
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 
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F ARSKÝ LIST  
 
 
 
Zriedkavo sa stáva, že štvrtá adventná nedeľa je aj dňom vigílie 
Narodenia Pána. Naposledy to bolo v roku 2006. 
V uponáhľanom živote sa nám zdá, že sme ukrátení o nejaký 
čas. Očakávanie, príprava a stretnutie s Pánom ako keby zapa-
dali do seba. V tejto zhode sa nám však objasňuje isté dôležité tajomstvo. Môžeme žiť 
vo veľkej nádeji, avšak nevieme ani dňa, ani hodiny stretnutia. Platí to aj v malom i vo 
veľkom. Vianoce nie sú nejakou vnútorno-svetskou udalosťou, ale prielomom večnosti 
do času. Či ide o nájdenie Prisľúbeného v blížnych, alebo o neodvolateľné stretnutie 
s Ním na konci svojho pozemského života, vždy ide o najbohatšie obdarenie, čo môže-
me zažiť. To čo v liturgii štvrtej adventnej nedele počúvame, ako prísľub - asi by sme 
bez tohto ustavičného volania a „plesania“ poslov na aktuálnosť Božieho príchodu za-
budli – večer na vigíliu zažijeme príchod do sveta Toho, ktorý bol pred celým svetom na 
počiatku u Otca a ktorý ako Boh všetko vo svete stvoril, oživil a priviedol do svetla. 
Toto všetko je vložené do profánnych okolností. Pred dvetisíc rokmi cisár Augustus vy-
hlásil sčítanie ľudu. Rím, vtedajšia mocnosť sveta vykonal súpis svojich poddaných. 
V ten deň o jedného sa zvýšil ich počet. Ale ten Jeden, bol skutočným vládcom celého 
sveta. Toto však súpis nedokáže vykázať. Pre sčítavajúcich bolo to len jedno číslo, je-
den údaj. Takto bolo vtedy a takto je aj dnes v dobe štatistík. Pre Boha však nie sme len 
jedným údajom v tabuľke, ale sme jeho milovanými deťmi.  
Odvtedy už bolo nespočetne krát takéto sčítanie ľudu, ale nadarmo robia súpis znovu 

a znovu. Sme miliardami neopakovateľných osôb. Len Boh nás dokáže nosiť vo svojom 

srdci. Lebo dal nám moc, aby sme sa stali znovu jeho milovanými deťmi. Len On to do-

káže. Preto je pre nás blízkosť medzi očakávaním a stretnutím výzvou a potešením.  

 
 
 

Nech je Ježiš, ktorý sa narodil v Betleheme podporou ľudskej dôstojnosti každého 
z nás, nech nás inšpiruje a pomáha nám, pri každom dobre a pri boji s každým zlom.  

Prajeme tiež, aby posilňoval manželov a rodiny, bol oporou pre trpiacich 
a opustených, dával zrelú múdrosť a lásku všetkým nám, nám, ktorí vykonávame pas-

toračnú činnosť a vám, ktorí hľadáte pravdu úprimným srdcom.  
Nech sa rozhostí vtelená Láska v našich srdciach!  

 
Prajeme Vám Požehnané Vianoce!  

Vaši duchovní otcovia: František, Adrián, Lorenzo, Matúš, Štefan  a bohoslovec Tomáš 
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Posvätný deň nám zažiaril“. Deň veľkej 
nádeje: dnes sa narodil Spasiteľ ľudstva! 
Narodenie dieťaťa prináša svetlo nádeje 
všetkým, ktorí ho ustarostene očakávajú. 
Keď sa narodil Ježiš v betlehemskej jas-
kyni, nad zemou „zažiarilo veľké svetlo“; 
veľká nádej vstúpila do sŕdc tých, čo ho 
očakávali. Isteže nebolo „veľké“ na spô-
sob tohto sveta, pretože spočiatku ho vi-
dela len Mária, Jozef, niekoľkí pastieri, 
neskôr mudrci, starý Simeon, prorokyňa 
Anna: tí, ktorých si Boh vopred vyvolil. A 
predsa v skrytosti a tichu tejto svätej noci, 
zažalo pre každého človeka žiarivé ne-
hasnúce svetlo; do sveta vošla veľká ná-
dej, nesúca šťastie: „Slovo sa telom sta-
lo... a my sme uvideli jeho slávu“. 
Veď len „veľké“ svetlo, ktoré sa zjavilo v 
Kristovi, môže dať ľuďom aj „pravý“ po-
koj: preto je každá generácia pozývaná, 
aby ho prijala, aby prijala Boha, ktorý sa v 
Betleheme stal jedným z nás. Toto sú 
Vianoce! Historická udalosť a tajomstvo 
lásky, ktoré už viac ako dvetisíc rokov 
oslovuje ľudí v každej epoche a na kaž-
dom mieste. Je to svätý deň, keď zažiari-
lo „veľké svetlo“ Krista, nositeľa pokoja. 
Iste, aby sme ho rozpoznali a prijali, na to 
je potrebná viera a je potrebná pokora. 
Pokora Márie, ktorá uverila Pánovmu slo-
vu, a prvá, sklonená v stajni, prijala plod 
svojho lona; pokora Jozefa, človeka spra-
vodlivého, ktorý mal odvahu viery a rad-
šej poslúchol Boha, než by si chránil svo-
ju povesť; pokora pastierov, chudobných 
a anonymných pastierov, ktorí prijali 

zvesť nebeského posla a 
ponáhľali sa do jaskyne, 
kde našli novonarodené 
dieťa a plní obdivu sa mu klaňali a chválili 
Boha. Malí, chudobní v duchu: to sú nosi-
telia vianočnej zvesti, včera tak ako i 
dnes; odvekí nositelia Božích dejín, neú-
navní budovatelia jeho Kráľovstva spra-
vodlivosti, lásky a pokoja. 
Kristovo svetlo, prichádzajúce osvietiť 
každého človeka nech môže konečne za-
žiariť a priniesť útechu pre všetkých, čo 
sa nachádzajú v temnotách biedy, ne-
spravodlivosti; pre tých, ktorým je stále 
odopieraná ich oprávnená túžba po istej-
šej existencii, po zdraví, stálom zamest-
naní.  
„Poďte všetci pokloniť sa Pánovi“. S Má-
riou, Jozefom a s pastiermi, s mudrcmi a 
nespočetným zástupom pokorných ado-
rátorov novonarodeného Dieťaťa, ktorí 
počas storočí prijali tajomstvo Vianoc, aj 
my, bratia a sestry, dovoľme aby sa svet-
lo tohto dňa šírilo všade: aby vstúpilo do 
našich sŕdc, osvietilo a zohrialo naše do-
movy, prinieslo pokoj a nádej do našich 
miest a dalo svetu pravý pokoj. Toto sú 
moje žičenia všetkým vám. Prianie, ktoré 
sa mení na pokornú a dôveryplnú modlit-
bu k Dieťaťu Ježišovi, aby jeho svetlo ro-
zohnalo každú temnotu z vašich životov 
a naplnilo vás láskou a pokojom. Pán, 
ktorý dal v Kristovi zažiariť svojej milosrd-
nej tvári, nech vás naplní svojim šťastím 
a učiní z vás poslov jeho dobroty. 

Ježiš sa narodil v biednej maštali. V tejto chudobe sa prejavuje nebeská sláva. Cirkev ne-

prestáva ospevovať slávu tejto noci. „Stať sa dieťaťom“ vo vzťahu k Bohu je podmienkou 

na vstup do Kráľovstva. Preto sa treba ponížiť, stať sa maličkým, ba viac: treba sa „znova 

narodiť“, narodiť sa z Boha, aby sme sa stali „Božími deťmi“. Tajomstvo Vianoc sa v nás 

uskutočňuje, keď sa v nás utvára Kristus. Vianoce sú tajomstvom tejto „obdivuhodnej vý-

meny“. Stvoriteľ ľudského pokolenia si vzal ľudskú dušu i telo a narodil sa z Panny; bez 

pričinenia človeka sa stal človekom a dal nám účasť na svojom božstve.“               KKC 
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• Farská kancelária bude zatvorená do 7.1.2018. Súrne prípady vybavíme po svä-
tých omšiach, pohreby možno nahlásiť kedykoľvek počas dňa.  

• Počas týždňa budeme spovedať vo farnostiach dekanátu, preto nebudeme spovedať 
pred večernými svätými omšami !!! 
• HE:  V pondelok (25.12.) Vás pozývame do farského kostola aj s deťmi na požehna-
nie detí a rodín pri jasličkách (tzv. jasličková pobožnosť). Začiatok o 15:00 hod. 
• HE: Vo štvrtok (28.12.) po večernej sv. omši prosím o stretnutie členov farskej 
ekonomickej rady.  
• HE: Na poslednú nedeľu v roku (31.12.) Vás pozývame zakončiť rok s pobožnosťou 
o 15:00 hod.  Počas ďakovnej pobožnosti v závere roka pri speve Te Deum, môžeme 
za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.  
• HE: Na nedeľu Svätej rodiny, posledný deň v roku, bude od 22:00 hod.  vystavená 
Eucharistia k tichej adorácii. Od 23:00 do 23:30 hod. bude moderovaná adorácia za-
končená Eucharistickým požehnaním. Využite možnosť prísť sa Kristovi v Eucharistii 
pokloniť, aj keby to malo byť len na krátku chvíľu. 

• HE: Betlehemské svetlo nám aj tento rok prinesú humenskí skauti. V nedeľu na 
štedrý deň (24.12.) si budete môcť vyzdvihnúť Betlehemské svetlo v zadnej časti  
farského kostola Všetkých svätých od 9:00 do 14:00 hod. Plagát s ďalšími miestami 
je na výveske. 

pondelok 

18.12.2017 

Humenné 

  

06:15 

12:00 

18:00 

+ Viera 

+ Anna (1.výr.) 

+ Mária 

utorok 

19.12.2017 

Humenné 

  
  

06:15 

12:00 

18:00 

Za kňazov farnosti 
ZBP - Michal 
+ Veronika (3.výr.), Zuzana, Jana 

streda 

20.12.2017 

Humenné 

  

06:15 

12:00 

18:00 

+ Eduard, Viltória, Leo, Viktória 

Za + z rod. Savková a Copaková 

ZBP - Pavol s rodinou 

štvrtok 

21.12.2017 

Humenné 

  

06:15 

12:00 

18:00 

ZBP rod. Rišková 

Za + z rod. Zuščáková a Copaková 

+ Ján (20.výr.) a Anna 

piatok 

22.12.2017 

Humenné 06:15 

12:00 

ZBP - Andrej 
ZBP - Mária 

sobota 

23.12.2017 

Humenné 

 

Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

ZBP - Štefan, Mária 

+ Anna, Štefan 

+ Eva, Štefan 

+ Ján, Mária, Viktor, Anna 

nedeľa 

24.12.2017 
  

4. Adventná nedeľa 

Humenné 

  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

09:30 

08:00 

09:00 

10:45 

ZBP Jana s rodinou 

ZBP - Stanislav 

+ Dušan a jeho predkovia 

+ Mária, Ján, Andrej 
ZBP rod. Kopáčová, Kovaľová 

+ Anna, Michal, Alžbeta, Andrej 
ZBP Anton s rodinou 

nedeľa 

24.12.2017 

  
Vigília Narodenia Pána 

Humenné 

Brestov 

  
Kochanovce 

24:00 

22:30 

  
22:30 

Za farnosť 

ZBP rodín Tereková, Petíková, Radičová, Nastiši-
nová 

+ Mária, Jozef, Pavlína, Ján 



 

 

FL 26/2017 4 

Uzávierka v stredu pred vydaním čísla (príspevky na email: humenne@rimkat.sk alebo vo farskej kancelárii) 
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: Lorenzo Pásztor, Za vydanie zodpovedá: František Mariňák 
Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme. 

pondelok 

25.12.2017 

- 

Narodenie Pána 

Humenné  
  
  

  
  

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

  
09:00 

10:30 

18:00 

08:00 

09:30 

09:00 

10:45 

+ František, Magdaléna, Štefan, Katarína, Jozef, 
Mária 

+ Michal, Mária a rodičia 

Za veriacich farnosti 
+ Jozef, Júlia, Jakub, Anna, Ján 

Za veriacich obce 

ZBP Anna (30 r.) a Michal (33 r.) 

  
ZBP Gabriely a počatého dieťaťa 

utorok 

26.12.2017 

  
Sv. Štefan, 

prvomučeník, (sv.) 

Humenné  
  
  

  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

18:00 

09:30 

08:00 

09:00 

10:45 

+ Štefan, Anna, Michal, Vladimír 

ZBP Magdaléna (70 r.) s rodinou 

+ Evička, Štefan, Mária, Michal, Pavol 
ZBP - Štefan (50 r.) 

+ Štefan 

+ Štefan, Zuzana, Juraj, Katarína 

ZBP Štefan s rodinou 

+ Štefan 

streda 

27.12.2017 
  

Sv. Ján evanjelista, (sv.) 

Humenné 

  
  
Kochanovce 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP - Veronika 

+ Katarína, Jozef 
+ Jozef a Mária 

+ Štefan 

štvrtok 

28.12.2017 
  

Sv. Neviniatka 

Humenné  
  
  
Brestov 

NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

17:00 

16:00 

ZBP - Jozef, Milan 

Za počaté deti 
+ Verona, Jozef, Dušan, Ján 

Za + z rod. Jevčáková a Čerevková 

+ Ivan Štofan 

piatok 

29.12.2017 

  
Piaty deň oktávy 

Humenné 

  
  
Dubník 

NsP 

06:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Ján, Mária, Stanislava (ž.) 

+ Štefan, Anna, Juraj 
+ Ján, Igor 

  
+ Jaroslav 

sobota 

30.12.2017 

  
Šiesty deň oktávy 

Humenné 

  
Kochanovce 

NsP 

07:00 

18:00 

08:00 

07:30 

ZBP - Helena 

+ Jozef 
ZBP rod. Lazarovská 

+ Ján, Margita, 

Nedeľa 

31.12.2017 

- 

Svätej rodiny  
Ježiša, Márie a Jozefa,  

(sv.) 

Humenné  
  
  
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

07:30 

09:00 

10:30 

15:00 

18:00 

22:00 

09:30 

08:00 

09:00 

10:45 

ZBP rodiny Peter a Mária 

+ Ján a Margita 

ZBP rod. Kočanová 

Poďakovanie za prežitý rok – pobožnosť 

Poďakovanie za vypočutie prosieb 

Euch. adorácia (od 23:00 moderovaná) 

+ Mária (1.výr.) 

ZBP Štefan (50 r.) 

  
ZBP rodín spoločenstva kaplnky 

• V sakristii kostola môžete nahlásiť svoje príbytky, ktoré chcete dať požehnať. Požeh-

návať ich budeme na slávnosť Zjavenia Pána – v sobotu (06.01.) popoludní od 13:00 hod. 
Nezabudnite uviesť telefonický kontakt na vás. Nahláste ich do štvrtka (4.1.2018). 


