
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

18.11.2018 24/2018 13. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Spomeniete si ešte na haváriu v atómovej elektrárni v Černobyle? Svet tŕpol 
hrôzou, čo sa stane. "Apokalyptické nebezpečenstvo ohrozuje svet," tak písali 
vtedy noviny, a mienili tým, že hrozí nebezpečenstvo hrozné, katastrofálne. 

 Tieto nedele nám prinášajú správy o konci sveta, Božom súde a príchode Bo-
žieho kráľovstva. Ale čo to môže byť dobré, na tom Božom kráľovstve, keď sa 
ohlasuje strašením, hrôzou? Novozákonná apokalyptika nechce robiť strašidelné 
predpovede, ako skončí a zanikne tento náš vesmír, naša Zem, naša ľudská civi-
lizácia.  

Naopak. Tá nás učí tešiť sa na budúcnosť, pretože to bude stretnutie s Pánom 
Ježišom, pretože tam sa plne ukáže, ako je Boh verný v tom, čo nám prisľúbil. 

Teraz, tu, za života, sa s Pánom Ježišom stretávame len nepriamo, len skrze 
vieru. Vo sviatosti pokánia poznávame jeho milosrdenstvo, v Eucharistii jeho lás-
ku, v evanjeliu počujeme jeho slová, v blížnom zahliadneme odlesk jeho tváre. 
Príchod Kristov nie je pre nás, kresťanov ničím strašidelným. Veď je to definitívny 
príchod Božej lásky do nášho života.  

Zvesť o konečnosti života, o konečnosti sveta, to nie je pre kresťana horor, ale 
vyhliadka na stretnutie s Pánom, prísľub života za bránou smrti, dovŕšenie Božej 
amnestie našich hriechov. Konečný príchod Kristov, koniec nášho času, to je pre 
nás doba, kedy sa prejaví a ukáže, ako je Boh verný v tom, čo nám prisľúbil. 

Teológovia nám hovoria, že nebo je skutočnosť, kde Kristus vládne spolu s Ot-
com. Spolu s Ježišom prijíma Otec postupne aj nás. To znamená, že nebo je stá-
le ešte rastúca skutočnosť. 

Ak má však náš život vyvrcholiť spoločenstvom, musí-
me ho v spoločenstve prežívať už teraz, tu. Už teraz sa 
spájať ku vzájomnej pomoci, ku spoločnej ceste k Bohu. 
Keď každý dáme k ceste životom to, čo sme a čo vieme, 
každý niečo, dôjdeme spoločne do Božieho kráľovstva, 
dokážeme, čo by sme sami zo seba ani nezvládli. 

Čo je teda jadrom dnešnej radostnej zvesti Božieho slo-
va pre nás? Hovorí sa nám tu, že napriek tomu, že všetko 
okolo nás je neisté a dočasné a pominuteľné, i zem, po 
ktorej ideme, napriek tomu sa máme o čo oprieť: o Božie 
slovo, o Boží prísľub. „Nebo a zem sa pominú, ale Božie 
slová sa nepominú.“ 
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Pilát stál na prahu svojho najväčšieho životného objavu. Ježiš Kristus mu pove-
dal, že prišiel na svet, aby „vydal svedectvo pravde“ (Jn 18,37). Pilát sa okamžite 
spýtal: „Čo je pravda?“.  

Tento dôležitý rímsky politik si položil správnu otázku správnej osobe a odpo-
veď stála priamo pred ním. Namiesto toho, aby padol na kolená v pokání, vyzna-
ní a viere, obišiel odpoveď konštatovaním: „Ja na ňom nenachádzam nijakú vi-
nu“.  

Skôr či neskôr sa každý z nás ocitne v Pilátovej pozícií, keď sa bude musieť 
rozhodnúť, ako zareaguje na nezvyčajného „muža“, ktorý hovorí, že je Pravda. 

Počas dlhých storočí sa vystriedalo mnoho náboženských vodcov, ale ani je-
den z nich nepovedal o sebe, že je pravdou a už vôbec toto tvrdenie nepotvrdil 
svojim vzkriesením z mŕtvych.  

Milióny ľudí počas dlhých storočí spoznalo Ježišov život, jeho slová... a pocho-
pili, že jedinou správnou odpoveďou na toto poznanie môže byť len nadviazanie 
osobného vzťahu s Kristom.  

Objavili sme už aj my odpoveď na najdôležitejšiu otázku: „Čo je pravda?“ Po-
tom pouvažujme nad Ježišovým vyhlásením: „Ja som cesta, pravda a život. Nik 
nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 14,6). Úprimné srdce nás potom privedie k 
jedinej možnej správne odpovedi: „Pane, prijímam ťa za vládcu môjho života.“  

ZRNKO MÚDROSTI 
Otec jednej veľmi bohatej rodiny zobral raz svojho syna na vidiek s úmyslom 

ukázať mu, v akej biede niektorí ľudia žijú. Pár dní a nocí strávili na istom malom 

hospodárstve, ktoré vlastnila pomerne chudobná rodina. Keď sa vracali domov, 

otec sa syna spýtal, ako sa mu výlet páčil. 

„To bolo úžasné, ocko!“ 

„Videl si v akej biede tí ľudia žijú?“ hovorí otec. 

„Videl.“ – odpovedal syn. 

„Tak mi povedz, čomu si sa na tomto výlete naučil?“ 

A syn mu nato odvetil:  

„Videl som, že my máme jedného psa a oni štyroch. 

My máme bazén do polovice záhrady a oni potok, čo nikde nekončí. 

My sme si kúpili do záhrady lampáše a im v noci svietia hviezdy. 

Naša veranda siaha až po prednú záhradku a im patrí celý horizont. 

My žijeme na malom pozemku a oni majú polia, ktorým nedovidíš konca. 

My máme sluhov, čo nás obsluhujú, ale oni slúžia druhým. 

My si svoje potraviny kupujeme, kým oni si pestujú svoje vlastné. 

Náš pozemok je obohnaný ochranným múrom; ich chránia priatelia." 

Otca to úplne umlčalo.  

A potom syn dodal: „Ocko, ďakujem ti, že si mi ukázal, akí sme biedni.“ 



 

 

 HE: Zapisujeme úmysly svätých omší na prvý polrok 2019 (max. 2 úmysly na 

osobu). Zapisovať budeme vo farskej kancelárii počas úradných hodín.   

 BR: V stredu (21.11.) je výročie posviacky chrámu v Brestove. Je to významná 

slávnosť pre Vaše spoločenstvo. Preto Vás pozývame na slávnostnú svätú omšu 
o 18:00 hod. V tento deň možno v tomto kostole získať plnomocné odpustky. 

 Cirkevný rok sa v katolíckej cirkvi končí slávnosťou Krista Kráľa. Nedeľa Krista Krá-

ľa je poslednou nedeľou cirkevného roka, a túto nedeľu teda možno nazvať 
„kresťanským Silvestrom“. Ďalšia nedeľa už bude prvou adventnou a začne sa ňou 
nový cirkevný rok.  V nedeľu (25.11.), na slávnosť Krista Kráľa, môžeme pri verej-
nom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia získať za obvyklých 
podmienok (sv. spoveď, prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) úplné odpustky.   
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pondelok 

19.11.2018 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

Za + z rod. Jurova  a Lelkova  
Za + z rod. Pis kova , Chmeľova , Marcinkova  
+ Ja n, Vierka, Miroslav, Jozefí na 

+ Ja n, Veronika, Ja n 

utorok 

20.11.2018 

Humenne   
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

ZBP Gabriela (60 r.) s rodinou 

Za + z rod. Horna , Kopcova  Hrin ova  
+ Dus an, Juraj, Anna 

Za dus e, na ktore  si nikto nespomí na 

streda 

21.11.2018 
  

Obetovanie Panny Márie, 
(sp.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

17:00 

+ Ja n, Andrej, Ja n, Matu s  
ZBP rod. Sabolova  a syn Peter (kn az) 

+ Ja n, Tere zia 

+ Alz beta, Ladislav, Ja n, Anna, Juraj 
+ Ja n 

štvrtok 

22.11.2018 
  

Sv. Cecília,  
panna a mučenica, (sp.), 

Humenne  
  
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

16:00 

+ Anna, Demeter 

+ Zuzana, a + z rod. Zburova  
Eucharistická Adorácia 

+ Peter 

+ Barbora, Andrej, Ja n, Ma ria, Anna 

piatok 

23.11.2018 

Humenne   
  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Anna, S tefan, Mikula s  
ZBP a poďak. - Ma ria (75 r.) 

ZBP Jozef (20 r.) 

ZBP Andrej s rodinou 

+ Ja n 

sobota 

24.11.2018 

Sv. Ondreja Dung-Laka 
a spol., mučeníci, (sp.) 

Humenne   
  
Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

ZBP S tefan 

ZBP Katarí na 

+ Milan 

+ Emí lia, Ja n 

nedeľa 

25.11.2018 

  
34. nedeľa 

 v cezročnom období 

  
Krista Kráľa 

Humenne   
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

ZBP Jozef (60 r.) 

+ Katarí na 

ZBP Katarí na 

+ Ja n, Miroslav, S tefan 

ZBP Jarmila, Lenka, Tere zia s rodinami 
+ Ja n a Anna 

+ Michal, Alz beta, Michal 
ZBP Martinky a dieťatka 
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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. 

 HE: V utorok (27.11.) má naša farnosť službu celodennej adorácie v našej arcidie-

céze. Sviatosť oltárna bude vystavená po rannej svätej omši, do večernej svätej 
omše. Prosíme, aby ste zabezpečili služby poklony. 

 V nedeľu (02.12.) budeme pri každej svätej omši požehnávať adventné vence. Pred 

svätou omšou ich nechajte pred oltárom. 

 V nedeľu (02.12.) bude celoslovenská jesenná zbierka na charitu. Za Vaše milodary 

vopred Pán Boh zaplať! 

pondelok 

26.11.2018 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Martin, Jana 

+ Jozef, Zuzana, Jozef, Ondrej 
Za + z rod. Marcinova , Valentova , Zatopkova  
+ Cyril a Katarí na 

utorok 

27.11.2018 

Humenne   
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Jozef, rodic ia a su rodenci 
+ Ladislav, Jana 

+ Ma ria, Milan 

+ Maria n, Martin, Ma ria 

streda 

28.11.2018 

Humenne  
  
  
Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Jozef, Maria n, Ma ria 

+ Ma ria, Michal, Michal 
+ Anna, Andrej, Emil 
Za + z rod. Krí dlova , Okos ova , Dobranska  

štvrtok 

29.11.2018 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

Za dus e v oc istci 
+ Monika, Stanislav 

Eucharistická Adorácia 

+ Andrej 
Za + z rod. Mandza kova  a Maďarova  
+ Ja n, Ja n, Helena, Ma ria 

piatok 

30.11.2018 
  

Sv. Ondrej, apoštol, (sv.) 

Humenne   
  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Juraj a Katarí na 

+ Andrej 
ZBP a poďak. - Andrej (50 r.) 

+ Ja n 

+ Z ofia a Emí lia 

sobota 

1.12.2018 
  

Prvá sobota 

Humenne   
  
Brestov 

Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

8:00 

7:30 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdca PM 

+ Jozef a Ma ria 

+ Anna, Ondrej, Ma ria, Veronika 

Za ruz encove  bratstvo 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdca PM 

nedeľa 

2.12.2018 

  
1. Adventná nedeľa 

Humenne   
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

Za ruz encove  bratstvo 

+ Anna (1 vy r.) 

ZBP rod. Vasilcova  
+ Anna a Ja n 

Za + z rod. Sojova  a Ledinska  
ZBP Maria n (60 r.) s rodinou 

+ Anna, Ja n, Pavlí na 

Za ruz encove  bratstvo 


