
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

31.7.2022 16/2022 17. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Katolícka cirkev 6. augusta slávi sviatok Premenenia Pána. Táto udalosť patrí k 
tým najdôležitejším v živote Ježiša Krista tu na zemi. Sv. Matúš píše: „....Ježiš vzal so 
sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam 
sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. 
Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. (....) i zahalil ich jasný oblak a z 
oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte 
ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, 
dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ (...) Keď zostupovali z vrchu, Je-
žiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z 
mŕtvych.“ (Mt 17, 1-8) 

 

Kde sa stala tá- to udalosť, nevie-
me. Tradícia hovorí, že to bolo na vrchu 
Tábor, ktorý sa týči priamo v srdci Ga-
liley uprostred níži- natej krajiny. Stalo 
sa to zrejme v dru- hom roku Pánovho 
účinkovania (asi ro- ku 29) medzi ži-
dovskými sviatkami Veľkej noci (alebo 
Turícami) a Sviatka- mi stánkov (por. Jn 
5-7). Traja apoštoli sa stali svedkami 
Ježišovej slávy, kto- rá ho čakala po 
diele vykúpenia. 

 

Sviatok Preme- nenia Pána sa slá-
vil v rôznych termí- noch. Pápež Kalixt 
III. v roku 1456 na- riadil sláviť ho 6. 
augusta. Mohame- dánski Turci vtedy 
ničili kresťanské krajiny a pápež 
chcel aj touto sláv- nosťou pozdvihnúť 
srdcia ľudí k Bohu a vyprosovať pomoc. 
Pre všetkých je pri- pomienkou slávy 
Ježiša Krista a po- vzbudením očaká-
vať nebeskú slávu, ktorú nám pripra-
vil v nebi. Okrem 6. augusta si v liturgii 
pripomíname Premenenie Pána na Druhú pôstnu nedeľu, keď sa číta evanjelium o 
premenení. 



 

 

2 FL 16/2022 

  
 
 
  V úryvku listu Hebrejom Sv. Pa-
vol uvádza viaceré príklady ľudí, 
ktorí žili z viery – zvlášť sú spome-
nutí 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 ne-
napadlo ísť, a dospeli k tomu, o čom 
by sa im ani nesnívalo. 
 
Keď zostaneme pri vyjadrení, že 
„viera je základom toho, v čo dúfa-
me, a dôkazom toho, čo nevidíme“, 
môžeme si uvedomiť, že viera sa tu 
chápe ako to, čo človeka ťahá do bu-
dúcnosti. Budúcnosť je to, čo nevi-
díme, a viera nám predsa umožňuje 
túto budúcnosť spoznávať 
a spoluvytvárať. 
 
Podobný význam má výrok, že viera je základom nádeje. Nádeje si tiež robíme sme-
rom do budúcnosti, a to ako budúcnosti, na ktorú sa tešíme, nie ktorej 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 oslo-
vuje 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 ľudí, ktorí 
si budúcnosť predstavujú ako jednoduchú následnosť dní, týždňov, mesiacov 
a rokov. V tomto prípade však môže ísť len o tzv. evolučný optimizmus, 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 Emmanuela Lévinasa: Na začiatku európskych dejín sú dva prí-
behy 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 
naplní 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, dostane odpoveď: Ne-
boj sa, len ver a choď. Zdalo by sa, že Boh Abraháma neberie vážne: Len ver a choď! 
V tejto chvíli však vznikli dejiny ako slobodná tvorba, nie nutnosť, povie Lévinas. Už 
nie bohovia a osud, ani nie márne úsilie bájneho Syzifa určujú zmysel/ nezmysel 
nášho života, ale viera, v ktorej kráčam so svojím Bohom, v ktorej objavujem kam 
a ako ísť, v ktorej mám všetko otvorené.  
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•  Sv. spoveď pred prvým piatkom: 
 
 
 
 
 
•  Starých a chorých navštívime doma v piatok (05.08.) od 8:00 hod.  
   Vo farskom kostole je počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia. 
   Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená. 
 
• HE: V nedeľu (07.08.) 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 

1.8.2022 
  

Sv. Alfonz Mária de Ligouri, 
bisk. a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenne  6:15 

18:00 

+ Jozef 
ZBP Má riá (70 r.) 

utorok 

2.8.2022 
  

Porciunkulové odpustky 

Humenne  
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

Zá zdrávie Mirosláv 

+ Andrej 
+ S tefán, Márgitá, Já n, Má riá 

ZBP Já n á Má riá s rodinou 

streda 

3.8.2022 
 

Humenne  6:15 

18:00 

+ Evá 

ZBP Mirosláv, Boz ená 

štvrtok 

4.8.2022 
  

Sv. Ján Mária Vianney, 
kňaz, (sp.) 

Humenne  6:15 

18:00 

18:45 

+ Ernest (1 vý r.) (neplátene ) 
ZBP á poďák. Anná á Járosláv (15 mánz .) s rod. 
Eucharistická Adorácia  do 20:00 

piatok 

5.8.2022 
  

Výr. posviacky Hlavnej 
mariánskej baziliky 

v Ríme, (ľs.) 

Humenne   

  
  
Brestov 

Slov. Volová  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP pre krstne  deti 
+ Irená, Ondrej 
+ Teodor 

+ Andrej, Anná, Michál 
+ Helená 

Zá ruz encove  brátstvo 

ZBP á poďák. - Peter (35 r.) 

sobota 

6.8.2022 
  

Premenenie Pána, (sv.) 

Humenne  
  
Brestov 

Slov. Volová  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

8:00 

7:30 

Zá odc inenie urá z ok Nepos kvr. Srdcá PM 

ZBP Jozef (60 r.) s rodinou 

Zá ruz encove  brátstvo 

ZBP Mirosláv 

+ Michál 

nedeľa 

7.8.2022 

  
19. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volová  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

10:30 

9:15 

9:00 

7:30 

ZBP S tefán, Anná, S tefán, Mátu s , Veroniká s rod. 
+ Já n á Jozefí ná 

Zá fárnosť 

Zá ruz encove  brátstvo 

ZBP Justí ná (70 r.) s rodinou 

ZBP Románká á rodiná 

ZBP rod. Mácková 

+ Já n, Alz betá 

Zá c lenov RB 

Humenné 

Utorok 10:30 – 12:00   Slov. Volová Pondelok od 17:00 

Stredá 16:30 – 18:00   Brestov Pondelok od 17:45 

S tvrtok 16:30 – 18:00   NsP Utorok od 15:00 
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Adresa: RKFÚ Všetkých svätých, Brestovská 1, 066 01 Humenné 
Kancelária mobil: 0948 609 494; 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. 

sozómenoi – zachránení 

farský detský letný tábor 2022 
V dňoch 18.-22.7.2022 sa uskutočnil v našej farnosti denný tábor. Názov tábora je 

grécky výraz: “zachránení”. Ježiš používa 4x v Lukášovom evanjeliu 

smerom k štyrom ľuďom vetu: “Tvoja viera Ťa zachránila”. My sme si tieto štyri uda-
losti a týchto štyroch ľudí pripomenuli. V každej tejto udalosti sme sa snažili priviesť 

deti k väčšej viere, ktorá zachraňuje. Nestačí sa s Ježišom iba stretnúť, alebo sa ho 
dotknúť, je potrebné to robiť s vierou. Vďaka tejto viere sme tými, ktorí sú zachráne-

ní. Ďakujeme všetkým organizátorom a animátorom za ich obetavosť a službu. 

Ďakujeme našim dobrodincom, ktorí prispeli na priebeh tábora. Vyprosujeme požeh-
nané leto s Ježišom. 

pondelok 

8.8.2022 
  

Sv. Dominik, kňaz, (sp.) 

Humenne  6:15 

18:00 

ZBP Má riá (80 r.) 

+ Anná 

utorok 

9.8.2022 
  

Sv. Terézia Benedikta 
z Kríža, panna a mučenica, 

patrónka Európy, (sv.) 

Humenne  
  
NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

ZBP Dá vid s rodinou 

+ Ládisláv á + z rod. Fárbániecová  á S tofejová  
+ Gábriel 

streda 

10.8.2022 
  

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

Humenne  
  
Slov. Volová  

6:15 

18:00 

17:00 

+ Michál, Alz betá 

+ Bernárdí ná (pohreb 1.8.2022) 

+ Mártin, Benjámí n, Má riá, Pávlí ná 

štvrtok 

11.8.2022 
  

Sv. Klára, panna, (sp.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

18:00 

18:45 

18:00 

Zá + z rod. Glonc á ková  á Č ekovská  
ZBP á prevná  vierá - Sámuel á Luciá 

Eucharistická Adorácia  do 20:00 

+ Mártá (1 vý r.) 

piatok 

12.8.2022 

Humenne   

  
NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

ZBP Frántis ek s rodic mi á Zuzáná s rodic mi 
+ Páulí ná, Já n, Jozef 
+ Zdenká, Eugen 

sobota 

13.8.2022 

Humenne  
  
NsP 

7:00 

18:00 

7:30 

Zá ví ťázstvo Nepos kvrnene ho Srdcá PM 

+ Já n á Anná 

+ Mirká 

nedeľa 

14.8.2022 

  
20. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volová  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:15 

8:00 

10:30 

9:00 

7:30 

ZBP Já n, Má riá á deti s rodinámi 
+ Tere ziá 

Zá fárnosť 

ZBP á dárý Duchá Sv. - Emí liá s rodinou 

ZBP Richárd s rodinou (18 r.) 

ZBP Kátárí ná, Já n s rodinámi 
ZBP Veroniká (70 r.) 
ZBP Anná á vnu c átá  
ZBP á poďák. Má riá (82 r.) 


