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Niekedy môžeme mať pocit, že učeníci, ktorí žili s hmata-
teľným Kristom, na tom boli lepšie ako my, ktorí ho vní-
mame iba skrze modlitbu a Eucharistiu. Pred svojím 
umučením však Ježiš učeníkom niečo zveril. Aj keď odí-
de, príde niekto namiesto neho. A ten už nás nikdy neo-
pustí. A ešte jednu podstatnú informáciu sa učeníci do-
zvedeli. Ten, kto príde miesto Krista, im pripomenie všet-
ko, čo s ním prežili a čo od neho počuli, a zároveň im 
umožní preniknúť do tajomstiev, do ktorých ich Majster 

nezasvätil. Hoci teda boli evanjelia napísané mnoho rokov po udalostiach, ktoré popisu-
jú, Duch Svätý pomohol pisateľom spomenúť si na všetko, čo Boh chcel, aby sme to 
mali k dispozícii aj my. A nielen to. Duch Svätý pomáha spoločenstvu učeníkov hlbšie 
porozumieť tajomstvu Boha a jeho kráľovstvu. Ak učeník miluje Krista a žije podľa jeho 
slov, Duch Svätý ho uvádza do stále intímnejšieho spoločenstva s Bohom - touto cestou 
preniká do vnútra svätyne, kde je skrytý Boh. 
Je dobré študovať teológiu, porozumieť, čomu veríme. Ale skrze Ducha Svätého môže-
me ísť ďalej, pokračovať v ceste učeníkov dvadsiatich storočí pred nami. Rovnako ako 
oni smieme aj my skrze Tešiteľa žiť v takej blízkosti s Kristom, aby sme my sami boli 
svedectvom druhým o tom, čo o Bohu ešte nevedia. Život každého z nás má byť ďalším 
evanjeliom pre tých, v ktorých blízkosti žijeme. 

Drahí birmovanci!  

Celý kresťanský život je cestou, je o tom, ako prejsť cestu, ktorá stúpa 

na vrch v spoločnosti Ježiša; s drahocennými darmi Ducha Svätého sa 

vaše priateľstvo s Ním stane ešte reálnejšie a bližšie. To sa nepretržite 

oživuje vo sviatosti Eucharistie, v ktorej prijímame jeho Telo a jeho Krv. 

Preto vás pozývame, aby ste sa stále radostne a verne zúčastňovali 

nedeľných svätých omší. Drahí chlapci a dievčatá, hovoríme vám jasne: majte veľké 

ideály, buďte svätými! Ale je možné byť svätými vo vašom veku? Odpovieme vám: sa-

mozrejme! To hovorí aj sv. Ambróz,  v jednom zo svojich diel: „Pre Krista je zrelý každý 

vek”. Svätosť je zvyčajnou cestou kresťana: nie je vyhradená pár vyvoleným, ale otvore-

ná všetkým. Samozrejme, so svetlom a silou Ducha Svätého! S pomocou Ježišovej a 

našej Matky. Jej Ježiš zveril všetkých, predtým, než zomrel na kríži. Nech Panna Mária 

neprestajne ochraňuje krásu vášho „áno” Ježišovi, jej Synovi, veľkému a vernému pria-

teľovi nášho života. Nech sa tak stane! 
 

Toto Vám prajeme, a modlime sa za Vás!                                       Vaši duchovní otcovia 
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Evanjelium 7. Veľkonočnej nedele nám pred-
kladá tému, ktorá je už mnoho storočí aktuálna 
a stále živá - jednota kresťanov. Počiatky roz-
delenia cirkvi na východnú a západnú a ne-
skoršie oddelenie reformačných prúdov sprevá-
dzalo násilie a obojstranná nenávisť proti sebe stojacich strán. Jadrom sporu bola rôz-
nosť a vzájomná nezlučiteľnosť teologických dôrazov. 
Preto dnes, po toľkých rokoch, keď vyprchali emócie vzájomnej zášti, pracujú na plné 
obrátky teologické komisie, ktoré skúmajú, či vtedajšie rozpory boli pochopené a či sku-
točne stojíme na tak nezlučiteľných opačných barikádach. Často dochádzajú k pozna-
niu, že príčiny sporov už nie sú aktuálne, a nie sú významné dôvody nepristúpiť k jedno-
te. 
Položme si otázku. Keď Kristus hovoril o jednote, akú jej podobu mal na mysli? A prečo 
o túto jednotu toľko stál, že o ňu svojho Otca prosil aj v posledných chvíľach svojho ži-
vota? Kristus prosil, aby nielen jeho učeníci, ale najmä tí, ktorí skrze nich uveria, boli 
jedno - ako on v Otcovi a Otec v ňom. Aby takto boli jedno v nich oboch. V Otcovi a Sy-
novi. Čo to znamená? Skutočná jednota nespočíva v tom, aby všetci prijali rovnaké do-
gmy - aj samotný Kristus vo svojom živote pred dogmami uprednostňoval jednoducho 
sebaodovzdávanie Otcovi a ľuďom. 
Je reálne možné, že viac ako dvadsať tisíc kresťanských cirkví a cirkvičiek nikdy nedô-
jde k úplnej jednote vo svojich dogmatických dôrazoch a stále sa budú v mnohom líšiť. 
Niekto sa nikdy nevzdá úcty k pápežovi aj Panne Márii, niekto sa nikdy nevzdá opaku. 
To však neznamená, že Kristova modlitba o jednotu nebude naplnená. Ak budeme k se-
be navzájom navzdory vieroučným odlišnostiam žiť ako Kristus žil voči nám aj Otcovi, 
budeme jednotní. A za taký život, ktorý bude práve takým svedectvom o Kristovi, sa on 
modlil. 

 
 

Sv. Ján Pavol II.: Človek roku tretieho tisícročia potrebuje srdce 
Krista. 
"Slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Z tohto liturgického sviatku 
vyžaruje osobitná duchovná intonácia pre celý mesiac jún. V Kris-
tovom Srdci Božia láska ide v ústrety celému ľudstvu. Je to posol-
stvo v našich dňoch mimoriadne aktuálne. Aby sme poznali Boha, 
treba poznať Ježiša a žiť v zosúladení s jeho Srdcom, milovať ako 
on Boha i blížneho." 
Úcta k Ježišovmu Srdcu vyplýva z úcty k trpiacemu Ježišovi na krí-
ži a z úcty k Eucharistii, v ktorej Pán sprítomňuje svoju obetu a zá-
roveň je v nej prítomný aj s oslávenými ranami svojho umučenia. 
Základy tejto úcty korenia vo Svätom písme: „Jeden z vojakov mu 
kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda“ (Jn 9,34). Veriaci si 

od počiatku uctievali Kristovu ľudskú prirodzenosť a najmä jeho rany, znaky utrpenia za 
našu spásu. Už svätý Augustín (+430) volá: „Longín otvoril kopijou Kristov bok a ja som 
tam našiel bezpečný odpočinok.“ 
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pondelok 
3.6.2019 

  
Sv. Karol Lwanga 

a spoloč., mučeníci, (ľs.) 

 
Humenné 
  

6:15 
12:00 
18:00 

ZBP Pavol s rodinou 
Za + z rod. Vilupková, Zemanová, Behúnová, 
+ Jozef (2. výr.) 

utorok 
4.6.2019 

Humenné  
  
  
NsP 

6:15 
12:00 
18:00 
16:00 

+ Dezider, Andrej, Ján, Mária 
ZBP Adriana (40 r.) 
ZBP Jana s rodinou 
ZBP Monika, poďakovanie za 60 r.života 

streda 
5.6.2019 

  

Sv. Bonifác,  
biskup a mučeník, (sp.) 

 
Humenné 
  

6:15 
12:00 
18:00 

+ Ján, Sabina 
ZBP Katarína (40 r.) 
ZBP Samuel (18 r.) 

štvrtok 
6.6.2019 

Humenné 
  
  

6:15  
12:00 
16:30 
18:00 

+ Viktor, Pavol, Andrej, Jozef, Mária, Jozef 
Poďak. Jozef (50 r.) a ZBP pre celú rodinu 
Eucharistická Adorácia 
+ Pavol, Štefan 

piatok 
7.6.2019 

  
Prvý piatok 

Humenné 
  
  
Brestov 
Kochanovce 
Dubník 
NsP 

6:15 
12:00 
18:00 
17:00 
18:00 
18:00 
16:00 

+ Jozef 
ZBP Jozef, Ján, Jaroslav 
+ Štefan, Anna, Michal, Zuzana 
Za + z rod. Kuľhova, Jevčákova 
+ Ján (5 výr.) 
Za ružencové bratstvo 
ZBP Anna a Blažej 

sobota 
8.6.2019 

Humenné 
birmovka 
vigília DS 

Kochanovce 
NsP 

7:00 
11:00 
19:30 
8:00 
7:30 

ZBP Jana, Nikola, Barbora, Sára 
Za birmovancov 
Za farnosť 
+ Juraj, Mária, Alexander 
+ Ján, Margita, Ivo, Jana 

nedeľa 
9.6.2019 

  
Nedeľa   

Zoslania 
Ducha Svätého 

Humenné 
  
  
  
Brestov 
Kochanovce 
Dubník 
NsP 

7:30 
9:00 

10:30 
18:00 
10:30 

8:00 
9:00 

10:45 

ZBP rod. Peter a Mária 
+ Ladislav (5. výr.) 
Za farnosť 
+ Milan, Zdenko, Michal, Anna 
ZBP Jaroslav (40 r.) s rodinou 
ZBP Margita (80 r.) 
ZBP Emil, Eva 
ZBP Štefan a Eva s rodinou 

V tomto týždni pokračuje modlitba Novény k Duchu Svätému. V rámci bezprostrednej 
prípravy na prijatie sviatosti birmovania pozývame všetkých birmovancov, rodičov a 
ostatných veriacich k spoločnej modlitbe Novény, ktorú sa budeme modliť vždy 
pred večernou sv. omšou o 17:30! Účasť všetkých birmovancov je nutná.  Záro-
veň prosíme birmovancov, aby si všimli rozpis spoločných akcií v týždni pred bir-
movkou a aby si podľa neho prispôsobili program.  

Sv. spoveď pred prvým piatkom: 

 

Humenné 

Utorok 10:30 – 12:00 

Streda 16:30 – 18:00 

S tvrtok 16:30 – 18:00 

Brestov Pondelok od 16:30 

Kochanovce Pondelok od 17:15 

NsP Utorok od 15:00 

Starých a chorých navštívime doma v 
piatok (07.06.) od 8:00 hod.  

Vo farskom kostole je počas celého pr-
vého piatku Eucharistická adorácia. 

Farská kancelária bude počas týž-
dňa zatvorená. 
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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 (08.06.) bude vo farskom kostole Všetkých svätých v Humennom vyslúžená 
sviatosť birmovania pre mladých, ktorí sa v našej farnosti pripravovali na jej prija-
tie. Hlavným celebrantom bude Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup. Slávnosť za-
čína o 11:00 hod.  

V sobotu (08.06.) budeme spoločne sláviť vigíliu Zoslania Ducha Svätého svätou 
omšou o 19:30 hod. Z tohto dôvodu nebude svätá omša o 18:00 hod.  

V sobotu (15.06) bude kňazská vysviacka v Dóme Sv. Alžbety v Košiciach, kedy bude 
vysvätený na kňaza dp. Rastislav GÖNCI, niekdajší bohoslovec na pastoračnej služ-
be v našej farnosti. Všetkých nás srdečne pozýva. Modlíme sa za neho s vďačnos-
ťou za jeho povolanie. 

pondelok 
10.6.2019 

Preblahoslavenej 
Panny Márie,  

Matky Cirkvi, (sp.) 

Humenné 

  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Ján, Michal, Juraj, Mária 

+ Štefan, Mária 

+ Ján 

ZBP rod. Makarova 

utorok 
11.6.2019 

 
Sv. Barnabáša, ap. 

Humenné  
  
 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Štefan, Anna 

+ Mária, Andrej, Anna, Jozef 
+ Anna, Ľudmila, Jozef 
Poďakovanie za 70 r. života Július a ZBP s ce-
lou rodinou 

streda 
12.6.2019 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Anna 

+ Pavol, Mária, Štefan, Mária, Jozef, Mária 

+ Ján, Mária 

ZBP Anna 

štvrtok 
13.6.2019 

Nášho Pána Ježiša 
Krista najvyššieho 
a večného kňaza 

(Sviatok) 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

+ Ján, Anna, Juraj 
Eucharistická adorácia 

ZBP Martina a Miroslav s rodinou 

+ Ján, Mária, Ondrej, Ján 

ZBP Michal s rodinou 

piatok 
14.6.2019 

Humenné 

  
  
Dubník 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP Viliam (80 r.) 

+ Anna, Ján, Mária 

+ Andrej 
+ Klaudius 

+ Michal, Eva, Ružena s rodičmi 

sobota 
15.6.2019 

  

Humenné 

  
Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

ZBP Júlia (80 r.) 

+ Igor, Ján 

ZBP Anna, Katarína 

ZBP Anton s rodinou 

nedeľa 
16.6.2019 

  
Slávnosť 

Najsvätejšej Trojice 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

ZBP Renáta (50 r.) s rodinou 

ZBP rod. Olekšáková 

+ Margita 

ZBP Jana (50 r.) - Melníková 

ZBP Mária (40 r.) a Bianka (20 r.) 

ZBP Róbert (40 r.) 

ZB Peter, Martina, Martinka 

ZBP Jozef, Anna s rodinou 


