
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

08.05.2016 10/2016 11. ROČNÍK 

F ARSKÝ LIST  

Milí birmovanci,  
Pripravujete sa na prijatie sviatosti birmo-
vania. Pomocou prípravnej cesty v rôz-
nych etapách, ste sa naučili 
rozpoznať nádherné veci, kto-
ré Duch Svätý vykonal a aj teraz 
koná vo vašom živote a vo všet-
kých tých, ktorí hovoria „áno” 
Evanjeliu Pána Ježiša. Objavili 
ste veľkú hodnotu krstu, prvej zo 
sviatostí, vstupnej brány do kres-
ťanského života. Prijali ste ho 
vďaka vašim rodičom, ktorí spo-
ločne s krstnými rodičmi, vo va-
šom mene vyznali vieru a zavia-
zali sa vzdelávať vás vo viere. 
Toto bola pre vás – tak ako pre 
nás pred dávnym časom – veľká milosť. 
Od tej chvíle, ste sa znovuzrodení z vody 
a Ducha Svätého stali súčasťou rodiny 
Božích detí, stali ste sa kresťanmi, členmi 

Cirkvi. 
Teraz ste podrástli a môžete povedať va-
še „áno” Bohu, slobodné a vedomé „áno”. 

Sviatosť birmovania potvrdzuje 
krst a rozlieva vo vás Ducha Svä-

tého. Vy sami, plní vďačnosti, máte 
teraz možnosť prijať jeho veľké dary, 
ktoré vám pomáhajú na ceste života, 
aby ste sa stali vernými a odvážnymi 
svedkami Ježiša. Dary Ducha sú na-
ozaj nádherné, umožňujú vám for-
movať sa ako kresťania, prežívať 
evanjelium a stať sa aktívnymi člen-
mi spoločenstva. Pripomeňme si 
spoločne tieto dary: prvým z nich je 
múdrosť, ktorá vás vedie k objave-
niu toho, aký dobrý a veľký je Pán a 

naplní váš život chuťou, pretože ste, ako 
povedal Ježiš „soľou zeme”; ďalej dar ro-
zumu, aby ste mohli do hĺbky pochopiť 
Božie slovo a pravdy viery; potom dar ra-

Drahé mamičky! 
To sladké a prosté slovíčko mama znie tak dôverne a blízko. Mama – 
aké jednoduché, ale najľubozvučnejšie slovo. Slovo, ktoré sa prevaž-
ná väčšina z nás naučila vyslovovať ako prvé. Pri vyslovení slova 
mama sa vynorí v našich mysliach žena, ktorá nás sprevádzala živo-
tom od nášho počatia. Žena, ktorá je trpezlivá, chápavá, milá 
a obetavá, ktorá nám od malička ofúkava naše „boľačky“, ktorá sa te-
ší z našich úspechov, ktorá sa trápi pre naše starosti. Nie je nič hreji-
vejšie ako „slnko“ vychádzajúce z milujúceho materinského srdca. Materinská láska 
nikdy nezanikne a nedá sa ničím nahradiť. 
Vám, milé naše matky, pri príležitosti Dňa matiek s úctou vyslovujeme srdečné po-

ďakovanie. Na príhovor našej Nebeskej Matky vyprosujeme Vám, aby ste boli napl-

nené dobrom, radosťou, nádejou a láskou a aby vždy prinášali život, život fyzický aj 

duchovný. Mnohé matky sa na svoje deti dívajú z diaľav iného sveta. Spomíname si 

aj na ne, hoci nás predišli do večnosti. Veď ich lásku budeme navždy cítiť vo svojom 

srdci.                        Vaši duchovní otcovia 
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dy, ktorý vás vedie k objaveniu Božieho 
plánu vo vašom živote; dar sily, aby ste 
prekonali pokušenia zla a konali vždy 
dobro, aj keď vyžaduje obetu; potom je tu 
aj dar poznania, ktorý učí objavovať v 
stvorenstve znamenia, Božiu stopu a tiež 
evanjeliom oživovať každodennú prácu; 
ďalším darom je dar nábožnosti, ktorý v 
srdci udržuje pri živote oheň lásky k náš-
mu Pánovi, ktorý je na nebesiach, v po-
dobe každodennej modlitby k nemu, s 
dôverou a láskou milovaných detí; sied-
mym a posledným darom je bázeň voči 
Bohu, ktorá neznamená strach pred ním, 
ale pociťovanie hlbokého rešpektu voči 
nemu a túžbu vždy konať podľa jeho vô-
le. 
 Drahí mladí, celý kresťanský život je 
cestou, je o tom, ako prejsť cestu, ktorá 
stúpa na vrch v spoločnosti Ježiša; s tý-
mito drahocennými darmi sa vaše priateľ-
stvo s Ním stane ešte reálnejšie a bližšie. 
To sa nepretržite oživuje vo sviatosti Eu-
charistie, v ktorej prijímame jeho Telo a 
jeho Krv. Preto vás pozývame, aby ste sa 
stále radostne a verne zúčastňovali ne-
deľných svätých omší, keď sa celé spolo-
čenstvo zjednocuje spoločne na modlit-
bách, aby ste počúvali Božie slovo a mali 
podiel na eucharistickej obete. Pristupujte 
tiež k sviatosti pokánia, k spovedi: je to 
stretnutie s Ježišom, ktorý odpúšťa naše 
hriechy a pomáha nám konať dobro. 
Nech potom nechýba vaša osobná kaž-
dodenná modlitba. Naučte sa hovoriť s 
Pánom, zverte sa mu, zdieľajte s ním ra-
dosti a starosti, a proste o svetlo a pod-
poru na vašej ceste. 
 Drahí priatelia, buďte vytrvalí pre stále 
väčšie dozrievanie v poznaní a nasledo-
vaní Pána! V rodine buďte poslušní voči 
rodičom, počúvajte pokyny, ktoré vám da-

jú, aby ste sa ako Ježiš vzmáhali „v múd-
rosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí”. 
Nakoniec nebuďte lenivými deťmi a mla-
dými, ale usilovnými, predovšetkým čo sa 
týka štúdia: je to vaša každodenná povin-
nosť a veľká príležitosť, ktorá slúži k ras-
tu. Buďte ochotní a veľkorysí k ostatným, 
prekonávajúc pokušenia postaviť do cen-
tra seba samých, pretože egoizmus je 
nepriateľom radosti. Ak teraz vychutnáva-
te krásu spoluúčasti na Ježišovom spolo-
čenstve, môžete aj vy prispieť k jeho 
vzrastu a pozývať ďalších, aby sa pridali. 
Pán vás každý deň vyzýva k veľkým ve-
ciam. Buďte otvorení tomu, čo vám na-
šepkáva a ak vás volá nasledovať ho na 
ceste kňazstva alebo zasväteného života, 
neodmietajte ho! Ježiš naplní vaše srdce 
na celý život! 
 Drahí chlapci a dievčatá, hovoríme 

vám jasne: majte veľké ideály, buďte svä-

tými! Ale je možné byť svätými vo vašom 

veku? Odpovieme vám: samozrejme! To 

hovorí aj sv. Ambróz, veľký svätý vášho 

mesta, v jednom zo svojich diel: „Pre 

Krista je zrelý každý vek”. Svätosť je zvy-

čajnou cestou kresťana: nie je vyhradená 

pár vyvoleným, ale otvorená všetkým. 

Samozrejme, so svetlom a silou Ducha 

Svätého! S pomocou našej Matky. Je ňou 

Ježišova Matka Mária. Jej Ježiš zveril 

všetkých, predtým, než zomrel na kríži. 

Nech Panna Mária neprestajne ochraňuje 

krásu vášho „áno” Ježišovi, jej Synovi, 

veľkému a vernému priateľovi nášho ži-

vota. Nech sa tak stane! 

 

Toto Vám prajeme, a modlime sa za Vás! 

Vaši duchovní otcovia 

 
• Budúci týždeň sú letné kántrové dni (streda, piatok, sobota). Záväzný je jeden deň. 
Ich obsahom je modlitba za jednotu kresťanov a za nové duchovné povolania. 
• Rodičia birmovancov budú mať stretnutie vo štvrtok (12.05.) po večernej sv. omši.   

• HE: Každý deň sa modlíme Novénu pred Zoslaním Ducha Svätého o 17:40 hod.   
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PONDELOK 

09.05.2016 

Humenné 

  
  
Brestov 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Jozef, Ján, Rozália 

+ Viktor 

+ Alžbeta, Anna, Michal 
+ Kuľhová 

UTOROK 

10.05.2016 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Jozef 
+ Pavol, Veronika, Anna, Pavol 
+ Alžbeta, Rudolf, Anna, Mária, Anna, Jozef 
+ Verona, Jozef, Helena, Dušan 

STREDA 

11.05.2016 

Bl. Sára Salkaháziová, 
ľs. 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

CsŠ 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

07:10 

ZBP Štefan Hodor (20 r.) 

+ Mária 

+ Gabriela 

ZBP rodina Korpášová 

-- 

ŠTVRTOK 

12.05.2016 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Ján a Apolónia 

+ Mina, Magda, Jolana, Zlatica 

Eucharistická adorácia 

ZBP Jozef a Ľubica - 30.výr. sobáša 

ZBP rodina Hažinčáková 

ZBP Anna s rodinou 

PIATOK 

13.05.2016 

Panny Márie Fatimskej, 
ľs. 

Humenné 

  
  
  
Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

15:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Jaroslav, Alžbeta, Ján, Štefan 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

Korunka Božieho milosrdenstva 

+ Michal Dupej 
+ Juraj, Zuzana, Jozef 
ZBP pre 22 r. Moniku 

SOBOTA 

14.05.2016 

Sv. Mateja apoštola, sv. 

Humenné 

vigilia 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

19:30 

08:00 

07:30 

ZBP Katarína s rodinou 

+ Andrej (1.výr.) 

ZBP a pokoj rod. Čelovská, Marcinková 

+ Mária, Michal, Ján 

NEDEĽA 

15.05.2016 

Nedeľa zoslania 

Ducha Svätého 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

DSS 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

10:30 

09:30 

09:00 

10:30 

09:30 

+ Helena, Michal, Helena, Ondrej 
+ Anna 

+ Anna, Michal, Ján 

ZBP Adam (18.r.) 

Za veriacich obce 

ZBP rod. Dolobáčová, Cárová 

+ Ján (10.výročie) 

ZBP Anna a jej rodina 

-- 

• HE: V piatok (13.05.) bude Večeradlo za kresťanskú Európu o 16:50 hod.  
• V sobotu (14.05.) sa uskutoční ďakovná púť prvoprijímajúcich detí s ich rodinami 
do Košíc. Navštívime kostol Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP a popoludní na 
nás čaká prekvapenie. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii. Poplatok bude 7€ za 
osobu. Autobus odchádza o 7:30 hod. zo zastávky pri VšZP.  
• V sobotu (14.05.) budeme spoločne sláviť vigíliu Zoslania Ducha Svätého. Začne-
me bdením vo Večeradle o 18:45 hod. a budeme pokračovať svätou omšou o 19:30 
hod. Z tohto dôvodu nebude svätá omša o 18:00.   
• Na budúcu nedeľu (15.05.) bude odpustová slávnosť v Brestove o 10:30 hod. 
Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Oliver Székely, farár v Humennom – Pod 
Sokolejom. 
• Počas celého mesiaca máj prebieha zápis do mateskej školy sv. Terézie z Lisieux, 
ktorá bude od septembra fungovať v rámci našej cirkevnej spojenej školy na Duchnovi-
čovej ulici. Záujemcovia nech prinesú vyplnený formulár s potvrdením od lekára na 
sekretariát školy. Formulár i bližšie info nájdete na stránke www.skolkahe.sk.  

http://www.skolkahe.sk
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PONDELOK 

16.05.2016 

Sv. Jána Nepomuckého, 
sp. 

Humenné 

  
  
Brestov 

Kochanovce 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

ZBP Mária a Marián 

ZBP Juraj - 62r. a 40.výr. manž. s Kvetkou 

ZBP rod. Juhasová a Kostrejová 

ZBP Košická, Tereková 

ZBP Mária (56 rokov) 

UTOROK 

17.05.2016 

Humenné 

  
  
NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Helena, Mária, Ján, Ján, Mária 

+ Anna, Michal, Ján, Mária 

+ Ján, Anna, Ján, Ján 

+ Jozef, Štefan 

STREDA 

18.05.2016 

Humenné 

  
  
CsŠ 

06:15 

12:00 

18:00 

07:10 

+ Václav, Mária, Václav 

ZBP Vasiľ (51.r.) 

ZBP Ľudmila, Emília a Anna s rodinou 

--- 

ŠTVRTOK 

19.05.2016 

Nášho Pána Ježiša 
Krista, Najvyššieho 
a večného kňaza, sv. 

Humenné 

  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Štefan 

+ Rudolf 
Eucharistická adorácia 

Zdravie a B. pomoc na štátniciach - Simona 

+ Milena 

ZBP Emka, Mariana, Ján 

PIATOK 

20.05.2016 

Humenné 

  
  
  
Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

15:00 

18:00 

18:00 

16:00 

Za obrátenie Heleny 

+ Helena, Jozef, Božena 

Korunka Božieho milosrdenstva 

+ Michal, Mária a + rodičia 

-- 

+ Miroslav Turčík 

SOBOTA 

21.05.2016 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

+ Štefan a Vladimír 

ZBP Stanislav - 70.r. 
ZBP Daniel 
+ Jozef, Mária, Pavol, Dušan 

NEDEĽA 

22.05.2016 

  

Nedeľa 

Najsvätejšej Trojice 

  

Humenné 

  
 birmovka 

  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

11:00 

18:00 

09:30 

08:00 

09:00 

10:30 

+ Anton a Ružena 

ZBP Jozef, Anna a deti s rodinami 
Za birmovancov 

ZBP a pokoj v duši - Mikuláš (33.r.) 

ZBP Leon (25 rokov) 

Zosn. z rod. Herbáková, Kridlová, Halcinová 

--- 

ZBP Anna s rodinou 

• Počas roka milosrdenstva je k dispozícii spovedná služba vo farskom kostole cez 
pracovné dni      od 11:00 do 12:00 hod. Táto služba bude trvať okrem prvopiatkové-
ho týždňa do 24.06.2016. Rozpis služieb kňazov je na výveske.  
 

• Vo svätom Roku milosrdenstva vás pozývame na farskú púť do Ríma Podrobný 
program púte nájdete ako prílohu v tomto farskom liste. 
 

• V stredu 18.05. od 16:30 – do 18:00 budeme spovedať birmovancov, birmovných 
rodičov a ich príbuzných pred nedeľňajším udeľovaním sviatosti birmovania. Táto bez-
prostredná sviatostná príprava daruje čisté srdce k uvedomelému prijatiu Ducha Svä-
tého a posilňuje plány celoživotného priateľstva s Ježišom. 


