
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

9.8.2020 12/2020 15. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  
 Sviatok Nanebovzatia Panny Márie je zo všetkých mariánskych sviatkov naj-

starší. Tradícia ho spomína už pred efezským snemom, ktorý bol v roku 431. Slávil sa aj 

v najstarších východných cirkvách – v arménskej i etiópskej. Postupom času sa šíril na 

celú Cirkev. V roku 1870 na Prvom vatikánskom sneme dvestoštyri biskupov žiadalo  

pápeža Pia IX., aby vyhlásil dogmu (článok viery), že Panna Mária bola po smrti s telom 

i dušou vzatá do neba. Vtedy sa to nestalo. Pápež Pius XII. napokon 1. novembra 1950 

vyhlásil Nanebovzatie Panny Márie ako tajomstvo, v ktoré máme veriť. Biskupi uvádzali 

tri vieroučné dôvody na základe učenia apoštolov (Rim 5,8; 1 Kor 15,24; Hebr 2,14), 

podľa ktorého triumf Krista nad diablom predpovedaný v raji spočíva v trojitom víťazstve 

– nad hriechom, žiadostivosťou a smrťou. Panna Mária má účasť na tomto triumfe pod-

ľa Božej predpovede v raji: „Nepriateľstvo ustanovujem medzitebou a ženou, medzi tvo-

jím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3,15) 

Kristus zostal neporušený na tele, vstal z mŕtvych, a tak právom môžeme hovoriť, že aj 

Panna Mária bola vzkriesená a oslávená aj so svojím telom. 

 O mieste a čase smrti Panny Márie nemáme zaznamenané nič určité. Tradične sa              

o mieste smrti Panny Márie zvykne hovoriť, že to bolo mesto Efez, kde pôsobil aj sv. 

Ján, apoštol, ktorému Kristus na kríži zveril svoju matku (Jn 19,25-27). Sv. Ján Damas-

cénsky (P. G., I, 96) hovorí o tradícii jeruzalemskej cirkvi: „Sv. Juvenal, jeruzalemský 

biskup na chalcedónskom koncile (451) oznámil cisárovi Marciánovi a Pulcherii, ktorí si 

priali vlastniť telo Božej matky, že Mária zomrela v prítomnosti apoštolov; ale keď  

neskôr na žiadosť sv. Tomáša otvorili jej hrob, zistili, že je prázdny. Na základe toho 

apoštoli dospeli k presvedčeniu, že jej telo bolo vzaté do 

neba.“ Iná tradícia zase spomína, že zomrela vo veku  

sedemdesiatdva rokov bez bolesti. Niektorí pochybovali, že 

zomrela, keďže nemala dedičný hriech, no na druhej strane 

ona sama podliehala následkom dedičného hriechu – cítila 

bolesť. A keďže aj Kristus zomrel, hoci aj on bol bez  

hriechu, niet dôvodu pochybovať o Máriinej smrti.  

 Nanebovzatie Panny Márie má pre nás veriacich veľký  

význam. Upevňuje nás v nádeji, že aj naše telá budú raz  

vzkriesené. Nebeská Matka nám vyprosuje mnoho milostí, 

aby sme tak ako ona boli vzkriesení na večnú slávu, aby 

sme prijali pozvanie jej Syna Ježiša Krista, ktorý každému  

z nás pripravil v nebi miesto (por. Jn 14,1-14). 

Zdroj: www.zivotopisysvatych.sk 

http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-apostol-a-evanjelista/
http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-apostol-a-evanjelista/
http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-damascensky/
http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-damascensky/
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Narodil som sa už pred takmer 38. rokmi v malom meste Svidník, kde dodnes žijú moji  

rodičia. Mám jednu staršiu sestru, ktorá je vydatá a s manželom majú troch synov, ktorí sú 

zároveň mojimi krstnými synmi. Podstatné je povedať, že myšlienky o kňazstve ma spre-

vádzali už od detstva, ale v tom čase to nebola túžba môjho srdca. Ja som kňazom ne-

chcel byť. Bola to moja babka, ktorá si veľmi priala a modlila sa, aby som sa stal kňazom.  

A možno úmerne tomu, ako si to ona priala, som ja s touto myšlienkou bojoval. Hľadal 

som množstvo dôvodov, prečo nemôžem byť kňazom a vyberal si pre seba cesty, ktoré 

ku kňazstvu neviedli. Takže aj po strednej škole som sa rozhodol pokračovať v štúdiu eko-

nómie, ktorú som v roku 2007 aj vyštudoval na Ekono-

mickej univerzite. Po štú- diách som sa odsťahoval do 

Prešova, kde som takmer šesť rokov pracoval v štátnej 

správe. Aj napriek tomu, že ja som si staval vlastné 

„vzdušné zámky“ svojho ži- vota, budúcnosti a povola-

nia, Pán Boh pre môj život skladal svoju vlastnú 

„mozaiku“. Až s odstupom času si uvedomujem, že sa 

mi pomaly a postupne od- krývajú niektoré Božie záme-

ry. Moje povolanie ku kňaz- stvu pre mňa stále ostáva 

veľkým tajomstvom Božieho plánu so mnou. Prišlo vo  

veku, keď som už nečakal, že sa k tejto otázke ešte vrá-

tim. Rozhodovanie nebolo ľahké a trvalo mi dosť dlhú 

chvíľu. Uvedomil som si však, že moje nespokojné srdce túži 

po Bohu a naplnením môjho života má byť služba Bohu a 

ľuďom, ku ktorým ma pošle. Dnes viem, že Pán si zvolil svoj vlastný čas a použil vlastné 

prostriedky. Do kňazského seminára som napokon vstúpil ako 32 ročný a začal svoje filo-

zofické a teologické štúdia. Po diakonskej vysviacke som moju diakonskú prax vykonával 

vo farnosti Kráľovnej Pokoja, Košice - Juh. Napriek tomu, že pandémia koronavírusu na 

istú dobu neumožňovala konanie verejných bohoslužieb, predsa len prišli  

vytúžené uvoľnenia a ja som mohol v sobotu 20. júna prijať spolu s ďalšími mojimi spo-

lubratmi kňazskú vysviacku. Otec arcibiskup ma ako kaplána – novokňaza, poslal medzi 

vás do tejto humenskej farnosti. 

Je pre mňa veľkou radosťou zúčastňovať sa a sprevádzať vás v dôležitých chvíľach života 

práve cez vysluhovanie sviatostí. Chcel by som, aby sa moja služba a práca stala príležitos-

ťou  na stretnutie všetkých s milujúcim Bohom. Prosím vás o modlitby za mňa a zároveň 

vás ubezpečujem, že ste zahrnutí v mojich modlitbách. 

dp. Marek Pich 
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HE: Bohuznámi venovali na kostol 100€. Srdečné Pán Boh zaplať.   

Na budu cu nedeľu (16.08.) bude zbierka na semina r. Za milodary Pa n Boh zaplať! 

V sobotu (15.08.) je prika zaný  sviatok Nanebovzatia Panný Ma rie s povinnou u c asťou na 

celej sva tej oms i. Sv. oms e vo farskom kostole budu : 7:00, 12:00 a 18:00 hod. Na filia lkach 

podľa rozpisu. Doneste si so sebou aj kvety a byliny na poz ehnanie. 

pondelok 

10.8.2020 
  

Sv. Vavrinec, 
diakon a mučeník, (sv.) 

 

Humenne  6:15 

18:00 

+ Ja n, Roza lia, Frantis ek, Roza lia 

Poďak. za vyslys ane  modlitby – Pavol s rodinou 

utorok 

11.8.2020 
  

Sv. Klára, panna, (sp.) 
 

Humenne  6:15 

18:00 

+ Andrej (5 vy r.) 

+ Boz ena 

streda 

12.8.2020 

Humenne  

  

Slov. Volova  

6:15 

18:00 

17:00 

ZBP Ľubor a Lenka s rodinou 

+ S tefan 

+ Pavol a jeho rodic ia 

štvrtok 

13.8.2020 

Humenne  

  

  

Brestov 

6:15 

16:30 

18:00 

17:00 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdca PM 

Eucharistická Adorácia 

+ Bea ta 

ZBP Dus an a Lucia (30 r.) 

piatok 

14.8.2020 
  

Sv. Maximilián Mária Kolbe,  
kňaz a mučeník, (sp.) 

 

Humenne  

  

NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

+ Tadea s , Anna, Marta, Anna 

Poďakovanie – Ma ria (80 r.) a Pavol (84 r.) 

ZBP Michal a Ma ria 

sobota 

15.8.2020 
  

NANEBOVZATIE  
PREBL. PANNY MÁRIE, 

(sl.) 

Humenne  

  
  

Brestov  
Gruzovce 

Slov. Volova  
Dubní k  

NsP  

7:00 

12:00 

18:00 

8:15 

7:00 

8:00 

8:30 

7:30 

+ Margita 

+ Gizela, Marta, Ju lius, Celestí n 

ZBP Ja n (18 r.), Jakub (20 r.), pomoc a dary DS 

ZBP rod. Radova, Kalupova, Jevc a kova 

+ Pavlí na 

ZBP Ja n, Martina, S imon c .116 

ZBP Peter, Milos  s rodinou 

Poďak. za 75 r. Paulí na a ZBP celej rodiny 

nedeľa 

16.8.2020 

  
20. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  

  
  

  

Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volova  

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:15 

8:00 

10:30 

9:00 

10:45 

ZBP Ma ria (70 r.) a rodinou 

ZBP Anna a Martin s rodinou 

ZBP rod. Luka c ova , Ris kova  a Palasova  

+ Peter a Ma ria 

ZBP rod. Mandulova a Poľakova 

+ Juliana Kelc a kova  

ZBP  Radoslava (z .) (40 r.) s rodinou 

+ Juraj, Zuzana, Juraj, Helena 

+ Ma ria Belanyova , Ja n Belany 

Požehnanie bylín na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie vzniklo v Nemecku v 10. storočí. Liečivú 
silu bylín poznal už pohanský starovek. Cirkev tento zvyk pokresťančila a vytvorila obrad požeh-
nania bylín, aby vyzdvihla, že Boh je prameňom každej liečivej sily a na príhovor Panny Márie 
a svätých je možné získať uzdravenie. 

Zdroj: POŽEHNANIA, SSV 2009 
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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 

1. SV. PRIJÍMANIE:  Prosí me rodic ov, ktorí  v s kolskom roku 2020/2021 chcu  prihla siť 

dieťa na 1. sv. prijímanie, aby si vyzdvihli prihlášku v sakristii farského kostola, 

alebo na nas ej webstra nke a vyplnenu  ju odovzdali do 15. septembra v kancela rii  

farske ho u radu poc as u radny ch hodí n, alebo v sakristii kostola.  

BIRMOVANCI:  Tí , ktorí  maju  za ujem v nasleduju com s kolskom roku prihla siť sa v nas ej 

farnosti na prí pravu pred prijatí m sviatosti birmovania (poc nu c 1. roc ní kom SS , aj  

dospelí ), nech si vyzdvihnu  prihla s ku v sakristii farske ho, kostola alebo nech si ju 

stiahnu z farskej webstra nky a vyplnenu  donesu  do farskej kancela rie alebo sakristie 

najneskôr do 6. septembra!!!  

pondelok 

17.8.2020 

Humenne  
 

6:15 

12:00 

18:00 

ZBP - Ľubor s rodinou 

................................... (dekanátne večeradlo) 

+ Ja n, Michal, Anna 

utorok 

18.8.2020 

Humenne  6:15 

18:00 

+ Helena, S tefan 

ZBP Kla ra, Timotej, Karolí na 
 

streda 

19.8.2020 

Humenne  

  

Slov. Volova  

6:15 

18:00 

17:00 

ZBP a poďak. - Jana (45 r.) s rodinou 

+ Albert, Jaroslav, Ma ria, Jozef 

Za + z rod. Mis ľanova  a Karnajova  

štvrtok 

20.8.2020 
  

Sv. Bernard, 
 opát a uč. Cirkvi, (sp.) 

 

Humenne  

  
  

Brestov 

6:15 

16:30 

18:00 

17:00 

+ S tefa nia 

Eucharistická Adorácia 

+ Ma ria 

ZBP Radoslav a Jana (45 r. manz .) 

piatok 

21.8.2020 
  

Sv. Pius X. pápež, (sp.) 
 

Humenne  

  

NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

Za prvoprijí maju ce deti a birmovancov 

+ Ma ria (1 vy r.), Zuzana, Margita 

+ S tefan 

sobota 

22.8.2020 
  

P. Mária Kráľovná, (sp.) 
 

Humenne  

  

NsP 

7:00 

18:00 

7:30 

+ Jozef 

ZBP - Ma ria (60 r.) 

+ S tefan 

nedeľa 

23.8.2020 

  
21. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  

  
  

  

Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volova  

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

10:30 

9:15 

8:00 

9:00 

10:45 

+ Juraj 

+ Ja n, Ma ria 

ZBP Ma ria (75 r.) 

ZBP S tefan a Iveta (17 r.  manz .) a deti 

+ Ja n (3.vy r.) 

+ Pavlí na 

+ Andrej c . 49 

+ Anna, Juraj, Ja n, Ma ria 

ZBP bohuzna mej rodiny 


