
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 
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F ARSKÝ  LIST  

Je v našej prirodzenosti sa pochvá-

liť. Veď prečo by nemala vyjsť na po-
vrch naša neúnavná práca či tvorčia 
sila. Veď by bolo smiešne, ak by ume-

lecké dielo zostalo skryté na povale, 
vynález na patentovom úrade, myš-
lienka v ľudskej hlave. Predsa však, 

niektorí sa podobáme sliepkam, ktoré 
majú v náplni svojej prirodzenosti kot-
kodákať po znesení vajíčka. Človek 

má ale väčší mozog, aby si uvedomil 
proporcionálnosť svojho kotkodákania. 

Teda uvedomiť si pravú zásluhovosť 
vlastného diela, do ktorej vstúpilo mno-
ho ľudí a mnoho možností. Teda bolo 

by hlúpe a pochabé zabudnúť na zá-
sluhu druhých. 

Takéto hodnotenie sa dotýka aj roz-

meru viery. Ako to vyjadril sám Kristus: 
“Nik nemôže prísť ku mne, ak ho 
nepritiahne Otec, ktorý ma poslal.” 

Jeho iniciatívou v našom srdci bol vy-
tvorený priestor a túžba po plnosti ži-
vota. Ale človek neustále riskuje pova-

žovať vieru za svoje vlastné úsilie:  
Dominik Macák 

ja čítam Božie slovo, ja prichádzam na 

omšu, ja sa modlím, ja konám dobro. 
Zabúdajúc na realitu, že je to Boh, kto-
rý vedie môj život, moju vieru. Podľa 

samotného Krista viera je spoluúčasť 
človeka na diele, nie je jednoduchým 
uvažovaním nad výhodnosťou takého-

to postoja. 

Ak premietneme takýto spôsob 
uvažovania a správania do každoden-

ného života, veľa sa v ňom zmení. 
Mnohé aspekty každodennosti obráti-

me naruby. Napr. manželstvo môžeme 
považovať za svoje vlastné úsilie a ra-
cionálne zdôvodňovať výhodnosť v 

ňom ďalej prebývať, alebo ho môžeme 
vnímať ako dielo spoluúčasti, ktoré za-
počal Boh a manželia na ňom partici-

pujú svojím vkladom. Iste to budú dia-
metrálne odlišné pohľady na samotné 
manželstvo. A tak by sme mohli hovo-

riť o všetkých oblastiach a rozmeroch 
života. Preto viera je predpoklad, ktorý 
definuje náš pohľad aj na najbanálnej-

šiu vec v našom živote. 

Jn 6,44-51: Ježiš povedal zástupom: „Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepri-

tiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je na-
písané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, 
prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl 
Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Va-
ši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z ne-
ba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z ne-
ba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje 
telo za život sveta.“  
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Počas svojho života sme si zvykli 

na realitu smrti natoľko, že hoci nám 
pripadá ako čosi vrcholne nezmyselné 
a kruté, predsa ju prijímame ako bežnú 

skutočnosť. Smrť je však najväčšou 
záhadou tak pre jednoduchého člove-
ka ako aj pre lekára, filozofa a teológa. 

Prečo sa zrazu zmysluplný rozvoj živo-
ta zastaví a začne upadať? U rastlín a 
zvierat si môžeme povedať: 

„Dosiahli svoj vrchoľ, doslúžili 
a skončili.“ U človeka je však 

problém smrti komplikovanej-
ší. Človek, ktorý konečne 
zmúdrel, ktorý vytvoril pekne 

vzťahy, ktorý je šťastný vo 
svojej rodine, ktorý miluje a 
je milovaný, nechce zomrieť. 

Keď človek po ťažkej náma-
he konečne zmúdrel a nado-
budol si cenné skúsenosti, 

prichádza smrť a odníma mu 
rozum. Keď si človek vybu-
doval pekné vzťahy k ľuďom, 

prichádza smrť a zhasína jeho horúce 
srdce. Smrť nám akosi nedáva zmysel, 
aspoň z ľudského pohľadu nie. Aj keď 

sa počas svojho života stretneme s 
ňou v mnohých podobách, vždy sme 
ňou akosi zaskočení a chápeme ju len 

ako nutné zlo, proti ktorému sa v srdci 
búrime. A je to správne, pretože Boh 
stojí na strane života, Boh sám sa 

predstavuje ako Život.  

Božie Slovo nám hlása, že Boh 
stvoril človeka k neporušiteľnosti, i v 

tomto zmysle má byť človek obrazom 
Boha. Kniha Múdrosti hovorí, že Boh 
smrť neučinil a nemá záľubu v smrti 

živých, ale závisťou diabla prišla na 
svet smrť.  

Slávnosť Nanebovzatia Panny Má-

rie je ale oslavou nehynúceho života. 
Smrť je daňou za hriech, ale tá na kto-
rú sa upierajú naše oči, nikdy nezhre-

šila. Mária nezomrela ako umierame 
my, ale pretože ustavične „chodila s 
Bohom“, Boh si ju vzal k sebe. Jej 

smrť nebola rozpadom jej bytosti, ale 
prechodom do Božieho sveta.  

Katechizmus Katolíckej cir-

kvi: „Napokon bola Nepo-
škvrnená Panna – uchráne-

ná nedotknutá od akejkoľvek 
škvrny dedičného hriechu – 
po skončení pozemského ži-

vota vzatá s telom i dušou do 
nebeskej slávy a Pán ju po-
výšil za Kráľovnú vesmíru, 

aby sa tak plnšie pripodobni-
la svojmu Synovi, Pánovi pá-
nov a víťazovi nad hriechom 

a smrťou.“ Nanebovzatie 
presvätej Panny je výnimoč-

nou účasťou na zmŕtvychvstaní jej Sy-

na a anticipovaním vzkriesenia ostat-
ných kresťanov.  

    Sv. Ján Damaský túto udalosť 

komentuje: „Patrilo sa, aby tá, ktorá si 
pri pôrode zachovala neporušené pa-
nenstvo, zachovala si taktiež telo bez 

akéhokoľvek porušenia. Bolo dôstojné 
a správne, aby snúbenka, s ktorou sa 
Otec zasnúbil, bývala v nebeských iz-

bách. Bolo dôstojné a správne, aby tá, 
ktorá videla svojho Syna na kríži a pri-
jala vo svojom srdci meč bolesti, ktoré-

mu unikla pri pôrode, nazerala na Ne-
ho ako sedí vedľa Otca. Bolo vhodné, 
aby Matka Božia mala to, čo má Syn, 

a aby bola všetkými tvormi uctievaná 
ako Božia Matka a služobnica.“  



 

 

 Do zbierky, ktorá sa konala počas odpustu Škapuliarskej Panny Márie na „opravu 

kostola Všetkých svätých“ sa vyzbieralo 2.471,29€.  Za Vaše milodary PBZ. 

 HE: Veriaci z nemocničnej kaplnky venovali na opravu kostola 500€ a bohuznámi 

50€ a 30€. Srdečné Pán Boh zaplať. 

 Do zbierky na „blahorečenie Anny Kolesárovej“ ste prispeli sumou: 1.518,61€.  

Farský kostol 827,61€; Brestov 93€; Kochanovce 130€; Dubník 98€ ; NsP 120€, 

Saleziáni 250€. Za Vaše milodary PBZ. 

 HE: V nedeľu (12.08.) je zbierka na obnovu farského kostola Všetkých svä-

tých v Humennom. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.  

 V pondelok (13.08.) bude vo farskom kostole večeradlo za kresťanskú Európu so 

začiatkom o 17:00 hod. 
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pondelok 

13.8.2018 

Humenné 6:15 

18:00 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

+ Beáta 

utorok 

14.8.2018 
  

Sv. Maximilián M. Kolbe,  
kňaz a mučeník, (sp.) 

Humenné  

  

NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

+ Anna, Miroslav 

+ Pavol (2 výr.) 

+ Jaroslav, Rudolf 

streda 

15.8.2018 
  

Nanebovzatie P. Márie,  
(sl.) 

 
(prikázaný sviatok) 

Humenné 

  

  

  

Brestov  

Kochanovce 

Dubník  

DSS Mierová 

6:15 

12:00 

18:00 

  

17:00 

18:00 

18:00 

10:00 

ZBP Stanislav s rodinou 

ZBP Ondrej (40 r.) 

ZBP a poďak. Gabriela (40 r.) a Radoslav  

(40 r.) s rodinou 

+ Milena 

ZBP Magdaléna (70 r.) 

+ Mária (nedožitých 84 r.) 

... 

štvrtok 

16.8.2018 
  

Sv. Štefan Uhorský, kráľ, 
(ľs.) 

Humenné 6:15 

16:30 

18:00 

ZBP Daniel (40 r.) 

Eucharistická Adorácia 

+ Peter 

piatok 

17.8.2018 

Humenné  

  

NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

+ Paulína a Michal 

+ Zoltán, Ema, Pavol 

+ Veronika, Michal 

sobota 

18.8.2018 
  

Sv. Helena, (ľs.) 

Humenné 

  

Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:00 

+ Mikuláš, Juraj (nezaplatené) 

+ Miroslav, Helena, Michal, Helena 

+ Jozef, Štefan, Anna 

+ Mária, Jozef, Ján, Mária, Jozef st. 

nedeľa 

19.8.2018 

  
20. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenné  

  

  

  

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

+ Štefan (1 výr.) 

ZBP – bohuznáma rodina 

Za uzdravenie – Helena 

ZBP Hana (35 r.) 

ZBP Štefánia (15 r.) s rodinou 

+ Helena a Michal 

ZBP Teodor (70 r.) 

ZBP Gabriela 
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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 

 Spoločenstvo „Modlitby otcov“ z našej farnosti pozýva mužov na „16. celosloven-

skú púť mužov do Gaboltova“, ktorá sa uskutoční 19.8.20018. Muži zapíšte sa 

v sakristii čo najskôr.   

 V rámci „Humenských organových dni Štefana Thomána“ vás pozývame dňa 

15.8.2018 o 19:00 hod. na organový koncert, na ktorom vystúpi Charles Andrews, 

Anglicko. 

 V pondelok (20.08.) bude Dekanátne večeradlo vo farskom kostole Všetkých svä-

tých, so začiatkom o 10:45 hod. modlitbou sv. ruženca. O 12:00 hod. bude sv. 

omša. Srdečne vás pozývame. 

pondelok 

20.8.2018 
  

Sv. Bernard, opát a učiteľ C.,  
(sp.) 

Humenné 6:15 

12:00 

18:00 

+ Jozef, Mária, Ján, Michal 

Za veriacich farnosti 

ZBP Eva s rodinou 

utorok 

21.8.2018 
  

Sv. Pius X., pápež, (sp.) 

Humenné  

  

NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

+ Mária, Milan 

+ Ján 

ZBP, poďakovanie za 70 r. života Mária 

streda 

22.8.2018 
  

Panna Mária Kráľovná, (sp.) 

Humenné 6:15 

18:00 

+ Jozef 

+ Helena (1 výr.) 

štvrtok 

23.8.2018 

Humenné 

  

  

Brestov 

6:15 

16:30 

18:00 

17:00 

+ Juraj 

Eucharistická Adorácia 

ZBP Ján (50 r.), Marek a Martin (18 r.) 

Za + z rod. Kopilová a Štefančíková 

piatok 

24.8.2018 
  

Sv. Bartolomej, apoštol, (sv.) 

Humenné  

  

NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

+ Anna, Michal, Mária 

+ Michal, Terézia, Jozef 

+ Ján 

sobota 

26.8.2018 

Humenné 

  

Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:00 

+ Ľudovít 

+ Ľudovít, Božena, Jaroslav 

ZBP Mária (75 r.) 

+ Štefan 

nedeľa 

26.8.2018 

  
21. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenné  

  

  

  

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

ZBP Anton s rodinou 

+ Ján, Margita, Ján, Mária 

+ Juraj, Mária, Ján, Zuzana 

ZBP Michal s rodinou 

ZBP Anna a rodina Kuľhová 

ZBP Daniela (25 r.) (ž.) 

ZBP Petronela 

ZBP Vierka, Inga, Ingrid 


