
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

28.07.2019 16/2019 14. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

PANE, NAUČ NÁS MODLIŤ SA! 

Modlitba je téma, o ktorom už bola napísaná celá rada kníh. Najviac idú na odbyt také, 

ktoré majú v názve napríklad tajomstvo vypočutej modlitby. Každý by sa chcel dozve-

dieť tú tajomnú ingredienciu, vďaka ktorej bude jeho modlitba účinná. Všetci sa totiž v 

živote stretávame s ťažkosťami, ktoré sú často nad naše sily. Prinášajú stres, obavy a 

smútok. A tak sa modlíme a dúfame, že to zlé pominie a nám sa bude dariť lepšie. 

Ján Krstiteľ svojich učeníkov podľa evanjelia vyučoval modlitbe. Nevieme, čo obsahova-

la, ale nejaký systém či pevnú štruktúru asi mala. Ježiš svojich nasledovníkov modlitbe 

neučil. On sa v ich prítomnosti jednoducho modlil. A oni tým boli natoľko oslovení, že sa 

chceli modliť ako on. 

Cirkev má vo svojom pokladu viery veľa modlitieb. Stačí si len vybrať a začať. Lenže 

takto to nefunguje. Apoštolov totiž nezaujal len nejaký text alebo nejaké zázračné slová, 

ale to, čo Kristus pri modlitbe prežíval. Nechceli sa modliť preto, aby niečo odriekavali, 

aby si splnili svoju povinnosť v zmysle obete, alebo aby vyslovovali zaručene fungujúce 

vety, ktoré, potom čo ju vysloví, Boh nebude môcť odmietnuť. Uvedomili si, že modlitba 

je niečo viac; že je vzťahom medzi dvoma existujúcimi bytosťami, ktoré spolu komuniku-

jú. A do takéhoto vzťahu chceli ako pútnici vyprahnutí cestou púšťou vstúpiť. 
Má to ale jeden háčik. Pre Krista bola modlitba svätyňou, v ktorej sa bezvýhradne a úpl-
ne dával k dispozícii svojmu Otcovi. Ak niekedy len ťažko hľadal cestu, ktorú má ísť 
podľa Otcovej vôle, modlitba mu dávala príležitosť, ako prosiť o silu a podriaďovať svoj 
život životu nebeského Otca. Kristova modlitba preto bola spôsobom, akým načúval Ot-
covi, a celou svojou bytosťou mu išiel v ústrety, aj keď to jeho ľudskú prirodzenosť bole-
lo a zvieralo. Ale Kristova duša netúžila po ničom inom ako byť jedno s Otcom. 
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  V úryvku listu Hebrejom Sv. Pavol uvádza via-
ceré príklady ľudí, ktorí žili z viery – zvlášť sú 
spomenutí Abrahám a jeho manželka Sára. Títo 
ľudia žili z viery ako z akéhosi motora, ktorý ich 
ťahal dopredu, aby išli tam, kde by ich samých 
nenapadlo ísť, a dospeli k tomu, o čom by sa im 
ani nesnívalo. 
Keď zostaneme pri vyjadrení, že „viera je zákla-
dom toho, v čo dúfame, a dôkazom toho, čo ne-
vidíme“, môžeme si uvedomiť, že viera sa tu 
chápe ako to, čo človeka ťahá do budúcnosti. Budúcnosť je to, čo nevidíme, 
a viera nám predsa umožňuje túto budúcnosť spoznávať a spoluvytvárať. 
Podobný význam má výrok, že viera je základom nádeje. Nádeje si tiež robí-
me smerom do budúcnosti, a to ako budúcnosti, na ktorú sa tešíme, nie kto-
rej sa obávame. Treba ešte doplniť, že táto viera nesmeruje do budúcnosti 
ako nejaké všeobecné snívanie, ale ako vzťah. „Vierou poslúchol Abrahám, 
keď ho Boh povolal“ (Hebr 11,8), píše sa v liste. Viera je teda vzťah k Bohu 
a prejavuje sa vtedy, keď Boh oslovuje a volá. A zmysel tejto viery je, aby 
sme naozaj šli dopredu – tam, kam nás Boh volá, a tak, ako nás volá. 
Ísť do budúcnosti – to sa môže zdať samozrejmá vec, zvlášť pre mladých ľu-
dí, ktorí si budúcnosť predstavujú ako jednoduchú následnosť dní, týždňov, 
mesiacov a rokov. V tomto prípade však môže ísť len o tzv. evolučný opti-
mizmus, kde každý nový deň sa pokladá za lepší ako deň včerajší len preto, 
že je nový. Nový deň však, ako dobre vieme, môže byť aj dňom, ktorý je síce 
nový, ale nič nové neprináša, lebo sa motáme v kruhu. Život ako pohyb 
v kruhu však nie je skutočná budúcnosť. V tejto súvislosti si spomínam na 
výrok, ktorý, pochádza od francúzskeho filozofa židovského pôvodu Emma-
nuela Lévinasa: Na začiatku európskych dejín sú dva príbehy pútnikov – 
Odysea a Abraháma. Odyseov príbeh sa naplní v tom, že sa vráti domov, na 
miesto, z ktorého kedysi odišiel do trójskej vojny. Abrahámov príbeh sa napl-
ní v tom, že nepozerá späť a domov sa nevráti. Keď sa Odyseus pýta, prečo 
sa mu podarilo vrátiť domov a jeho druhom nie, dostalo sa mu odpovede, že 
bohovia tak rozhodli. Keď sa Abrahám pýta svojho Boha, ako skončí, dosta-
ne odpoveď: Neboj sa, len ver a choď. Zdalo by sa, že Boh Abraháma nebe-
rie vážne: Len ver a choď! V tejto chvíli však vznikli dejiny ako slobodná tvor-
ba, nie nutnosť, povie Lévinas. Už nie bohovia a osud, ani nie márne úsilie 
bájneho Syzifa určujú zmysel/ nezmysel nášho života, ale viera, v ktorej krá-
čam so svojím Bohom, v ktorej objavujem kam a ako ísť, v ktorej mám všet-
ko otvorené.  
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pondelok 
29.7.2019 

  
Sv. Marta, (sp.) 

Humenné 
  

6:15 
18:00 

+ Jozef 
ZBP Marta s rodinou 

utorok 
30.7.2019 

  
Bl. Zdenka Cecília  

Schelingová, 
panna a mučenica, (sp.) 

Humenné  
  
  
  
NsP 

6:15 
  

12:00 
18:00 
16:00 

ZBP František, Marta a ich dcéry a nevesta s 
rodinami 
+ Marta 
ZBP Renáta (50 r.) s rodinou 
Poďak. za 80 r.života František a útecha 
v chorobe 

streda 
31.7.2019 

  
Sv. Ignác z Loyoly, 

kňaz, (sp.) 

Humenné 
  
  

6:15 
18:00 

+ Ján 
Poďakovanie - Marek a Anna (25. manž.) 

štvrtok 
1.8.2019 

  
Sv. Alfonz Mária  

de’ Liguori, 
biskup a učiteľ Cirkvi, 

(sp.) 

Humenné 
  
  

6:15 
16:30 
18:00 

Za duše v očistci 
Eucharistická Adorácia 
ZBP Janka, Ondrej, Štefan s rodinami 

piatok 
2.8.2019 

  
Prvý  piatok 

  
Porciunkulové odpustky 

Humenné  
  
  
Brestov 
Kochanovce 
Dubník 
NsP 

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

ZBP Kamil 
ZBP Helena, (70 r.), Marcel (50 r.), Anna (40 r.) 
+ Jozef, Anna, Jozef 
ZBP Daniel (50 r.) 
ZBP Mária s rodinou 
Za ružencové bratstvo 
+ Michal, Agáta, Janka, Anna 

sobota 
3.8.2019 

  
Prvá  sobota 

Humenné 
  
Brestov 
Kochanovce 
NsP 

7:00 
18:00 
8:00 
8:00 
7:30 

Za odčinenie urážok, ktorých sa dostáva NSPM 
ZBP Jozef a Anna a poďak. za 70 r. života 
Za zosnulých členov RB 
Za ružencové bratstvo 
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

nedeľa 
4.8.2019 

  
18. nedeľa 

 v cezročnom období 
  

Prvá  nedeľa 

Humenné  
latinská 

  
  
Brestov 
Kochanovce 
  
Dubník 
NsP 

7:30 
9:00 

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

  
9:00 

10:45 

+ Blažej, Anna, Ján 
Za ružencové bratstvo 
+ Teodor (1 výr.) 
+ Anna, Štefan 
ZBP Anton a Mária - poďak. (30 manž.) 
ZBP bohuznámych manželov a poďak. za 50. r. 
manželstva 
ZBP za bohuznámu rodinu 
Za ružencové bratstvo 

Sv. spoveď pred prvým piatkom: 

Starých a chorých navštívime doma v pia-

tok (02.08.) od 8:00 hod.  

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 
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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. 

Vo farskom kostole je počas celého prvého piatku Eucharistická adorá-
cia. 

Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená. 
 

Nakoľko v utorok (30.07.) budeme spovedať doobeda, po skončení bude 
sv. omša o 12:00 hod. 

V piatok (02.08.) je možné získať vo farskom kostole za zvyčajných pod-
mienok odpustky Porciunkuly. V tento deň bude aj sv. omša o 12:00 hod. 

HE: V nedeľu (04.08.) bude prvá nedeľa v mesiaci. Pozývame vás preto na 
Prvonedeľnú popoludňajšiu pobožnosť, ktorá začne o 14:30 hod. 
modlitbou posvätého ruženca, spojenú potom s adoráciou Najsvätejšej 
Sviatosti Oltárnej a požehnaním.  

pondelok 
05.8.2019 

Výročie posviacky 
Hlavnej mariánskej 
baziliky v Ríme, (ľs.) 

Humenné 
NsP 

6:15 
16:00 

+ Andrej 
ZBP Anna, útecha v chorobe Anna, Milan 

utorok 
06.8.2019 
Sviatok 

Premenenia Pána 

SDB 
NsP 

6:15 
16:00 

+ Ondrej, Irena, Paulína, Michal 
+ Oľga, Jozef, Justína a ostatní z rodiny 

streda 
07.8.2019 

SDB 
  
  

6:15 
16:00 

+ Štefan a Veronika, Milada a Mikuláš 
+ Pavol 

štvrtok 
08.8.2019 

  

SDB 
NsP 
Brestov 

6:15 
16:00 
17:00 

ZBP Jozef, Anna, Dominika, Jozef 
+ Mária, Michal 
+ Ján, Mária, Ján, Anna 

piatok 
09.8.2019 

Sv. Terézie Benedikty 
z Kríža, (sv.) 

SDB  
NsP 

6:15 
16:00 

ZBP Dominik 
ZBP Aleny, pokoj a upevnenie vo viere 

sobota 
10.8.2019 

SDB 
SDB 
Kochanovce 
NsP 

7:00 
18:00 
8:00 
7:30 

+ Júlia a Ladislav 
+ Michal a Alžbeta 
+ Jozef, Michal, Ján 
ZBP a útecha v chorobe pre Annu s rodinou 

nedeľa 
11.8.2019 

  
19. nedeľa 

 v cezročnom období 
  

Mestský úrad  
Mestský úrad  
Mestský úrad  
SDB 
Brestov 
Kochanovce 
Dubník 
NsP 

7:30 
9:00 

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

10:45 

ZBP Ľubor s rodinou 
+ Štefan 
ZBP Peter (50 r.) 
+ Bartolomej a jeho + rodičia 
ZBP Gabriela a rodinou 
+ Michal (15 výr.) 
+ Štefan, Mária, Štefan 
Poďakovanie za 40 r.Vladimíra a ZBP s rod. 


