
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

2.12.2018 25/2018 13. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Každý z nás, kto nemá problémy so zrakom, si možno ani neuvedomuje jeho 
hodnotu a veľkosť. Každodenné starosti a povinnosti nás oberajú  o skutočný  po-
hľad na  veci, aké naozaj sú a aký majú pre nás význam.  

To sa, žiaľ, stáva pravidlom v advetnom, resp. predvianočnom čase, kedy často 
bez povšimnutia prechádzame ulicami a hľadíme do výkladov, aby sme urobili 
vianočné nákupy. Zrak zväčša upierame na materiálne veci a vnímame len von-
kajšok vecí, jadro nám uniká. Bežný život a veľa konfrontácií s ním dokazuje, že 
nám chýba správny pohľad na človeka. Konáme tak, akoby sme chceli všetko do-
kázať a vyriešiť zmyslovou skúsenosťou. To známe  Exupéryho: „Dobre vidíme 
iba srdcom, to podstatné je očiam neviditeľné,“ akoby v dnešnej dobe strácalo na 
aktuálnosti. Chýba nám Kristov pohľad na človeka, ktorého narodenie  si pripomí-
name. Učí nás to od svojho detstva. Túto skutočnosť vyjadril svojím obrazom Po-
klona pastierov holandský maliar  Anthonis van Dyck.  

 Je na ňom znázornená skupina ľudí. Prinášajú dary a s obdivom hľadia na ma-
lé dieťa, o ktorom počuli. Na obraze je zaujímavá skutočnosť, že dieťa a matka 
nehľadia na dary, ale smerom ku vchodu do jaskyne, akoby ešte na niekoho ča-
kali, alebo dokonca akoby už  niekoho videli vo vchode stáť a neboli si istí, či prí-
de až k dieťaťu. Hoci Anthonis van Dyck žil v 17. storočí, jeho obraz ukrýva aktu-
álne posolstvo aj dnes. 

Ježiš čaká, pozerá sa na nás a pozýva nás k sebe. Netúži po daroch, ale ide 
mu o človeka. Túži sa s ním stretnúť... Ako odpovedáme na jeho pozvanie? Stojí-
me pred  „vchodom“ a rozmýšľame, či ísť? A máme vôbec čas zastaviť sa, vojsť a 
zamyslieť sa nad tým, ako žijeme svoj život?  

Kristus čaká a túži vstúpiť do srdca každého z nás - zvlášť v tomto adventnom 
čase. Je pripravený priniesť svoj pokoj, skrytú silu lásky a dobro. Táto sila, vychá-
dzajúca z osobného stretnutia s Ním nás pobáda aj k tomu, aby sme sa stali šíri-
teľmi pokoja aj vo vzťahu k druhým. Človek stráca zmysel pre skutočné hodnoty 
a my môžeme byť tými, ktorí ich druhým pomôžu opäť objaviť. Ruský spisovateľ 
Solženicyn to vyjadril slovami : „Ľudia nežijú preto, aby sa starali o seba, ale aby 
milovali iných.“  

Keď takto prežijeme adventný čas, svetlo Vianoc nám bude svietiť i počas  
všedných dní nášho života. Teda aj potom, keď  odložíme vianočnú výzdobu z 
našich domovov a keď sa pominie zvuk kolied z našich rádioprijímačov. Budeme 
mať obnovený pohľad na človeka. Pohľad stále viac podobný pohľadu Krista, kto-
rý v tomto čase prichádza do našich sŕdc.  
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 Nech je advent pre teba ako dvere – môžeš ich otvoriť pre svojich blízkych, 

môžeš dovoliť Ježišovi, aby vstúpil do tvojho srdca.   

 Nech je advent pre teba ako svetlo – môžeš si viac posvietiť do svojho vnútra 

môžeš byť svetlom pre ľudí okolo seba.  

 Nech je advent pre teba ako okno - môžeš ním pustiť čerstvý vzduch do za-

behaných vzťahov  môžeš sa viac zahľadieť na Božie dary –  hviezdy, slnko i 
zamračenú oblohu.  

 Nech je advent pre teba ako lavička - môžeš si nájsť čas a posedieť si chvíľu 

s Bohom, môžeš si prisadnúť k blížnemu a vypočuť ho.   

 Nech je advent pre teba ako hodiny - môžeš sa viac tešiť na skoré stretnutie 

s Kristom môžeš venovať svoj čas človeku, ktorý už na to dlho čaká.  

 Nech je advent pre teba ako kľúče - môžeš nimi otvoriť miesta v srdci, ktoré 

sú už dlho zabuchnuté môžeš hľadať riešenia zdanlivo neriešiteľných vecí.  

 Nech je advent pre teba ako svieca - môžeš sa učiť vlastným rozdávaním sa 

zabúdať na seba môžeš pri tichu svetla sviece v modlitbe stretnúť Ježiša.  

 Nech je advent pre teba ako zvonček - môžeš zvoniť radosťou v každý jeden 

deň môžeš svojim životom ohlasovať Dobrú zvesť.  

 Nech je advent pre teba ako kniha - môžeš aj pri zlých udalostiach dňa dúfať 

v dobrý koniec môžeš nezodpovedané otázky hľadať v tichu s knihou kníh – 
Bibliou.  

 Nech je advent pre teba ako teplá dlaň – môžeš ju zopnúť s druhou dlaňou 

v modlitbe a pocítiť tak mäkkosť Božích dlaní môžeš ju podať svojmu blížne-
mu, aby pocítil teplo človečenstva. Môžeš... 

————————— 

Opäť je tu nový liturgický rok so svojou opakujúcou sa adventnou výzvou: „Bdejte, 
lebo neviete, kedy príde váš Pán...“ (Mk 13,35).  Problémy so spánkom sú charak-
teristikou modernej doby a uponáhľaného životného tempa. Mali by sme byť teda 
priam ideálne disponovaní na to, aby nám neunikol žiadny vzácny okamih, dokon-
ca ani ten najvzácnejší, akým je Pánov príchod. Ale... 

Adventná výzva nie je výzvou prebudiť sa z fyzického spánku, ale výzvou k 
srdcu človeka, aby opäť našiel pokoj, vnútornú rovnováhu, no predovšetkým, aby 
ho otvoril pre Božie Slovo, ktoré sa pred dvetisíc rokmi stalo ľudským telom a pre-
hovorilo najzrozumiteľnejším spôsobom. Biblická bdelosť teda nie je chorobná ne-
spavosť, ktorá človeku nedá spať alebo ho strháva zo spánku. To nie je strach z 
príchodu „kontroly zhora“, ale radostné očakávanie milovaného a Milujúceho. 

Na dvere klope advent. Je to šanca pre každého z nás, aby sme začali rásť. 
Aby sme opäť o rok staršie deti dorástli na Božie. Ako si to vyslúžiť? Investujme 
do vzťahov. S Očakávaným i s jeho Matkou. Zaľúbme sa do vlastnej rodiny, do 
šancí robiť dobre. Buďme bohatí v rozdávaní nádeje a lásky – veď advent je o hla-
de po nádeji, a Vianoce tie sú o láske.  



 

 

 Počas adventného obdobia Vás pozývame na adventné besedy do Cirkevnej spoje-

nej školy sv. Cyrila a Metoda na Duchnovičovej ulici. Témou bude kresťanský život 
v manželstve a rodine. Prednášateľom bude vdp. Lorenzo Pásztor, kaplán Humen-
né – mesto. Všetkých Vás srdečne pozývame. Beseda bude vždy o 15:00 hod. 
Plagát je na výveske a na webstránke. 

 Počas všedných dní Adventu (okrem liturgických sviatkov) Vás pozývame do far-

ského kostola na ranné rorátne sväté omše o 6:15 hod. Na tieto sväté omše si 
prineste sviece alebo lampáše a zároveň prosíme o opatrnosť, aby sa neničilo za-
riadenie kostola stečeným voskom alebo ohňom. Deti pozývame na roráty od 3.12. 
do 7.12.  Po svätej omši budú spoločné raňajky.  
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pondelok 

3.12.2018 
  

Sv. František Xaverský, 
kňaz, (sp.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:30 

+ Roman (2 vý r.) 

+ Anna, Ja n, Michal, Anna 

+ Ja n, Igor 

... 

utorok 

4.12.2018 

Humenne   
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Jozef, Anna, Michal, Ma ria, Jozef 
+ Michal, Anna, Ma ria 

+ Ro bert, Milan, Peter, Ju lia 

+ Maria n, Martin, Ma ria 

streda 

5.12.2018 

Humenne  
  
  
Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

ZBP Ja n, Ma ria, deti Ja n, Gabriel, Anto nia s rod. 
ZBP Ma ria, Jozef, Lenka, Katka s rod. 
+ Ma ria 

... 

štvrtok 

6.12.2018 
  

Sv. Mikuláš, biskup, (ľs.) 

Humenne  
  

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

+ Gertru da, Peter 

+ Anna, S tefan, a ich predkovia 

Eucharistická Adorácia 

ZBP rod. Farbaniecova  

piatok 

7.12.2018 
  

Sv. Ambróz,  
biskup a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenne   
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP rod. Hotrova  
+ Andrej, Martin, Karolí na 

ZBP rod. Gavurova , Rajn a kova  
+ Jozef, Ja n, Ju lia, Anna 

ZBP rod. Striz encova  a Ros kova  
Za ruz encove  bratstvo 

+ Karol, Zuzana, Ja n 

sobota 

8.12.2018 
  
  

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE  
PANNY MÁRIE,  (sl.) 

Humenne   
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:00 

12:00 

18:00 

8:00 

8:00 

8:30 

7:30 

+ Michal, Anna, Michal, Anna 

Za c lenký Maria nskej kongrega cie 

+ Ladislav 

+ Anna, Jozef, Ma ria, Michal 
+ Eva, S tefan, Zuzana, Ferdinand 

ZBP - bohuzna ma rodina 

+ Anna, Mikula s  

nedeľa 

9.12.2018 

  
2. Adventná nedeľa 

Humenne   
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

+ Helena 

ZBP rod. Č iefova  
ZBP Andrej (70 r.) 

ZBP Frantis ek s rodinou 

ZBP Ma ria (65 r.) 

ZBP rod. Karoľova  
+ Pavol, Zuzana, Pavol 
ZBP a milosti pre Čhristinu 
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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. 

 V sobotu (08.12.) je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

s povinnou účasťou na sv. omši.  Sv. omše budú podľa rozpisu (nástenka, Farský 
list, webstránka).   

 V sakristii kostola môžete nahlásiť chorých na spoveď pred Vianocami. Nezabudnite 

uviesť presnú adresu a telefónne číslo. Navštevovať ich budeme v utorok 
18.12.2018 od 8:00 hod.  

 V sakristii si môžete zakúpiť oblátky na štedrovečerný stôl za 1 €.   

pondelok 

10.12.2018 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Magdale na, Jozef, Marta, Ja n 

+ Mela nia 

+ Helena, Andrej, Frantis ek, Milan 

+ Andrej (10 vý r.) 

utorok 

11.12.2018 

Humenne   
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Michal 
+ Ja n, Ma ria, Jozef, Eva 

+ Ma ria 

+ Michal, Ma ria, Gabriela 

streda 

12.12.2018 

Humenne  
  
  
Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Ja n, Ma ria, Ja n, Anna 

+ Johana, Rudolf, Jozef, Ma ria 

+ Miroslav (1 vý r.) 

ZBP bohuzna mých rodí n 

štvrtok 

13.12.2018 
  

Sv. Lucia,  
panna a mučenica, (sp.) 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Helena, Toma s , Peter 

ZBP Mariena s rod. a su rodenci s rodinami 
Eucharistická Adorácia 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdca PM 

+ Milan (5 vý r.), S tefan 

ZBP Lucia s rodinou 

piatok 

14.12.2018 
  

Sv. Ján z Kríža,  
kňaz a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenne   6:15 

12:00 

  
18:00 

+ Michal, Milan 

+ Dominik, Katarí na, Viera, Ivan, Ľubomí ra  
    a Peter 

+ Pavlí na, Jozef 

sobota 

15.12.2018 

Humenne   
  
Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Ľudoví t, Roza lia, Zuzana, Hans, Anna, Andrej 
ZBP Daniela (18 r.) 
+ Viera, Ja n, Ma ria, Milan 

+ Ja n 

nedeľa 

16.12.2018 

  
3. Adventná nedeľa 

Humenne   
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

ZBP Iveta 

+ Ja n, Alz beta, Vladimí r a ich rodic ia 

+ Ma ria, Tere zia, Matilda 

+ Andrej a Ma ria 

Za + z rod. Jevc a kova , Č erevkova , a + Jozef 
Za + z rod. Karoľova  
+ Anna, Michal, Alz beta, Andrej 
ZBP a milosti pre Antona s rodinou 


