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F ARSKÝ  LIST  

To je otázka, ktorú si vo svojom ži-
vote neraz položí každý žiak či štu-
dent. Odpoveď  žiaka po pokazenej pí-
somke, odpovedi alebo nevydarenom 
vysvedčení obsahuje len jeden veľmi 
jasný, ale unáhlený záver: škola je 
nám  na nič. S touto odpoveďou sa ale 
pri rozumnom uvažovaní súhlasiť ne-
dá, a tak  stojí za to nájsť aj tie ostatné 
odpovede.  

Škola pre každého znamená niečo 
iné. Treba si však uvedomiť, že škola, 
to nie je len budova plná prísnych uči-
teľov. Pod pojmom škola sa skrýva 
mladosť, slzy, smiech a oslobodzujúce 
zvonenie zvonca oznamujúce koniec 
hodiny. Pre mnohých ľudí je dnes ško-
la samozrejmosťou, a teda aj základné 
vzdelanie nepredstavuje pre nich nič 
výnimočné. Je vôbec možné uveriť to-
mu, že existujú ľudia, ktorí  možnosť 
študovať pokladajú za skvelý dar sú-
časnej doby? Samozrejme, takí ľudia 
sú a patria k nim aj naše múdre staré 
mamy a starí otcovia.                 

Čo pre nich znamenala škola? Ich 
život z veľkej časti tvorila úmorná prá-
ca na poli, dojenie kráv, pasenie dobyt-
ka, zaháňanie husí. Boli to veci, ktoré 
bolo nevyhnutné ovládať a  písanie či 
čítanie k nim ani zďaleka nepatrilo. 
Práce v dome  a okolo neho boli často 
prednejšie pred návštevami školy. Nie 
z  vlastnej vôle, ale z nutnosti. Napriek 
dlhej ceste do školy po vlastných, 
mnohokrát bosých nohách, tyranským 
učiteľom a mizerným podmienkam ľu-
dia túžili po vzdelaní. Priťahovalo ich 
tým viac, čím bolo pre nich nedostup-
nejšie. Možno tušili, že neznalosť pra-
vopisu a medzery vo vedomostiach im 
v budúcnosti spôsobia problémy. A 
možno to bolo z oveľa prostejšieho dô-
vodu...  

Časy sa menia a s nimi aj pohľad 
na veci. Študenti dnes pri získavaní in-
formácii veria, že máločo využijú zo 
skúsenosti a poznatkov učiteľov. Na-
miesto toho zájdu do knižníc alebo sa 

Dva mesiace prázdnin ubehli ako voda a o týždeň začína  
Nový školský rok. Žiaci a študenti našich škôl (aj našej cirkev-
nej školy) v týchto posledných dňoch prázdnin by azda chceli  
zastaviť, alebo aspoň spomaliť čas. Na slová rodičov o tom,  
že by už mali začal myslieť na školu odpovedajú azda ako  
učeníci (školáci) z dnešného evanjelia, ktorí hovoria Ježišovi 
(učiteľovi): „Tvrdá je to reč, Kto to môže počúvať?“ Ale je to 
skrátka tak. Čas nezastavíš. Preto je tu ponuka pouvažovať  
o tom, načo nám je škola. 

pokračovanie na str. 2 
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pripoja na internet a vďaka vyspelej 
technike môžu „čerpať“ informácie. Aj 
tieto fakty prispievajú k tomu, že škola 
v očiach žiakov stráca svoje postave-
nie, ktoré jej odjakživa patrilo.  

Napriek tomu všetkému je ale škola 
(aj tá naša cirkevná) stále  nenahradi-
teľnou súčasťou života, je spojená s 
viacerými etapami v živote človeka.  
Prvýkrát do školskej lavice zasadajú 
neskúsené šesťročné deti a po niekoľ-
kých rokoch z týchto detí škola urobí 
vzdelaných ľudí s predpokladmi uplat-
niť sa v živote. To či sa jednotlivec pre-
sadí záleží len od neho samého. Škola 
mu ponúkne možnosť vzdelávať sa a 
záleží len od neho do akej miery  túto 
možnosť využije.                 

V súčasnosti škola pre mnohých 
neznamená nič iné, len nepríjemnú po-
vinnosť ktorej sa nikto nevyhne. V sku-
točnosti je ale škola miestom, kde 
spoznávame mnoho nového: priateľ-
stvo i problém nepochopenia, vlastné 
kvality, nedostatky a s nimi aj pocit ne-
docenenosti, význam slov ctižiadosť a 

v praxi sa stretneme aj s pojmami aký-
mi sú závisť, klamstvo, zodpovednosť. 
Jednoducho povedané, škola nám po-
maly odhaľuje nástrahy súčasného 
sveta a pomáha mladým ľuďom vstúpiť 
do života. Je teda akýmsi mostom me-
dzi nevzdelanosťou a vzdelanosťou, 
medzi naivnou predstavou o živote a 
skutočným životom. Tento most je vy-
dláždený dlaždicami otázok a skúšok, 
z ktorých niektoré sú veľmi vážne a 
budia dojem nepriechodnosti. Na ta-
komto moste je nutné dodržiavať pra-
vidlá, na ktorých dodržiavanie dohlia-
dajú učitelia, častejšie zaznávaní ako 
zbožňovaní.     

Načo nám je škola? Každý člo-
vek by mal vedieť, čo pre neho škola 
znamená. Aj keď sa môže  zdať, že 
škola je len pôvodcom problémov a 
neustálych obmedzení, ohodnotiť ško-
lu ako neužitočnú by nemal nikto. Kaž-
dému škola čosi dáva a okrem vzdela-
nia  sú to v neposlednom rade priate-
lia, skúsenosti a nezabudnuteľné spo-
mienky. 

Dňa 3. septembra, v pondelok o 9:00 hod.  
srdečne pozývame všetkých žiakov,  

študentov, učiteľov rodičov a priateľov  
Cirkevnej spojenej školy  

sv. Cyrila a Metoda  
na slávnostné Veni Sancte  

do farského kostola Všetkých svätých. 
Hlavný celebrantom sv. omše bude  

Mons. Bernard Bober,  
arcibiskup - metropolita. 



 

 

 V piatok (31.08.) bude možnosť vyspovedať sa pre tých, čo idú na slávnosť  

blahorečenia do Košíc, aj pre deti a študentov, ktorí v pondelok začínajú nový škol-
ský rok. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať od 16:30 hod. vo farskom kostole. 
Preto farská kancelária bude zatvorená! 

 Na blahorečenie do Košíc 1.9.2018 odchádzajú autobusy ráno o 5:30 hod. od 

bývalej VšZP. Pokyny pre účastníkov blahorečenia sú vyvesené na nástenke pred 
kostolom. Môžete si ich stiahnuť aj z našej webovej stránky.   

 Z dôvodu slávnosti blahorečenia v Košiciach, v sobotu (01.09.) nebudú ranné sv. 

omše v Brestove, Kochanovciach a NsP. Úmysly týchto sv. omší budú odslú-
žené v pondelok (03.09.) po spovedaní takto: Brestov 17:00 a Kochanovce 18:00. 

 1. SV. PRIJÍMANIE:  Prosíme rodičov, ktorí v školskom roku 2018/2019 chcú  

prihlásiť dieťa na 1. sv. prijímanie, aby si vyzdvihli prihlášku v sakristii kos-
tola alebo na našej webstránke a vyplnenú ju odovzdali do 16. septembra v kance-
lárii farského úradu počas úradných hodín alebo v sakristii kostola.  

 BIRMOVANCI:  Tí, ktorí majú záujem v nasledujúcom školskom roku prihlásiť sa 

v našej farnosti na prípravu pred prijatím sviatosti birmovania (počnúc 1. ročníkom 
SŠ, aj dospelí), nech si vyzdvihnú prihlášku v sakristii alebo nech si ju stiahnu 
z farskej webstránky a vyplnenú donesú do farskej kancelárie alebo sakristie  
najneskôr do 9. septembra!!!  
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pondelok 

27.8.2018 
  

Sv. Monika, (sp.) 

Humenné 6:15 

18:00 

+ Albert, Jaroslav, Mária, Jozef 
+ Dezider a Štefánia 

utorok 

28.8.2018 
  

Sv. Augustín,  
biskup a učiteľ C., (sp.) 

Humenné  
  
NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

+ Anna, Jozef 
ZBP Rastislav, Anna, Milan, Božena 

ZBP 45 r. Martin s rod. 

streda 

29.8.2018 
  

Mučenícka smrť 
 sv. Jána Krstiteľa, (sp.) 

Humenné 6:15 

18:00 

ZBP Mária a Božena 

+ Blažej (1. výr.) 

štvrtok 

30.8.2018 

Humenné 

  
  
Brestov 

6:15 

16:30 

18:00 

17:00 

+ Ján, Anna, Margita 

Eucharistická Adorácia 

+ Andrej 
+ Miroslav, Pavlína, Pavol, Štefan, Margita 

piatok 

31.8.2018 

Humenné  
  
NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

+ Margita 

Za účastníkov púte do Poľska 

ZBP Andrea s rodinou 

sobota 

1.9.2018 

Humenné 

  

7:00 

18:00 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

ZBP Martin, Lýdia, Miroslava, Peter 

nedeľa 

2.9.2018 

  
22. nedeľa 

 v cezročnom období 
  

(Veni Sancte) 

Humenné  
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

+ Tibor, Valéria, Peter 
Za ružencové bratstvo 

+ Margita a Pavol 
+ Anna 

+ Milan 

ZBP Magdaléna a Dušan (40 manž.) 
+ Anna, Ján, Miroslav, Evička 

Za ružencové bratstvo 
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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 budúcu nedeľu (02.09.) bude odpustová slávnosť Mučeníckej smrti sv. Jána 

Krstiteľa – Humenné – Pod Sokolejom o 10:30 hod. Hlavným celebrantom 
a kazateľom bude vdp. Stanislav Pavúk, dekan v Michalovciach.   

 HE: Došli nám podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha. Prosíme členov, 

aby si ich vyzdvihli v sakristii a zaplatili členský poplatok 5€ na r. 2019.  

 Sv. spoveď pred prvým piatkom bude ako zvyčajne. Starých a chorých 
navštívime doma v piatok (07.09.) od 8:00 hod.   Vo farskom kostole je počas celé-
ho prvého piatku Eucharistická adorácia. Farská kancelária bude počas týždňa  
zatvorená. 

pondelok 

3.9.2018 
  

Sv. Gregor Veľký,  
pápež a učiteľ C., (sp.) 

Humenné 
 
 
Brestov 
Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 
17:00 
18:00 

+ Helena    (pohreb 29.5.) 
+ Ján, Mária, Anna, Ján, Mária 

+ Alžbeta, Mikuláš, Štefan 
ZBP rod. Fabiniová, Mindová 
+ Jozef, Mária, Jozef, Anna 

utorok 

4.9.2018 

Humenné  
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

ZBP Mária (60 r.) 
+ Rozália, Ján, František, Terézia 

+ Ján, Peter 
ZBP Anna s rodinou 

streda 

5.9.2018 

Humenné 6:15 

12:00 

18:00 

+ Mária, František, Jozef 
+ Ján, Michal 
+ Lukáš a Anna 

štvrtok 

6.9.2018 
  

Výročie posviacky  
katedrálneho chrámu 

v Košiciach, (sv.) 

Humenné 6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

+ Miroslav 

ZBP rod. Sninčáková a Pavlisková 

Eucharistická Adorácia 

+ Andrej 

piatok 

7.9.2018 
  

Sv. košickí mučeníci, (sp.) 

Humenné  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Ladislav (1 výr.) 
+ Mária, Štefan, Terézia, Ján 

+ Štefan, Marta, Gabriel, Mária, Peter 
Za + z rod. Andrejkovičová a Mandzáková 

ZBP Jozef a Magdaléna s rod. 
Za ružencové bratstvo 

ZBP Mária s rodinou 

sobota 

8.9.2018 
  

Narodenie Panny Márie, 
(sv.) 

Humenné 

  
Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:00 

ZBP Mária 

+ Radoslav, Jozef, Anna, Jozef 
Za + z rod. Karoľová 

+ Marián, Mária, Martin 

nedeľa 

9.9.2018 

  
23. 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 

+ Ľubomír 
+ Miroslav 

ZBP bohuznáma rodina 

+ Mikuláš 

ZBP a uzdravenie Lea, a rod. Moravská,  
Kuľhová, Vajsová 

ZBP Ľubica, Milan (50 r.) 
ZBP Mária a Štefan 

ZBP Štefan a Monika 


