
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

23.8.2020 13/2020 15. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

 Evanjelium tejto nedele upriamuje našu pozornosť na postavu Šimona Petra, „skalu“, 

na ktorej Ježiš zakladá svoju Cirkev: práve Petrovi zveruje moc kľúčov. Keď Ježiš začí-

na pripravovať spoločenstvo, ktoré bude rozhlasovať jeho posolstvo po celom svete,  

vyberá si ako jeho základ dvanásť apoštolov. Medzi nimi vyniká Šimon Peter. On je iba 

rybár s rukami stvrdnutými a mozoľnatými od veslovania, temperamentný a priamy muž, 

ale práve na neho nebeský Otec obracia pozornosť Ježiša. 

 Ježiš odhaľuje svoj plán pre bu-

dúcnosť Šimona. Predovšetkým mu 

najskôr zmení meno na Peter, čo je 

grécky preklad aramejského slova 

Kéfas, čo znamená skala. Rovnako 

ako sme toho svedkami u mnohých 

biblických postáv v Starom zákone, 

aj tu dáva nebeský Otec nové meno 

tomu, komu s menom dáva aj novú 

úlohu. Šimon je teda ustanovený 

ako pevný základ mesiášskeho spo-

ločenstva. Toto spoločenstvo Ježiš 

nazýva Cirkev. Ježiš opisuje Petro-

vo nové poslanie tromi obrazmi: 

skaly, budovy a kľúčov. Cirkev ako stavba predstavuje aj určitú vonkajšiu štruktúru, ale 

najmä vnútorné spojivo, vďaka ktorému jednotliví členovia Cirkvi tvoria jediný celok, jed-

nu budovu, jedno mystické telo. Jej základom je Peter osobne. On dáva vnútornú jedno-

tu a spojivo budove, ktorej Ježiš prisľubuje večné trvanie. Peter sa stáva „skalou“, ktorá 

je prívlastkom Boha. Obraz kľúčov neznamená Petrovu úlohu nebeského vrátnika. Je 

ustanovený ako správca, ktorý reprezentuje pána a koná na základe jeho poverenia. 

Ježiš neponecháva veriacich na seba samých, ale im dáva vodcu s veľkou autoritou. 

 Peter vyznáva, kým je Ježiš vo vzťahu k ľuďom a kým je vo vzťahu k Bohu. Pre ľudí 

je očakávaným Mesiášom, ktorý nie je len jedným z potomkov kráľa Dávida, ale Synom 

nebeského Otca. Ježiš je definitívny Kráľ a Pastier izraelského ľudu, ktorého Boh poslal, 

aby dal vyvolenému národu a celému ľudstvu plnosť života. Ako Syn živého Boha má 

Ježiš v sebe Boží život a moc darovať tento život aj ľuďom. To je podstata Ježišovho 

mesiášskeho poslania: „v ňom bol život a život bol svetlom ľudí“ (Jn 1, 4). 

TY SI „MESIÁŠ“ - TY SI „PETER“ 

... zo zamyslení Mariána Gavendu 
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 Do 15. septembra prebieha 11. ročník Zbierky školských pomôcok. Ak vám vyrástlo 
dieťa zo školskej aktovky a máte doma zvyšné zošity, škol-
ské potreby či zásobu farbičiek, nevyhadzujte ich, ale daruj-
te. Nielen nové, ale aj použité, no stále funkčné školské po-
môcky môžete odovzdať v Dennom stacionári Humenné 
(Kukorelliho 1498/10, v čase od 8:00 do 15:00). Zapojiť sa 
do zbierky môžete aj kúpou úplne nových školských a kance-
lárskych pomôcok. Arcidiecézna charita Košice potom doručí 
vyzbierané pomôcky tým, ktorí to potrebujú. Viac informácii 
dostanete v Dennom stacionári Humenné.  

 To je otázka, na ktorú sa nás dnešné evanjelium pýta. Kto si pre mňa Pane? 

Niekto blízky, srdečný, každodenne vstupujúci do môjho života? Alebo možno 

skôr niekto cudzí, vzdialený, nevhodný pre dnešný svet, pre môj život? Otázka 

o mieste Krista v mojom živote je v skutočnosti otázkou o mojej religiozite -

nábožnosti, sile viery. Je ona založená na viere v živého a zmŕtvychvstalého  

Krista, ktorý dáva zmysel môjmu životu? Alebo je to zvyk, druh kultúrnej religiozity, 

bez osobného prepojenia na Krista?  

 Položená otázka je mimoriadne náročná z dôvodu jej intímneho, vnútorného 

charakteru. V odpovedi na ňu, nie je priestor na akékoľvek vyhýbanie sa alebo  

teologické formulácie, ktoré poznáme z katechizmu. Tu sa musíme zahľadieť „do 

očí Krista“ a úprimne sa pýtať seba samého: „Kým je pre mňa Kristus?“ 

 Moja láska?... 

 Zmysel môjho života?... 

 Niekto cudzí a vzdialený?... 

Nie si ten, kto svieti – si Svetlo, 

nie si ukazovateľom ciest – si Cesta, 

nie si pravdivý – si číra Pravda, 

nie si ten, kto žije – si Život sám, 

nie si veľký medzi veľkými – si Pán nad všetkými. 

V tebe vidím, aký je Boh. 

V tebe vidím, aký som ja. 

Ty ma poznáš až do hĺbky, a predsa ma máš rád. 

Sním zo mňa vinu a vlož do mňa nový zárodok života. 

Ku komu mám ísť? 

Ty si Život. 
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 PRVÉ SV. PRIJÍMANIE:  Prosíme rodičov, ktorí v školskom roku 2020/2021 chcú  
prihlásiť dieťa na 1. sv. prijímanie, aby si vyzdvihli prihlášku v sakristii  
farského kostola, alebo na našej webstránke a vyplnenú ju odovzdali  
do 15. septembra v kancelárii farského úradu počas úradných hodín, alebo  
v sakristii kostola.  

 BIRMOVANCI:  Tí, ktorí majú záujem v nasledujúcom školskom roku prihlásiť sa 
v našej farnosti na prípravu pred prijatím sviatosti birmovania (počnúc 1. ročníkom 
SŠ, aj dospelí), nech si vyzdvihnú prihlášku v sakristii farského, kostola alebo nech 
si ju stiahnu z farskej webstránky a vyplnenú donesú do farskej kancelárie alebo 
sakristie najneskôr do 6. septembra!!!  

 SV: V pondelok (31.08.) budeme v kostole Navštívenia P. Márie v Slovenskej Volo-
vej sláviť 24. výročie konsekrácie kostola. Srdečne vás pozývame.  

 NsP:  Od budúcej nedele (06.09.) budú nedeľné sv. omše v  Nemocničnej  
kaplnke vždy o 10:30 hod.  

pondelok 

24.8.2020 
  

Sv. Bartolomej,  
apoštol, (sv.) 

Humenne  6:15 

18:00 

Poďakovanie - Miroslav (35 r.) s rodinou 

+ Maria n (1 vý r.) 

utorok 

25.8.2020 

Humenne  6:15 

18:00 

ZBP S tefan (70 r.) s rodinou 

ZBP Michal s rodinou 

streda 

26.8.2020 

Humenne  

  

Slov. Volova  

6:15 

18:00 

17:00 

+ Anton, Magdale na, Anton 

+ Jozef a Alz beta 

+ Pavlí na Nova kova  

štvrtok 

27.8.2020 
  

Sv. Monika, (sp.) 

Humenne  

  

  

Brestov 

6:15 

16:30 

18:00 

17:00 

ZBP Zuzana s rodinou 

Eucharistická Adorácia 

Za + z rod. S tofejova , Farbaniecova  

Za + z rod. Kopilova a Č erevkova 

piatok 

28.8.2020 
  

Sv. Augustín,  
biskup a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenne  

  

NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

+ Anna, Jozef 

ZBP Anna (70 r.) 

+ Igor 

sobota 

29.8.2020 
  

Mučenícka smrť  
sv. Jána Krstiteľa, (sp.) 

Humenne  

  

NsP 

7:00 

18:00 

7:30 

ZBP - Erika (50 r.) 

ZBP a obra tenie – Jozef 

+ Pavel      (pohreb 58.2.) 

nedeľa 

30.8.2020 

  
22. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  

  

  

  

Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volova  

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

10:30 

9:15 

9:00 

10:45 

+ S tefan 

ZBP rod. Misa rova  

+ Ja n (9 vý r.) 

+ Andrej 

ZBP Ja n a Magdale na (50.manz .) 

+ Juliana Kelc a kova  

ZPB Jozef (30 r.) a Ma ria (30 r.) s rodinou 

ZBP Emil, Magdale na, Lenka, Marek s rodinami 

+ S tefan 



 

 

FL 13/2020 4 

 Sv. spoveď  
pred prvým piatkom: 

 

Starých a chorých navští-
vime doma v piatok 
(04.09.) od 8:00 hod.  

 

Farská kancelária bude počas prvopiatkového týždňa zatvorená. 

Humenné 
Utorok 10:30 – 12:00 
Streda 16:30 – 18:00 
Štvrtok 16:30 – 18:00 

Gruzovce Pondelok 17:00 – 17:30 
Slov. Volová Pondelok 17:00 – 17:30 

Brestov Pondelok 17:45 – 18:15 

NsP Utorok od 15:00 

pondelok 

31.8.2020 

Humenne  
  
  
Slov. Volova  * 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

ZBP Kristí na, Tamara, Eva, Jergus , Lesana 

+ Anna, S tefan, Anna, Andrej 

+ Blaz ej, Margita, Anna, Ja n 

+ Andrej Vinc ur c .49 

utorok 

1.9.2020 

Humenne  
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Ma ria, Frantis ek, Jozef 

+ Alexander, Radoslav, Vasiľ, Zdeno 

+ S tefan, Viliam a starí  rodic ia 

ZBP Margita s rodinou 

streda 

2.9.2020 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

Za farnosť 

+ Jozef 

Za + z rod. Hrin ova , Kopcova , Horna  

štvrtok 

3.9.2020 
  

Sv. Gregor Veľký,  
pápež a uč. C., (sp.) 

Humenne  6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

+ Miroslav, Jaroslav, Bartolomej, Dezider 

+ Ja n, Ma ria, Ma ria, Ja n, Anna, Jozef 

Eucharistická Adorácia 

+ Anna, a Pavel 

piatok 

4.9.2020 
  

Prvý piatok 

Humenne  

  

  

Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volova  

Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Ľudmila 

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

Za + z rod. Kondisova , Becova , Lichmanova  

ZBP rod. Nova kova 

+ Juliana Kelc a kova  

... 

ZBP ruz encove  bratstvo 

... 

sobota 

5.9.2020 
  

Prvá sobota 

Humenne  

  

Brestov 

Slov. Volova  

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:00 

7:00 

Za odc inenie ura z ok Nepos kvr. Srdca PM 

+ Andrej 

Za ruz encove  bratstvo 

... 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdca PM 

nedeľa 

6.9.2020 

  
22. nedeľa 

 v cezročnom období 
  

Prvá nedeľa 

Humenne  

  

  

  

Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volova  

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

10:30 

8:00 

9:15 

9:00 

10:30 

ZBP S tefan a Anna (40 manz .) 

ZBP a obra tenie - S tefan a Monika 

Za ruz encove  bratstvo 

+ Ja n, Anna, Ma ria, Ja n 

ZBP rod. Bickovc inova a Hodorova 

ZBP Ja n (60 r.) 

... 

ZBP Helena (85 r.) 

Za ruz encove  bratstvo 


