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F ARSKÝ  LIST  
MILUJTE SA NAVZÁJOM... 

Judáš odišiel. Kam? Zradiť Krista ... K veľkňazom, ktorí mu dali 
vojakov, aby ho na čele s Judášom išli zatknúť. Zrada na nie-
kom blízkom je pokladaná za niečo hanebného a rovnako tak je 
vnímaný aj Judáš. 
Kristus vedel, že o zrade uvažuje. Videl do jeho srdca, a predsa 
o Judáša bojoval. Miloval ho ako všetkých ostatných. Veď aj 
Judášovi pri poslednej večeri umyl nohy. Aj Judášovi podal po-
krm seba samého a tiež jemu povedal - to je moje telo, ktoré sa 

za teba vydáva. Miloval ho až do krajnosti. Tým dal svojim učeníkom príklad, keď im ná-
sledne hovorí - milujte sa navzájom; ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú vše-
tci, že ste mojimi učeníkmi. 
Dnes možno rozpoznať katolíkov podľa Eucharistie a úcty k pápežovi, husitov podľa ka-
licha, adventistov podľa soboty. Ako kresťania sa od seba navzájom odlišujeme rozma-
nitosťou svojich dogmatických výpovedí a dôrazu. Zodpovedá to Kristovmu prianiu? Na 
obdiv nemáme dávať to, čomu veríme. Nemáme prinášať väčšie a väčšie dôkazy svo-
jich právd. Stredom nášho života nie je predovšetkým vierouka, ale živý a vzkriesený 
Kristus. A ten si želá, aby sme boli rozpoznateľní najmä podľa toho, že budeme milovať 
tak, ako miloval on. Aby sme milovali druhých tak, ako Kristus miloval i svojho zradcu. 
To vo svete nie je bežné. Je to úplne škandalózne - milovať aj toho, ktorý nás zradil a 
spôsobil mnohé príkoria a utrpenia. V tom svet rozpozná, že ide o moc, ktorá nepochá-
dza z neho, ale odinakadiaľ. Snaha zjednotiť vierouku nepomôže k tomu, aby bol Kris-
tus skrze Cirkev pre okolitý svet viditeľnejší a začali po ňom ľudia túžiť. To nedokážu vý-
sledky teologických pokusov pre zjednotenie, to dokáže iba láska nás kresťanov k sebe 
navzájom. Napriek našim odlišnostiam. 

Modlitba svätého Jána Bosca k Márii Pomocnici kresťanov 

Mária, Panna mocná, veľká a slávna opora Cirkvi, hozná ako vojsko 
zoradené do boja. Ty sama vyvraciaš všetky bludy sveta. Ochráň nás 
pred nepriateľom v našich úzkostiach, zápasoch a ťažkostiach a v ho-
dine našej smrti nás prijmi do večnej radosti. Amen. 
Preblahoslavená Panna Mária, teba Boh ustanovil za pomocnicu 
kresťanov. Buď ochrankyňou tohto domu. Prosíme ťa, preukazuj nám 
svoju veľkú pomoc. Ochraňuj tento dom od každej škody, od požiaru, 
od záplavy, od blesku, od víchra, od zemetrasenia, od zlodejov, od 
zlých ľudí, od nepriateľských vpádov, od vojny a od každej pohromy. Požehnaj, ochra-
ňuj, bráň a stráž ako svoje deti nás všetkých, čo v ňom bývame. Zachráň nás od každé-
ho nešťastia a nehody, ale nadovšetko udeľ nám potrebnú milosť, aby sme konali čo 
najviac dobra a vyhýbali sa hriechu.  
Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás! 
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UROBÍME SI UŇHO PRÍBYTOK 

V evanjeliu Kristus ponúka každému z nás niečo, čo bolo Bo-
žím cieľom od samého počiatku stvorenia človeka: "Prídeme k 
nemu a urobíme si uňho príbytok." Je to úplne jasný odkaz na 
chrám. A tento chrám mali Izraelčania na Boží príkaz postaviť 
na púšti. 
Tým najdôležitejším v chráme bola Božia prítomnosť a obeť. 
Obeť, ktorá bola prinášaná na chrámovom nádvorí, a Božiu prí-
tomnosť vo svätyni svätých v podobe Sekine - oblaku. Do úplnej intímnej blízkosti Božej 
sa vchádza iba skrze obeť - obeť Syna Božieho, ktorý sa stal mostom medzi Otcom a 
nami. Boží Syn sa vo svojej obeti vzdal predovšetkým seba samého Otcovi, a to až na 
smrť. Obeť bez nutnosti zomrieť bola podstatou Božieho príkazu, aby človek nejedol zo 
stromu poznania dobra a zla. Kristus bol, je a vždy bude jediný, kto toto odovzdanie sa 
Otcovi naplnil dokonale aj za nás - a pozýva nás, aby sme do jeho cesty vstúpili a došli 
tak k životu. 
Kto pozná, že na tejto ceste, kedy vstupuje do obety Krista vo vlastnom živote, je skrytá 

večnosť, v tom prebýva sama Trojica. Taký človek sa stáva svätyňou svätých; vzdáva 

sa všetkého pre toho, ktorý je všetkým. Je takmer nepredstaviteľné, že sám Boh prebý-

va v srdci, duši takého človeka. Ten, ktorého nemôžu pojať nebesia ani zem, je prítom-

ný v každom, kto skrze obeť jeho Syna sám podstupuje smrť. Jeho ďalší život sa potom 

už neodvíja len podľa tela, ale pochádza z Boha - preto nikdy neskončí. 

Udalosť nanebovstúpenia Pána sa zvykne stvárňovať a zvykne sa 
ukázať ako jav, kde Ježiš akoby odchádza fyzicky nejak vyššie, pár 
metrov, pár sto metrov nad ľudí a oni naňho pozerajú možno so smút-
kom, možno s nostalgiou - už odchádza niečo, čo sa nikdy nevráti. 
Nanebovstúpenie ale nie je nejakou spomienkou na nejaký okamih, 
že Ježiš odišiel a my si to raz za rok pri sviatku nanebovstúpenia pri-
pomenieme, ale je to skôr možnosť znova v čase vstúpiť do toho 
zvláštneho mystéria, tajomstva – akým vlastne Ježiš ostáva prítom-

ným uprostred nás, keď ho už nemôžeme vidieť? Obraz nám ukazuje, že nanebovstú-
penie Pána môžeme vnímať aj ináč ako len cez vzdialenosť Ježiša  a pozerajúcich sa 
učeníkov s pocitom nostalgie alebo so smútkom, alebo s otáznikom – čo s nami teraz 
bude? Skôr sa sústreďujeme nie na to, že Ježiš vstúpil kdesi – odišiel do neba, ale on 
vlastne vstúpil „do“ neba. To znamená, že vstúpil hlbšie do toho spoločenstva učeníkov. 
A my to hlbšie aj veľmi zreteľne vždy slávime, keď slávime Eucharistiu. Preto na tomto 
obraze namiesto Ježiša a namiesto nejakého spoločenstva učeníkov sme vybrali po-
hľad na oltár z hornej strany v našom kláštore na Sampore, ktorý má štvorcový tvar. 
A skutočnosť, ktorú si pripomíname pri nanebovstúpení Pána, je to – akým spôsobom 
Ježiš vstúpil  vlastne hlbšie do prítomnosti svojich učeníkov. A je to okamih Eucharistie. 
Preto je táto slza, sklo, akoby znova s takým drobnohľadom do toho, kde toho Ježiša 
nachádzame v živote. My ho nachádzame vždy tam, kde ho spoločne slávime. Aj 
v Eucharistii. 



 

 

Modlitba zriekania a pozvania Ducha Sv. do srdca 

 (vždy, keď ťa napáda nejaké pokušenie aj v najmenších myšlienkach) 

V tvojom mene, Ježišu, sa zriekam tejto myšlienky hnevu, strachu, neodpuste-

nia... (doplň to, k čomu ťa zlý práve pokúša). Nech všetko toto zlo navždy odíde odo 

mňa aj so všetkými zlými duchmi pod Tvoj kríž, Ježišu, a úplne sa ti tam podriadi a ni-

kdy sa už nevracia ani ku mne ani k mojim blízkym! Amen! Ježišu, ty si môj jediný 

Pán, ktorému sa úplne podriaďujem. Duchu Svätý, prosím, naplň teraz moju my-

seľ, srdce, dušu, telo, vôľu a emócie, pamäť a fantáziu, vedomie a podvedomie. Nasýť 

ma svojou láskou, dôverou k Tebe, múdrosťou, milosrdenstvom, odvahou, pokorou, ra-

dosťou... (to, čo je protiváhou zla, od ktorého si sa práve zriekol). Ježišu, vytvor okolo 

mňa ochranný štít svojej lásky a krvi, cez ktorý ku mne neprenikne nijaké poku-

šenie ani zlo a premeň ma v seba – v Lásku, lebo ty si Láska. Vládni nado mnou a 

rob si so mnou a cezo mňa, čo chceš, aj proti mojej vôli! Amen! 
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pondelok 

20.5.2019 

  
Sv. Bernardín 

Sienský, 
kňaz (sp.) 

Humenné 

  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Agáta s rodinou 

+ Jozef, Helena, Božena 

ZBP Adriana s rodinou 

Za + z rod. Pavlikova 

utorok 

21.5.2019 

Humenné  
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

ZBP Helena 

+ Vojtech 

ZBP Natália, Zuzana, Marek 

+ Ján, Mária, Viktor, Anna 

streda 

22.5.2019 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Lýdia, Michal, Helena, Zuzana, Michal, Milan 

ZBP Ľubomír, Richard, Martin s rodinami 
+ Juraj, Ján, Mária, Andrej 
ZBP rod. Rusinková, Jimajtisová 

štvrtok 

23.5.2019 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

Za + z rod. Fuňová, Kovalančiková, Janičková 

ZBP Rastislav, Kamila, Jana s rodinami 
Eucharistická Adorácia 

+ Terézia, Michal 
+ Ján, Helena, Milan, František 

Poďakovanie za milosti a ZBP Anna s rod. 

piatok 

24.5.2019 

Humenné 

  
  
Dubník 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP Anna 

+ Margita, Juraj, Ladislav, Michal, Anna 

ZBP Andrej (70 r.) s rodinou 

+ Mária, Jozef 
ZBP a poďak. Mária a Michal   (výr. manž.) 

sobota 

25.5.2019 

  

Humenné 

  
Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

ZBP Magdaléna (70 r.) s rodinou 

+ Anna, Ján 

ZBP rod. Korpašová 

+ Jozef, Verona, Pavol, Mária 

nedeľa 

26.5.2019 

  
6. Veľkonočná 

Nedeľa 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

ZBP Mária a poďakovanie za život 
ZBP Jozef, Anna a deti s rodinami 
ZBP Mária (70 r.) 

ZBP Jaroslav a Alena (20 manž.) 

ZBP a poďak. Agáta a František (30. manž.) 

+ Milan (2 výr.) 

ZBP a poďak. za 50 spoločných rokov 

ZBP Lucia, Katka, Kristína, Vierka s rodinami 
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Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme. 

 HE: Počas mája budú Loretánske litánie o 17:45 hod. a v pracovných dňoch aj 
o 11:45 hod.   

V pondelok (20.05.) bude Dekanátne večeradlo vo farskom kostole Všetkých svä-
tých, so začiatkom o 10:45 hod. modlitbou sv. ruženca. Srdečne pozývame. 

V sobotu 25. mája sa pri kostole Kráľovnej pokoja na sídlisku 3 v Prešove uskutoční 
stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy MIKE. Stretnutie sa začne svätou 
omšou, po ktorej sa môžu miništranti tešiť na rozhovor s otcom biskupom Mons. Ma-
rekom Forgáčom, tombolu, súťaže, obed a prekvapenie. Prihlásiť sa môžete 
v sakristii.  

pondelok 

27.5.2019 

Humenné 

  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Štefan, Mária 

+ Ján, Margita, Amália, Anton 

+ Andrej 
+ Štefan (20. výr.), Helena, Jozef 

utorok 

28.5.2019 

Humenné  
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Anna 

+ Pavol, Mária, Anna, Pavol 
ZBP Ingrid 

+ Marta 

streda 

29.5.2019 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Jana, Lucia, Maroš, Katarína 

ZBP Peter (40 r.) 

ZBP rod. Grulová 

+ Ján a Juliana 

štvrtok 

30.5.2019 

  
Nanebovstúpenie 

Pána, (sl.) 
  

Prikázaný sviatok 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP Peter (40 r.) 

+ Štefan 

Eucharistická Adorácia 

+ Ján, Anna, Michal 
ZBP Gabriel, Darina 

+ Štefan 

ZBP a poďakovanie - Alena (40 r.) 
ZBP Mária a Michal 

piatok 

31.5.2019 

Humenné 

  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Vincent, Jolana, Michal 
+ Ján, Mária 

+ Juraj 
ZBP Mária s rodinou 

sobota 

1.6.2019 

  
Prvá sobota 

Humenné 

  
Brestov 

Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

8:00 

7:30 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

+ Magdaléna   (pohreb 4.1.) 
Za ružencové bratstvo 

Za ružencové bratstvo 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

nedeľa 

2.6.2019 

  
7. Veľkonočná Ne-

deľa 

  
Prvá nedeľa 

Humenné 

latinská 

  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

+ Michal, Sabína, Anna, Magdaléna 

+ Miroslav, Elemír, Michal, Mária 

+ František, Margita 

Za ružencové bratstvo 

ZBP rod. Jevčákova 

ZBP Veronika (65 r.) 
+ Ján, Alžbeta 

Za ružencové bratstvo 


