
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

29.7.2018 16/2018 13. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Všetci sme Bohom povolaní k službe tým ľuďom a 
na tých miestach, kde sme Ním postavení. Občas je 
to značne vyčerpávajúce, a preto je nutné niekedy 
ísť za Kristom, aby sme načerpali síl, do ďalších dní. 
Niekedy sa môže stať, že pochybujeme o svojich 

schopnostiach zodpovedať tomuto povolaniu k služ-

be ľuďom. Môže to byť aj pravda, nielen zbožné 

pyšné ponižovanie sa. S vedomím vlastných chýb a 

nedostatkov, je ľahké rezignovať na čokoľvek. Čo 

robiť, ak sa v nás taký vnútorný konflikt búri? 

Nezostáva - rovnako ako v evanjeliu - 
než veriť, že sme jedným z piatich ma-
lých, jačmenných chlebov. Sami o se-
be nenasýtime naozaj nikoho. Ale v 
Kristových rukách sa s nami a skrze 
nás môžu diať skutočné zázraky. Len 
je potrebné sa zobrať a vložiť sa do je-
ho rúk. Požehnanie Všemohúceho z 
nás urobí chlieb, po ktorom túžia tí, 
medzi ktorými žijeme. Kto to neskúsi, 
neokúsi šťastie tých, ktorí sú pokrmom 
pre dušu. 
Všimnime si jednu zaujímavosť. Ten, 
ktorý rozmnožil chlieb a bol schopný to 
kedykoľvek zopakovať a nebol závislý 
na nejakých zvyškoch, nariadil zobrať 
všetko, čo po jedle z chlebov zostalo. 
Ako by nám, rozmnoženým, hovoril, že 
s Božím požehnaním pre náš život 
služby a dávania sa za pokrm druhým 

sa totiž neplytvá. Je potrebné uchovať 
všetko, čo nám Boh daroval a čo v nás 
rozmnožil a odovzdať to ďalej vždy, 
keď nastane vhodná príležitosť. Chlieb 
nerozmnožoval, kým ešte bolo z čoho 
brať. Ale ten, ktorý sme dostali, je po-
trebné rozdať. A až budeme opäť jed-
ným maličkým, nepatrným plátkom 
chleba, budeme už vedieť, za kým ísť. 
Na záver jedno malé odporúčanie. 

Chcime byť radšej tými, ktorých Boh 

pre druhých zázračne rozmnožil, než 

tými, ktorí pre seba hľadajú len jeho 

zázračnú moc. Než tými, ktorí sa ho 

chcú zmocniť, zachovať ako čarodejní-

ka pre svoje bolesti, ale keď už si mys-

leli, že im nevykĺzne zo zovretia, zrazu 

medzi nimi nebol a oni zostali sami. 

 EUCHARISTIA - je kráľovnou medzi sviatosťami, lebo je zavŕšením všet-
kých sviatostí. Kým ostatných šesť sprostredkuje milosti, Eucharistia je na-
plnením, lebo je osobným stretnutím so samým Pôvodcom a Darcom všet-
kých milostí - s Ježišom Kristom. Je vrcholom a stredobodom všetkého. 
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Niečo sa v základoch pokazilo v živote ľudstva. 
Veď aj dnes takým istým spôsobom sa zopaku-
je príbeh z evanjelia, akoby ani nebolo zmŕtvy-
chvstania. 
Tu sa začína spečatenie Ježišovho osudu. Ši-
rokú verejnosť nezaujíma vznešenejšia cesta. 
Ľud chce tu a teraz sa nasýtiť, a keď sa nasýtil, 
aj vtedy chce len znovu a znovu sa najesť, lebo 
v tom vidí istotu. Avšak Ježiš je pre celého človeka – ktorý je telo - duch - a duša. 
Lebo aj dnes mnohí hľadajú Ježiša len s obmedzením pre vlastné egoistické záuj-
my, len so starosťou o každodenný  chlieb. 
Je možné, že ich je viac? Je možné, že práve kvôli ním sa nedostanú k Ježišovi 
úprimne hľadajúci?  
Ježiš, hoci pozná naše ťažkosti, vie aj to, že človek je schopný vynaložiť úsilie aj 
za taký chlieb, ktorý sa nikdy neskazí – usilovať sa o Božiu lásku. Investovať do 
nespeňažiteľného daru. 
K tomu nám ponúka ako prameň, chlieb anjelský - Eucharistiu. 

"Liturgické slávenie Eucharistie má v Cirkvi ústredné miesto, avšak 
adorácia pred živým Kristom v premenenej Hostii ostáva v úzadí..." 
To sa odrazilo na duchovnom živote veriacich, lebo obmedzilo 
stretnutie s Ježišom na čas a priestor sv. omše. "Takto sa v nás 
oslabuje zmysel pre ustavičnú Ježišovu prítomnosť uprostred nás 
a medzi nami, prítomnosť, ktorá je konkrétna, blízka a ako pulzujú-
ce srdce mesta preniká naše domovy." Tieto dve skutočnosti slá-

venie a adoráciu netreba stavať proti sebe. Ide o vnútorný postoj viery, ktorý sa 
rozvíja práve pri adorácii a tak podporuje hlbšie prežívanie sv. omše. ... Aká nád-
herná je skúsenosť, keď služobné i všeobecné kňazstvo zotrváva v spoloč-
nom tichu pred Pánom prítomnom v Oltárnej sviatosti...Aby som mohol sku-
točne komunikovať s druhou osobou, musím ju poznať, vedieť stáť v tichu 
vedľa nej, počúvať ju, pozerať na ňu s láskou. Pravá láska a pravé priateľ-
stvo vždy žijú v tejto vzájomnosti pohľadov, intenzívneho a význačného ti-
cha, plného rešpektu a úcty." 

Katolícka Cirkev vyznáva eucharistický kult „nie iba počas svätej 
omše, ale i mimo jej slávenia, uchovávajúc s najväčšou starostlivosťou 
konsekrované hostie, predkladajúc ich k slávnostnému uctievaniu ve-
riacim kresťanom, nesúc ich v procesii za chválospevu kresťanského 
ľudu“. Adorovať možno osobne, zotrvajúc v uzobraní pred svätostán-
kom, ako i v spoločenstve, piesňami a žalmami, ale vždy uprednos-
tniac ticho, v ktorom je možné vnútorne počúvať Pána, živého a prí-
tomného vo Sviatosti. Panna Mária je učiteľkou i tejto modlitby, pretože nik nedo-
kázal lepšie kontemplovať Ježiša pohľadom viery a zachovávať v srdci dôverné 
rezonancie jeho ľudskej i božskej prítomnosti, ako ona.  

----------------------------------- 
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pondelok 

30.7.2018 
  

Bl. Zdenka Schelingová,  
panna a mučenica, (ľs.) 

Humenne  
  
  
NsP 

6:15 

18:00 

  
8:00 

+ Anna (1 vý r.) 

+ Irena (30 vý r.)  
a za + č lenov rod. Weičhpartova  
... 

utorok 

31.7.2018 

Humenne   
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

ZBP Juraj s rodinou 

+ Ja n, Ma ria, Ja n 

+ Jozef, Magdale na, Da vid 

+ Ja n, Gabriel 

streda 

1.8.2018 
  

Sv. Alfonz Mária de Ligouri,  
biskup a uč. C., (sp.) 

Humenne  
  

6:15 

18:00 

ZBP Anna, Tatiana a rodina 

+ Ja n a Zuzana 

štvrtok 

2.8.2018 
  

Porciunkulové odpustky 

Humenne   6:15 

16:30 

18:00 

+ Pavol, Alz beta, Ja n, Andrej 
Eucharistická Adorácia 

+ Emil (10 vý r.) 

piatok 

3.8.2018 

Humenne   
  
Brestov  
Kočhanovče 

Dubní k  

NsP 

6:15 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP Anna, Martin, Jana, Ro bert 
+ Mičhal, Ma ria, Maria n, Mičhal, Jaroslav 

Za + z rod. Kontuľova  a Č erevkova  
ZBP Veronika (40 r.) s rod. 
Za ruz enčove  bratstvo 

+ Andrej, Ja n 

sobota 

4.8.2018 
  

Sv. Ján Mária Vianney,  
kňaz, (sp.) 

Humenne  
  
Brestov 

Kočhanovče 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

8:00 

7:00 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdča PM 

ZBP Marek s rodinou 

ZBP rod. Haz inč a kova  
ZBP rod. Okos ova  a Bobaľova  
Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdča PM 

nedeľa 

5.8.2018 

  
18. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne   
  
  
  
Brestov 

Kočhanovče 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

Za ruz enčove  bratstvo 

ZBP Anna s rodinou, Jaroslav a Ja n s rod. 
ZBP Ma ria 

+ Ma ria 

ZBP S tefan s rodinou 

+ Anna, Juraj, Anna, Juraj 
+ Mičhal 
Za ruz enčove  bratstvo 
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Starých a chorých navštívime doma v piatok (03.08.) od 8:00 hod.  
Vo farskom kostole je počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia. 
Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená. 
• Nakoľko v utorok (31.07.) budeme spovedať do obeda, po skončení bude sv. omša 
o 12:00 hod. 
• Vo štvrtok (02.08.) je možné získať vo farskom kostole za zvyčajných podmienok od-
pustky Porciunkuly. 

• Sv. spoveď pred prvým piatkom: 

 

Humenné 

Utorok 10:30 – 12:00 

Streda 16:30 – 18:00 

Štvrtok 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 
Web: www.humenne.rimkat.sk; Facebook: facebook.com/farnost.humenne 

Redakcia a zodpovedný za vydanie:  František Mariňák 

Keď sa František počas istej júlovej noci modlil v kostole Panny Márie Anjel-

skej, mal videnie. Zjavil sa mu Kristus so svojou Matkou a zástupom anjelov 

a vyzval ho, aby si vyprosil milosť, ktorá by oslávila Boha a spasila ľudí. 

Hneď potom sa mal vrátiť do Perugie, aby predniesol pápežovi svoju, na tú 

dobu odvážnu prosbu. Predstupuje pred pápeža a prosí o veľmi významné 

odpustky „aby každý veriaci, ktorý s pravou ľútosťou a po spovedi príde do 

kostolíka Panny Márie Anjelskej, dosiahol úplné odpustenie svojich vín a trestov". Kristus 

vo sne potvrdil Františkovi pápežovo schválenie odpustkov. František plný nadšenia vte-

dy zvolal: „Všetkých vás pošlem do raja!" Všetkých - svojich súčasníkov i nasledujúce ge-

nerácie, ktoré nezabudnú na tento duchovný poklad Cirkvi a budú z neho čerpať. Podľa 

dnešnej cirkevnej praxe možno porciunkulové odpustky získať v každom františkánskom 

(a teda aj kapucínskom a minoritskom) a farskom kostole od 12.00 hod. 1. augusta do 

večera 2. augusta za obvyklých podmienok. 

pondelok 

6.8.2018 
  

Premenenie Pána, (sv.) 

Humenne  6:15 

18:00 

ZBP Miroslav a Ma ria 

ZBP Marek, Miroslav a Ma ria s rodinami 

utorok 

7.8.2018 

Humenne   
  
NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

ZBP Frantis ek, Ma ria a deti s rodinami 
+ Ja n a Pavlí na 

+ Zuzana, Ja n, Karol 

streda 

8.8.2018 
  

Sv. Dominik, kňaz, (sp.) 

Humenne  
  

6:15 

18:00 

+ Mikula s , Anna, ičh predkovia a su rodenči 
+ S tefan a Ma ria 

štvrtok 

9.8.2018 
  

Sv. Terézia Benedikta 
z Kríža, (sv.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

16:30 

18:00 

17:00 

ZBP Lučia a Mičhal 
Eucharistická Adorácia 

+ Ma ria a Eugen 

+ Anna, Pavol, S tefan, S tefan 

  
piatok 

10.8.2018 
  

Sv. Vavrinec,  
diakon a mučeník, (sv.) 

Humenne   
  
NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

+ Mičhal a Alz beta 

+ Milan 

+ Jozef, Veronika, Ma ria 

sobota 

11.8.2018 
  

Sv. Klára, panna, (sp.) 

Humenne  
  
Kočhanovče 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:00 

+ Andrej 
+ Ma ria a Mičhal 
ZBP Z elmí ra 

+ Ja n, Ma ria, Viktor, Anna 

nedeľa 

12.8.2018 

  
19. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne   
  
  
  
Brestov 

Kočhanovče 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

ZBP Rudolf a Helena (60 manz .) 

+ Miroslav 

ZBP Magdale na s rodinou 

+ S tefan 

ZBP Vikto ria (40 r.) 

+ Mičhal 
+ Frantis ek, Ja n 

ZBP upevnenie vo viere Ivanko a Vladko s rod. 


