
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
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F ARSKÝ  LIST  

Kristus sa opäť dostal do úzkych. Stovky ľudí 
mu viseli na perách, nenechali ho ani vyspať 
a trochu sa najesť, ale nikdy nechýbala sku-
pinka tých, ktorí ho prenasledovali teologický-
mi rébusmi. Jeho nasledovníci čakali s dychti-
vosťou na čokoľvek, čo povie, pretože to pre 
nich bol zdroj života. Ale tí druhí chceli za každú cenu, aby povedal niečo, čo 
by z ich pohľadu bolo zle. Pánovo slovo v Tóre jasne prikazovalo usmrtiť cu-
dzoložníkov - muža aj ženu, teda oboch, ktorí sa na skutku podieľali. Už tu je 
prvý zadŕhel. Zbožní priviedli len ženu. Kde je muž, s ktorým sa spustila? Tu 
niečo nehrá. V tomto spore nejde o nájdenie pravdy, ale o zámienku, ktorá by 
napomohla k zničeniu Majstra. Aby buď odmietol vykonať príkaz Pána, alebo 
s ním súhlasil a tým pošliapal svoje dielo lásky a milosrdenstva. Často sa toto 
miesto evanjelia vykladá ako Kristovo zrušenie trestu smrti. Ale tak to nie je. 
Kristus síce najprv mlčal a čosi písal do piesku, ale keď mu nedali pokoj, vstal 
a konečne prehovoril. Na otázku, či má byť za hriech usmrtená, nepovedal, že 
nie. Iba odpovedal, že ju má usmrtiť ten, kto je bez hriechu. Snáď - nevieme to 
iste, pretože to text evanjelia nehovorí - do toho piesku napísal najrôznejšie 
hriechy, a keď povstal, okolostojaci s nimi boli konfrontovaní. Aké hriechy mo-
hol asi tak napísať? Tak napríklad: "Chcel som sa s ňou tiež vyspať, často 
som na to myslel, ale Sára by ma zabila, keby na to prišla. Len som na to 
myslel. " Čo vlastne Kristus povedal? - "Vážení, kto z vás je bez hriechu, vy-
konaného, alebo v snoch stokrát prežívaného, teda, kto z vás nezaslúži smrť, 
tak prosím, tu sú kamene a môžete sa pustiť do diela spravodlivosti." Za 
hriech je smrť. Tí, ktorí tam vtedy stáli, aj my, ktorí ten príbeh čítame, by sme 
mali byť ukameňovaní. Namiesto role kameňujúcich mali dotyční prijať, ak by 
boli úprimní, rolu kameňovaného. Ale komu by sa chcelo umrieť? Tak sa vypa-
rili ako hmla nad ránom. 
Kristus raz povedal, že neprišiel zákon zrušiť, ale naplniť. Vo svojej osobe a 

svojím životom stelesnil všetko - do bezodných hĺbok to, čo zákon hovorí a 

prikazuje. A potom prijal smrť za všetkých, ktorí sa proti Božiemu zákonu ako-

koľvek previnili, aby pri Božom súde nemuseli zomrieť. Tak ako hovorí zákon. 

Tej žene daroval slobodu aj odpustenie, a zákon tým neporušil, pretože ho do 

písmena naplnil namiesto nej. Aj namiesto tých, čo sa ho tak zúrivo snažili zni-

čiť. 
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Príbeh poslednej večere a ukrižovania je 

jedným z najdojemnejších v evanjeliách. 

Všeobecne sa chápe ako vyvrcholenie 

Kristovej služby pre záchranu človeka. 

Hoci bez jeho obete by sme boli úplne 

stratení, pretože ľudská, a teda naša pri-

rodzenosť by zostala nezmeniteľná a na-

veky zasiahnutá hriechom, dnešné evan-

jelium nám ukazuje, že sám Kristus vní-

mal svoju obeť ako zastávku na ceste k 

niečomu omnoho významnejšiemu. Kým 

nebude všetko naplnené v kráľovstve Božom, kým nepríde Božie kráľovstvo. Všetko, 

čo vykonal, mal svoj cieľ. Aby všetko a všetci mohli byť zasiahnutí Božou vládou. Aby 

po tisícročných epochách vlády hriechu mohol všetkému ako otec vládnuť Boh. Aby 

sa už nemusel skrývať, pretože by sme to neprežili. Aby mohol konečne prísť medzi 

svoje deti, a prvýkrát, teraz a už navždy ich objať. Tento sen sníval Boží syn, keď pu-

toval po tejto krajine. Keď so svojimi učeníkmi naposledy večeral. Ako vzdialená mu 

táto túžba musela pripadať, keď aj pri stole sa pohádali, kto z nich je najväčší. Nič 

nie je Bohu tak vzdialené ako človek, ktorý chce žiť len pre seba. A nič mu nie je také 

blízke, ako keď Peter odťal jednému z veľkňazových služobníkov ucho, Ježiš mu je-

ho bolestivú ranu uzdravil. Znovu mu daroval schopnosť počuť, hoci ho prišiel za-

tknúť a vydať na smrť. Posledným naučením boli jeho slová, keď už visel na kríži; 

prosba k Otcovi, aby odpustil tým, ktorí mu to všetko spôsobili. Iste bola jeho modlit-

ba vypočutá. Veď vychádzala zo samého vnútra Božej Trojice. 

Až nastane Božie kráľovstvo, až sa Pán vráti, až nás vezme ako deti v škôlke na 

cestu domov, Otec už z diaľky uvidí svojho Syna a všetkých tých, ktorí sú skrze neho 

tiež synmi Božími, a rozbehne sa, aby nás objal. Potom prikáže pripraviť hostinu, kde 

nás sám bude obsluhovať. Už budeme vedieť, že tak to u neho doma chodí. Nebu-

deme sa vzpierať, ale sami budeme ochotní dať druhým seba samého a túto službu 

od Otca prijmeme s vďačným údivom. A pretože manželstvo dvoch zamilovaných 

svadobnou hostinou nekončí, ale začína, potom aj táto slávnosť v nebi otvorí nikdy 

nekončiaci život, na ktorý sme nielen my, ale aj sám Boh čakali. 



 

 

 Vo farnostiach dekanátu už začíname spovedať pred Veľkou nocou. Pred večerný-
mi sv. omšami preto vo farskom kostole nespovedáme. Prosíme vás, aby ste 
na spoveď využili čas, kedy budeme spovedať viacerí kňazi (v Humennom v sobotu 
a nedeľu). Rozpis Veľkonočného spovedania je vyvesený na nástenke pred kostolom 
a na webstránke. Kto by chcel spoveď skôr, budeme k dispozícii vždy ráno pol hodi-
ny pred sv. omšou.  

 Farská kancelária bude od utorka (09.04.) zatvorená.   

 Prvopiatkových chorých budeme spovedať doma až v piatok (12.04.) od 8:00 h. 

 Zároveň môžete nahlásiť svojich chorých na spoveď pred Veľkou nocou. Budeme ich 
navštevovať v utorok vo Veľkom týždni (16.04.) od 8:00 hod. Nezabudnite uviesť 
presnú adresu a telefonický kontakt. Nahlásiť ich môžete do Kvetnej nedele. 

 HE: Prosíme mužov (mladých i starších), aby sa v sakristii zapísali na službu 
stráženia Božieho hrobu. Potrebujeme približne 52 dvojíc, ktoré sa budú strie-
dať v polhodinových intervaloch po Obradoch Veľkého piatku až do začiatku Veľko-
noč. vigílie.  

 HE: Pri všetkých sv. omšiach na Kvetnú nedeľu sa budú požehnávať ratolesti v 
kostole, okrem sv. omše o 10:30 hod. Táto sv. omša začne požehnaním ratolestí pri 
vonkajšom bohoslužobnom priestore na konci ihriska a potom procesiovým sprievo-
dom do farského kostola. Požehnanie ratolestí a procesia začína o 10:20 hod. Pro-
síme, vás, aby ste sa zapojili aj do sprievodu, aby sme si takto slávnostným spôso-
bom pripomenuli Ježišov vstup do Jeruzalema. 
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pondelok 
8.4.2019 

Humenné 
  

6:15 
12:00 
18:00 

ZBP a poďak. za dar života Verona (80 r.) 
+ Karol, Zlatica, Karol, Terézia, Viktor, Vilma 
+ Andrej 

utorok 
9.4.2019 

Humenné  
  

6:15 
12:00 
18:00 

+ Anna, Jozef, Pavol, Mária 
+ Peter, Mária 
+ Michal, Margita 

streda 
10.4.2019 

Humenné 
  

6:15 
12:00 
18:00 

+ Mária, Jozef, Peter, Ladislav 
+ Bernardína 
+ Demeter, Paraska, Ján, Anna 

štvrtok 
11.4.2019 

Humenné 
  

6:15 
12:00 
18:00 

Za + z rod. Kornucová, Marcinková 
+ Ignác, Branislav, Anna, Ján 
Za + z rod. Farbaniecová, Kolárová, Baníková 

piatok 
12.4.2019 

Humenné  
  

6:15 
12:00 
17:30 
18:00 

+ Ján, Michal, Anna 
ZBP Radoslav s rodinou 
Krížová Cesta 
+ Mária, František 

sobota 
13.4.2019 

Humenné 
  
Kochanovce 
  
NsP 

7:00 
18:00 
8:00 

  
7:30 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 
ZBP Peter (30 r.) 
+ Jozef (2. výr.) a + z rod. Kenderešová,  
Rybnická 
+ Mária 

nedeľa 
14.4.2019 

  
Kvetná nedeľa 

Humenné  
  
  
  
Brestov 
Kochanovce 
Dubník 
NsP 

7:30 
9:00 

10:30 
18:00 
8:00 
9:30 
9:00 

10:45 

+ Michal, Mária, Miroslav 
Poďakovanie Helena (60 r.) 
+ Pavlína, Štefan, Jaroslav 
+ Mária, Vladimír 
ZBP Lenka (40 r.) a Rastik (20 r.) 
+ Michal, Mária, Helena 
+ Anna, Peter 
ZBP Vierka a Anna s rodinou 
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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 

 Na Zelený štvrtok (18.04.) vás pozývame na Getsemani-bdenie s Ježišom do farské-
ho kostola. Keďže si v tento deň pripomíname ustanovenie Eucharistie, môžeme Ježi-
šovi osobne poďakovať za túto sviatosť adoráciou od 19:00 do 21:00 hod. 

 Na Veľký piatok (19.04.) bude na Kalvárii Celomestská Krížová cesta. Začína o 9:30. 
Po nej bude Ekumenický pašiový sprievod, ktorý začne o 11:00 hod vo farskom kostole.  

 Počas Veľkého piatku sme viazaní prísnym pôstom. Je to deň, kedy si pripomíname Je-
žišovo umučenie a smrť. V tento deň sa pôst od mäsa nedá nahradiť žiadnym iným ka-
júcim skutkom. Cirkev odporúča tento pôst predĺžiť až do vigílie Zmŕtvychvstania Pána. 

 Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, prijímanie, modlitba na 
úmysel Sv. Otca, vylúčenie záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať: 

1. na Zelený štvrtok pri recitovaní alebo speve Ctíme túto Sviatosť slávnu 

2. na Veľký piatok pri nábožnej poklone Sv. Krížu 

3. na Bielu sobotu pri obnove krstných sľubov. 

 HE: V nedeľu (21.04.) bude aprílová zbierka na „Obnovu farského kostola 
Všetkých svätých“. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.  

pondelok 

15.4.2019 

Humenné 6:15 

18:00 

ZBP Magda s rodinou 

ZBP Jaroslav s rodinou 

utorok 

16.4.2019 

Humenné  6:15 

18:00 

+ Viktor (6. výr.) 
ZBP Ján a Mária (25. manž.) 

streda 

17.4.2019 

Humenné 6:15 

18:00 

+ Rudolf, Johanna, Jozef, Anna 

+ Mária, Ján, Mária, Anna, Ján, Jozef 

štvrtok 

18.4.2019 

Zelený Štvrtok 
  

Omša na Pamiatku 

Pánovej Večere 

Humenné 

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

18:00 

18:00 

18:00 

18:00 

Za farnosť 
+ Milena 

+ Anna, Pavlína, Michal, Jozef, Michal 
+ Pavol, Anna 

piatok 

19.4.2019 

  
Veľký Piatok 

Humenné 

Brestov 

Kochanovce 

15:00 

15:00 

15:00 

--- 
--- 
--- 

sobota 

20.4.2019 
  

Biela Sobota 

Humenné 

Brestov 

Kochanovce 

19:30 

19:30 

19:30 

Za farnosť 
+ Ján 

+ Eva, Ján, Michal 

nedeľa 

21.4.2019 

  
Veľkonočná Nedeľa  

Pánovho  
Zmŕtvychvstania 

Humenné 

  
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

15:00 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

ZBP a poďak. Milan a Anna (45 manž.) 
ZBP Anton, Cecília a deti s rodinami 
Za farnosť 
Slávnostné Vešpery 

ZBP Mária 

ZBP Mária (50 r.), Peter (50 r.), Zuzana (18 r.) 
ZBP Maroš (45 r.) a Jozef (75 r.) 
ZBP Magda a Emil (45. manž.) 
ZBP Anna s rodinou 


