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  Keď Ježiš odchádza do Otcovho do-

mu, lúči sa so svojimi učeníkmi a dáva 

im posledné slová povzbudenia a príka-

zov. Jeho nanebovstúpenie nie je defini-

tívnou rozlúčkou so svojimi učeníkmi, 

ale novou a oslávenou prítom-

nosťou. Ježiš je v moci Du-

cha Svätého prítomný v 

Cirkvi vo sviatostiach 

a v Božom slove. 

Vzkriesený Pán, kto-

rý sedí po pravici 

Otca, chce spolup-

racovať s veriacimi 

na všetkých mies-

tach a za každých 

okolností. Nenechá sa 

odradiť neverou a sla-

bosťou svojich učeníkov, 

pretože ich život vníma ako 

nepretržitý proces dozrievania             

a poznávania ich ľudskej identity ako 

Božieho dieťaťa. Ježiš je učiteľ, ktorý vi-

dí zmysel ľudskej cesty, rešpektuje slo-

bodu zvoliť si rôzne cesty a posilňuje to, 

„Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanje-

lium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bu-

de odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú 

vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo 

smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ Keď im 

to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli 

a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevá-

dzali.“ (Mk 16, 15-20) 

čo je v človeku pozitívne. Ježiš vyzýva 

každého kresťana k  dynamike 

a  op t im izmu,  k toré  pramen ia 

z Ježišovho stáleho záujmu o spásu    

celého sveta. Ježišova výzva „Choďte 

a ohlasujte evanjelium“ obsahu-

je posolstvo, opustiť temno-

tu, apatiu, sebectvo, pe-

simizmus, osamelosť a 

vykročiť k dynamic-

kému životu plnému 

rôznych farieb, ra-

dosti, služby dru-

hým a spoločenstvu 

sŕdc. Vo svetle ta-

jomstva Nanebovstú-

penia Pána môžu uče-

níci lepšie porozumieť   

Ježišovmu víťazstvu na 

zemi nad vládcom tohto sve-

ta. Ježiš ako Pán a Spasiteľ sedí v 

nebeskej sláve po pravici Otca. Jeho die-

lo spásy je úplne naplnené láskou k člo-

veku. Ježiš vystupujúci do neba nám 

ukazuje, že náš život sa neobmedzuje 
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Panna Mária dala dominikánovi bl. Alanovi de la Roche, nasledujúce prisľúbenia 
pre tých, ktorí budú zbožne recitovať jej ruženec: 
  
1) Ktokoľvek mi bude verne slúžiť skrze modlitbu ruženca, príjme pozoruhodné 

milosti. 
2) Sľubujem svoju zvláštnu ochranu a tie najväčšie milosti všetkým tým, ktorí sa 

budú modliť ruženec. 
3) Ruženec bude mocnou zbraňou proti peklu, zničí vášne, umenší hriech a zaže-

nie bludy. 
4) Spôsobí, že čnosť a dobré skutky budú prekvitať. Pre duše obsiahne hojné Bo-

žie milosrdenstvo. Odlúči srdcia ľudí od lásky k svetu a k jeho márnostiam a 
pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. 

5) Duše, ktoré sa mi odporúčajú skrze modlitbu ruženca, nezatratia sa. 
6) Ktokoľvek sa bude zbožne modliť ruženec a bude rozjímať o jeho svätých tajom-

stvách, nikdy nebude premožený nešťastím. Nezažije Boží hnev a nezomrie ná-
hlou smrťou. Hriešnik sa obráti, zachová sa v milosti Božej a stane sa hodným 

večného života. 
7) Ktokoľvek bude mať pravú nábožnosť k ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi. 
8) Tí, ktorí sú verní v modlitbe ruženca, budú mať počas svojho života i pri smrti 

svetlo Božie a hojnosť jeho milosti. V hodine smrti budú mať účasť na záslu-
hách svätých v raji. 

9) Ja vyslobodím z očistca tých, ktorí boli oddaní ružencu. 

10) Verné deti ruženca si vyslúžia veľký stupeň slávy v nebi. 
11) Dostanete všetko, čo odo mňa prosíte, skrze modlitbu ruženca. 
12) Všetkým tým, ktorí rozširujú svätý ruženec, budem na pomoci v ich potrebách. 
13) Dosiahla som u svojho Syna, že všetci zástancovia ruženca budú mať počas 

svojho života i v hodine smrti za prostredníkov celý nebeský dvor. 
14) Všetci, ktorí sa modlia ruženec, sú moji synovia a bratia môjho jediného syna 

Ježiša Krista. 
15) Oddanosť môjmu ružencu je veľkým znamením predurčenia.  

Zdroj: http://www.rkcemerne.sk/_mariannum/ 

iba na smrteľnosť, ale presahuje pozemskú realitu. Tým, že sa staneme nasledovník-

mi a svedkami Ježiša v moci Ducha Svätého, nasmerujeme svoj život do neba. Iba na 

tejto ceste úplnej dôvery v Boha môžeme cítiť hlbokú radosť a naplnenie. Všetky cesty 

- aj tie najkrajšie a najúžasnejšie - ak nevedú do neba, sú iba klamom a zdanlivým 

šťastím. 

 Nanebovstúpenie teda neznamená Ježišovu neprítomnosť, ale hovorí nám, že je 

medzi nami prítomný novým spôsobom. Nenachádza sa už iba na jednom konkrét-

nom mieste alebo iba v jednom meste. Teraz je prítomný v každom priestore a čase a 

je nablízku každému jednému z nás. V našom živote tak už nikdy nie sme sami! 
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 HE: V mesiaci ma j sa budeme na podnet Sva te ho Otca modliť sv. ruženec vždy o 18:00 hod. 
s u myslom prosiť za ukonc enie pande mie. Po nej o 18:30 hod. bude sv. oms a.  

 HE: Počas mája budú Loretánske litánie v pracovny ch dn och o 11:45 hod.  Večer budú súčasťou 
modlitby sv. ruz enca.  

 Prve  tri dni tohto ty z dn a su  tzv. „prosebnými dňami“. Za va zny  je jeden den  a ich obsahom je mod-
litba za u rodu. 

 Vo s tvrtok (13.05.) je prika zaný  sviatok „Nanebovstúpenia Pána“. Pozy vame va s na sla venie sv. 
oms e podľa programu uvedene ho vys s ie. Vo farskom kostole bude pridana  sv. oms a o 16:30 hod. 

pondelok 

10.5.2021 
  

(Prosebný deň) 

Humenne  

  

  

Brestov 

6:15 

12:00 

18:30 

17:00 

+ Jozef 

Za + rodic ov a su rodencov z rod. Jakubova  

+ Jozef 

Za + z rod. Kontuľova a Č erevkova 

utorok 

11.5.2021 
  

(Prosebný deň) 

Humenne  6:15 

12:00 

18:30 

+ Jolana 

... 

Za + rodic ov a su rodencov z rod. Kuna s ova  

streda 

12.5.2021 
  

(Prosebný deň) 

Humenne  

  

  

Gruzovce 

6:15 

12:00 

18:30 

17:00 

+ Marta 

+ Ma ria 

+ Jozef (1 vy r.) 

Za + z rod. Jevc a kova  

štvrtok 

13.5.2021 
  

Nanebovstúpenie Pána 

Humenne  

  

  

  

Brestov 

Slov. Volova  

Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:30 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdca PM 

Za veriacich farnosti 

... 

Za + z rod. Nemcova , Gajdos ova  

ZBP Adriana (40 r.) s rodinou 

+ Anna, Gejza 

ZBP Tatiana, Slavomí r, Kristí na, Toma s  

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdca PM 

piatok 

14.5.2021 
  

Sv. Matej, apoštol, (sv.) 

Humenne  

  

  

NsP 

6:15 

12:00 

18:30 

16:00 

+ Marta 

+ Elena a Imrich 

+ Ja n 

+ Ja n, S tefan, Alz beta, Margita, Ľubor 

sobota 

15.5.2021 

Humenne  

  

Slov. Volova  

NsP 

7:00 

18:30 

8:00 

7:30 

+ Peter (2 vy r.) 

ZBP Pavol s rodinou 

+ Milena 

+ Ja n, Anna 

nedeľa 

16.5.2021 

  
7. Veľkonočná Nedeľa 

Humenne  

  

  

  

  

Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volova  

Dubní k 

NsP  

7:30 

9:00 

11:00 

15:00 

18:30 

9:15 

10:30 

8:00 

9:00 

10:30 

+ Helena, Jozef, Anna, Jozef, Ja n 

+ Andrej, Ro bert, Magdale na, Ladislav 

+ Ja n 

... 

Za veriacich farnosti 

ZBP Jozefí na (60 r.) 

Za veriacich 

ZBP rod. Brec kova , Vaskevic ova  

ZBP jubiluju ci c lenovia bohuzna mej rodiny 

ZBP a poďak. Viera (70 r.) s rodinou 
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 HE: V piatok (14.05.) začína Novéna k Duchu Svätému. Pozývame vás na modlitby za našich 
birmovancov. Nove nu sa budeme modliť vz dy pred vec ernou sv. oms ou o 17:45 hod., potom bude 
sv. ruz enec a o 18:30 hod. sv. oms a. 

 V nedeľu (16.05.) bude zbierka na katolí cke masme dia . Za vas e milodary Pa n Boh zaplať! 

 Na budu cu  nedeľu (16.05.) bude vo farskom kostole sla vnosť prve ho sv. prijí mania pri sv. oms iach 
o 9:00 hod. a o 11:00 hod. Tieto sv. oms e budu  vyhradene  iba pre prvoprijí maju ce deti, ich rodic ov 
a prí buzny ch!!! Z tohto do vodu bude v nedeľu pridana  sv. oms a aj o 15:00 hod. 

pondelok 

17.5.2021 

Humenne  

  

  

Brestov 

6:15 

12:00 

18:30 

17:00 

ZBP rod. Karoľova  

+ Ma ria 

+ Jozef 

+ Anna, Michal, Marta, Maria n 

utorok 

18.5.2021 

Humenne  

  

  

Gruzovce 

6:15 

12:00 

18:30 

17:00 

+ Ja n, Michal, Anna, Andrej, Verona 

+ Daniel (pohreb 27.2.) 

+ Juraj, Ja n, Ma ria 

+ Jozef 

streda 

19.5.2021 

Humenne  

  

  

Slov. Volova  

6:15 

12:00 

18:30 

17:00 

Za veriacich farnosti 

+ Albert, Jaroslav, Ma ria, Jozef 

+ Rudolf, Johana, Jozef, Ma ria 

Za + z rod. Tka c ova  a Pavelkova  

štvrtok 

20.5.2021 

Humenne  

  

  

  

Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:30 

17:00 

16:00 

+ Ondrej, Pavol, Ja n, Jozef 

+ Jozef, Helena, Boz ena 

Eucharistická Adorácia 

+ Michal, Tere zia, Ja n, Jozef 

+ S tefan (15 vy r.) 

ZBP Alena, Peter, Martin 

piatok 

21.5.2021 

Humenne  

  

  

Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:30 

18:00 

16:00 

ZBP rod. Mikova  a Konec na  

+ Marta (pohreb 19.2.) 

ZBP Nata lia, Zuzana, Marek 

+ Milan (15 vy r.) 

ZBP bohuzna ma rodina 

sobota 

22.5.2021 

Humenne  

  

Slov. Volova  

NsP 

7:00 

18:30 

8:00 

7:30 

ZBP Michal a Ma ria (50 r. manz .) s rodinou 

ZBP Diana s rodinou 

ZBP rod. Basalova  a Toms í kova 

+ Jolana a Michal 

nedeľa 

23.5.2021 

  
Nedeľa 

 Zoslania Ducha Svätého 

Humenne  

  

  

  

  

Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volova  

Dubní k 

NsP  

7:30 

9:00 

11:00 

15:00 

18:30 

10:30 

8:00 

9:15 

9:00 

10:30 

ZBP a poďak. - Ma ria (60 r.) s rodinou 

+ Ma ria (1 vy r.) 

ZBP Jozef a Anna s deťmi a rodinami 

... 

+ Anna, Ja n, Andrej 

Za veriacich 

ZBP rod. Lichmanova  

ZBP rod. Mackova  

ZBP Ro bert, Nina, Milka 

Poďak. za 25 r. manz . - Michal a Ma ria 

Adresa: RKFÚ Všetkých svätých, Brestovská 1, 066 01 Humenné 
Kancelária: 0948 60 94 94; Zaopatrovanie chorých a zomierajúcich: 0902 228 711 

Web: www.humenne.rimkat.sk; Facebook: facebook.com/farnost.humenne 


