť. 

Slávnosť Zoslania Ducha 

Svätého hovorí o zavŕšení 

procesu formovania apošto-

lov. Po Ježišovom ukrižova-

ní boli opustení a ustrácha-

ní, po jeho zmŕtvychvstaní 

ešte stále plní pochybností.  

Zavŕšením procesu ich for-

movania bolo prijatie Ducha Svätého Nie 

žeby sa z nich stali naraz dokonalí ľudia, 

no vedeli prijať seba, stratili strach. Stali 

sa, môžeme povedať, dospelými. Preto-

že dospelosť to je prijatie svojich mož-

ností,  svojich ohraničení,  ale aj prijatie 

zodpovednosti. 

Pokúsme sa načrtnúť súvislosť sviat-

ku Zoslania Ducha Svätého s Veľkou no-

cou. Veľkonočné sviatky aj Turice boli aj 

sviatkami starozákonného ľudu. Starozá-

konné veľkonočné sviatky boli osla-

vou slobody, dňa, kedy Mojžiš vyviedol 

národ z Egypta. Turíce boli  oslavou pri-

jatia Zákona – Desatora na vrchu Sinaj. 

Je zaujímavé, že Zákon dostali, až keď 

boli slobodní, keď mohli žiť ako chceli.  
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Nepripomína nám to náš život? Nie-

kedy nevieme, čo so slobodou, určite ne-

chceme, aby si v nej každý robil čo chce. 

A niekedy, práve keď nám nič nechýba, 

sme prázdni a nevieme „o čom“ má byť 

náš život. Kresťanstvo k Veľkej Noci pri-

dáva oslavu víťazstva života nad smrťou 

v Ježišovom zmŕtvychvstaní, a Turíce 

zoslanie Ducha Svätého. Už na priereze 

významov týchto sviatkov môžeme vidieť 

niečo z hľadania ľudského života, dospe-

losti, slobody, seba samého.  

Dôležitých je aj päťdesiat dní. Päťde-

siat, je symbolické číslo. Každý päťdesia-

ty rok starozákonného ľudu bol jubilejný. 

To znamenalo, že sa odpúšťali všetky dl-

hy, otroci získali slobodu, neobrábali 

zem, aby si oddýchla..., no aj niečo, čo 

v ľudskom živote naznačuje akési oslo-

bodenie sa, nadhľad... Teda všetko nás 

vedie k tomu, čo je to byť sebou, nájsť 

svoj život. 

Symboly, ktoré používa Biblia na 

opis Ducha Svätého sú víchor a oheň - 

veľmi nebezpečné živly. Istý teológ po-

vedal, že ak prosíme o dary Svätého 

Ducha, musíme si byť vedomí, že 

prosíme: príď Duch Svätý a vyruš 

nás – zo všetkého, kde sme uverili, že 

je už všetko uzavreté, všetko dokonalé, 

nemenné. Príď a vyruš nás tam, kde 

to potrebujeme.  

Teda Duch Svätý neprináša 

len  pokoj, ale aj správny nepokoj. Aj 

ten potrebujeme, aby sme sa vedeli 

premieňať na to, čím máme byť. 

Slávenie tohto sviatku nám chce pripomínať veľké tajomstvo Kristo-
vej lásky k nám. Každá svätá omša je vlastne obetou, pri ktorej sa 
premieňa chlieb na Kristovo telo a víno na Kristovu krv. Tak to 
chcel sám Ježiš. V tento deň sa podľa tradície na mnohých mies-
tach konajú eucharistické procesie na oslavu Krista Spasiteľa. 

Niekedy nás možno prepadnú pochybnosti, či sa chlieb a víno nao-
zaj premenia. Pán Boh nám odpovedá eucharistickými zázrakmi, 

ktoré sa odohrali na 132 miestach v rôznych krajinách sveta. Asi najznámejší sa udial 
v Lanciano, v Taliansku, kde istý vzdelaný, no maloverný mních tiež mal pochybnosti, 
či v premenenej hostii je skutočne Božie telo. Prosil Pána, aby mu dal pevnú vieru. 

Pri svätej liturgii, po premenení, sa hostia pred zrakmi veriacich premenila na kúsok 
Božieho tela a víno na päť hrudiek krvi. V rokoch 1971 – 1981 sa pri výskume zistilo, 
že telo pochádza zo srdca, presnejšie z ľavej komory, obsahuje žily, cievy i rozvetve-
ný nerv. V krvi sú prítomné všetky séra, ako v krvi človeka. Každá z piatich hrudiek 
osamotene váži presne 15,85 g ako aj všetky spolu. Krvná skupina sa zhoduje s tou 
na Turínskom plátne – AB. 

Cirkev nám aj týmto sviatkom pripomína, že Božia láska k nám je bezhraničná. On 
dal všetko, aby sme boli spasení. A „Cirkev žije z Eucharistie“ – zdôrazňuje vo svojej 
poslednej encyklike sv. Ján Pavol II. „Preto oslava Božieho tela, aj keď kladie dôraz 
na jeho reálnu prítomnosť, nie je cieľom sama v sebe, ale má podnietiť k dôvernému 
prilipnutiu ku Kristovi, ktoré sa realizuje častým prijímaním jeho Najsvätejšieho tela 
ako vrcholu zjednotenia jeho a našej vôle v tejto sviatosti lásky“. 

Neľutujme čas a stretávajme sa s Kristom vo svätom prijímaní, v poklone a úprim-
nej modlitbe, aby sme mohli verne napĺňať naše poslanie tu na zemi.  
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 Sv. spoveď pred prvým piatkom: 

Starých a chorých navštívime doma v  
piatok (01.06.) od 8:00 hod.  
Vo farskom kostole je počas celého prvého 
piatku Eucharistická adorácia. 
Farská kancelária bude počas týždňa  
zatvorená. 

 HE: V stredu (30.05.) začne deviatnik pred slávnosťou Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho. Budeme sa ho modlievať o 17:40 hod. 

 Od soboty (26.05.) budú sväté omše v sobotu v nemocničnej kaplnke vždy 
o 7:00 hod.  

pondelok 

21.5.2018 
  

Panna Mária,  
Matka Cirkvi, (sp.) 

Humenné 

  
  

Brestov 

Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

+ Andrej a Alžbeta 

+ Anna, Jozef, Michal 

ZBP - Natália, Zuzana, Marek 

+ Gabriel 

Za + z rod. Herpákova, Halčinova, Krídlova 

utorok 

22.5.2018 

Humenné  

  

  
 

 NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

 

16:00 

+ Gabriela a + z rod. Pavurová 

+ Katarína (1.výr.) 

ZBP a dar viery - Jozef st., Jozef ml., Jaroslav, 

Ľubica 

ZBP Anna s rodinou 

streda 

23.5.2018 

Humenné 

  

6:15 

12:00 

18:00 

+ Štefan a Pavol 

ZBP - Ján, Anna 

+ Anna, Ján, Michal, Michal 

štvrtok 

24.5.2018 
  

Nášho Pána Ježiša  
Krista, Najvyššieho 

a Večného Kňaza, (sv.) 

Humenné 

  

  

  

Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Jaromír 

+ Mária, Michal a ich rodičia 

Eucharistická Adorácia 

ZBP Jaroslav, Jozef, Ján, Anna 

Za + z rod. Tereková a Jančisková 

ZBP Michal a Mária s rodinou 

piatok 

25.5.2018 

Humenné  

  
  

Dubník 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

Poďak. za 60 r. Zdenko (m.), ZBP pre rodinu 

+ Anna, Ján 

ZBP Júlia a Daniela (ž.) 

ZBP bohuznáma rodina 

+ Ján 

sobota 

26.5.2018 

Humenné 

  

Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:00 

+ Ján a Zuzana 

+ Jozef a Mária 

ZBP rod. Korpašová 

+ Anton 

nedeľa 

27.5.2018 

  
Nedeľa 

Najsvätejšej Trojice 

Humenné  

  

  

  

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

ZBP - Peter (60 r.) s rodinou 

ZBP - Jozef, Anna a deti s rodinou 

ZBP - Štefan (70 r.) s rodinou 

+ Irena a Pavol 

ZBP Vladimír 

ZBP rod. Dolobačová a Cárová 

+ Michal (30.výr.) 

+ Ján 

Humenné 
Utorok 

10:30 – 12:00 

16:30 – 18:00 

Streda 16:30 – 18:00 

Brestov Pondelok od 16:00 

Kochanovce Pondelok od 16:45 

NsP Utorok od   15:00 
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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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Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme. 

 Vo štvrtok (31.05.) je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 
s povinnou účasťou na celej svätej omši. Svätá omša spojená s procesiou (tzv. 
oltáriky) bude o 18:00 hod. vo farskom kostole. Pozývame aj prvoprijímajúce 
deti na túto procesiu k službe sypania kvetov.  

    V tento deň je farská kancelária zatvorená. 

 V nedeľu (03.06.) bude odpustová slávnosť v kaplnke na Dubníku o 10:30 hod. 
Celebrantom bude dp. Jozef Kozák, farár Humenné – sídl. III. 

pondelok 

28.5.2018 

Humenné 6:15 

12:00 

18:00 

ZBP - Božena a Miroslav 

+ Peter, Jozef, Anna 

+ Tomáš 

utorok 

29.5.2018 

Humenné  

  
  

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

ZBP - Jaroslav s rodinou 

+ Kvetoslava 

Za + z rod. Baníková a Kolárová 

+ Margita, František 

streda 

30.5.2018 

Humenné 

  

6:15 

12:00 

18:00 

+ Juraj 

+ Jozef 

+ Ján (10 výr.) 

štvrtok 

31.5.2018 
  

Najsvätejšie  Kristovo  
Telo a Krv, (sl.) 

Humenné 
  

 oltáriky 

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:30 

18:00 

+ Anna   (pohreb 19.2.) 

+ Štefan, Anna, Ladislav 

+ Albert 

Za + z rod. Marcinová a Radová 

+ Jozef  (2.výr.) 

+ Ján, Mária, Eva 

piatok 

1.6.2018 
  

Sv. Justín, mučeník, (sp.) 

Humenné  

  

  

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP - Stanislav s rodinou 

+ Vincent, Mária, Imrich, Andrej (kňaz) 

+ Mária a Michal 

+ Anna a Štefan 

Za + z rod. Janitorová 

Za ružencové bratstvo 

+ Zuzana, Michal, Zuzana st., Michal st. 

sobota 

2.6.2018 

Humenné 

  

Brestov 

Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

8:00 

7:00 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

ZBP Tomáš, Matúš (20 r.) 

Za ružencové bratstvo 

Za ružencové bratstvo 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

nedeľa 

3.6.2018 

  
9. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenné  

  

  

  

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

10:30 

10:45 

ZBP a poďak. - Ján a Ema (50 manž.) 

+ Miroslav, Elemír, Michal, Mária 

Za ružencové bratstvo 

ZBP - Samuel (17 r.) 

ZBP rod. Kopilová 

ZBP a poďak. Helena a Ondrej (60.manž.) 

Za farníkov 

Za ružencové bratstvo 


