
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

14.1.2018 02/2018 13. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Meno, priezvisko, rodné číslo, číslo telefónu,  
e-mail, adresu bydliska nepovieme hocikomu, lebo 
to patrí do nášho súkromia. Obozretný človek vie, že 
si ma chrániť svoje súkromie. Tí, ktorí dostávajú ne-
vyžiadané e-maily, ktorým vyvolávajú agentúry od 
výmyslu sveta, ktorých neustále niekto obťažuje sú 
už múdrejší. Zloba, ktorá žije z toho, že zneužije či 
využije človeka je veľká.  

A predsa Ježiš v evanjeliu neváha zverejniť  
svoju adresu, veď ide o jeho poslanie. Apoštolov, 
ktorí ho sledujú sa pýta: „Čo hľadáte?“ A oni hovoria: 
„Učiteľ, kde bývaš?“ A on im slobodne odpovedá: „Poďte a uvidíte.“ Nevy-
hnutnou potrebou života je nám vedieť kde býva Boh. On kontakt na seba 
netají. Chce, aby ľudia k nemu prichádzali a mali s ním kontakt. 

Myslím, že každý z nás vie kde môžeme nájsť Boha s istotou. Sú to naše 
chrámy. Každá obec, o to viac mesto kde sa nachádzajú veriaci túži mať 
chrám. Po páde totalitného komunistického režimu v bývalej ČSSR sa vysta-
valo veľké množstvo chrámov, lebo veriaci nechceli zostať iba pri túžbe. 
Chceli mať Boha medzi sebou. Teraz býva medzi nimi. Napriek tomu je tu 
stále otázka, či sme ho aj našli. Lebo to, že vieme kde býva nestačí.  
Treba si aj nájsť cestu k nemu.  

Ono však nestačí iba prísť do chrámu. To by bolo málo, veď si len zober-
me fakt, že koľko ľudí navštevuje chrám z turistických pohnútok. Prídu, pofo-
tia si ho, možno si aj niečo prečítajú o chráme a o jeho histórii a idú ďalej – 
bez povšimnutia Pána domu. Ani ho nepozdravia, ani si ho nevšimnú.  

My nie sme turisti na tomto svete. My sme pútnici. My neobzeráme naše 
chrámy, lebo sa, verím, že chceme stretnúť s našim Pánom. Nesieme ho  
v sebe. A môžeme si ho všimnúť aj v životoch našich blízkych, lebo Boh býva 
uprostred nás v našich srdciach.  

A predsa naša doba si omnoho viac ako v po totalitnom čase vyžaduje, 
aby sme vyšli a stavali „chrámy“. Stavali na nohy tých, ktorí sa strácajú 
Bohu, respektíve strácajú Boha. Nepoznajú ho. Dovoľme im poznať ho  
v nás. Privádzajme ich rovnako ako Ondrej k Pánovi cez naše životy a skú-
senosti.  
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Oznamujeme, všetkým otcom a mužom našej farnosti, že dňa 16.1.2018 

o 19:00 sa v rekolekčnej miestnosti uskutoční prvé stretnutie spoločenstva 

Modlitby otcov /MO/, za účasti koordinátora Košickej arcidiecézy.  

Pripojením sa k Modlitbám otcov môžeme zakúsiť zmenu života, pri kto-

rej sa učíme odovzdávať naše deti a rodiny nášmu Bohu. Vieme, že On nás 

miluje a chce, aby sme uspeli v našich povinnostiach ako muži, ktorí sú du-

chovnými a fyzickými otcami.  

Budeme radi, ak sa pripoja všetci MUŽI - ktorí sa cítia byť otcami a chcú 

pomôcť druhým zažiť opravdivosť ich mužnosti.  

Sme Božím stvorením, zjednocujeme sa v modlitbe za nás, naše rodiny 

a za tých, ktorí majú menej šťastia ako my. Spoločenstvo MO je pripravova-

né nielen pre otcov, ale aj pre všetkých mužov, ktorí sa chcú spolu modliť  

a pomáhať si.  

Podľa počtu záujemcov budú vytvorené skupiny  

v počte od 2 do 8 mužov. Tie sa budú stretávať pravi-

delne napr. raz týždenne v bytoch, v kostole alebo na 

Cirkevnej škole. Budeme sa modliť k Duchu Sväté-

mu, aby viedol naše stretnutia, za ochranu rodín, 

modlitby adorácie, pokánia, vďaky za otcovstvo, 

chválospevy a čítanie z Písma.   

Medzi modlitbami sa môžeme zverovať ostatným 

so svojimi problémami, ale nebudeme sa snažiť im radiť, ale v tichej modlitbe 

odovzdávať ich problémy Pánovi. Spoločenstvo bude stále otvorené pre prijí-

manie nových členov, pričom nie je nevyhnutné, aby mali skúsenosti s mod-

litbou v malom spoločenstve. Mnohí muži na celom svete boli požehnaní skr-

ze tieto stretnutia. 

Inšpiráciou môžu byť naše každodenné myšlienky, pocity, problémy, sta-

rosti i radosti napr. čím som sa v uplynulých dňoch najviac zaoberal, kedy 

som bol najbližšie k Pánovi, ako vyzerali moje modlitby, čo sa mi podarilo, na 

čo by som najradšej zabudol, čo sa ma asi Pán snaží naučiť, čo som urobil  

v poslednom čase pre evanjelizáciu druhých, do akých dobročinných aktivít 

by som sa mohol zapojiť. 

 Okrem pravidelných stretnutí každý člen MO, je pozvaný denne sa mod-

liť „modlitbu otcov“. Pre nás mužov je dôležité, aby sme znova upevnili svoju 

identitu aj ako hlavy rodín a aby v snahe zabezpečiť rodinu sme nezabúdali 

žiť s Bohom.  

Muži kvôli tomu, aby si zarobili na živobytie, zabúdajú žiť...  
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pondelok 

15.1.2018 

Humenné 

 

 

Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Bernardína (65 r.) 

ZBP Ján s rodinou 

+ Ján 

Za + z rod. Hažinčáková  

utorok 

16.1.2018 

Humenné 

 

 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

Za + z rod. Hoľková, Jevčáková 

+ Mária 

ZBP rod. Folentová a Hudáková 

+ Oľga  

streda 

17.1.2018 

Sv. Anton, opát, (sp.) 

Humenné 
 

 

Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Mária 

+ Michal, Mária, Michal, Mária 

+ Štefan a Anna 

ZBP Ondrej, Veronika, Pavol, Marianna, Michaela, 

Martin 

štvrtok 

18.1.2018 

Humenné 

  
 

 

Brestov 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Jozef 

ZBP Andrea (40 r.) s rodinou 

Eucharistická Adorácia 

+ Ignác 

Za + z rod. Mandzáková a Maďarová 

+ Verona  

piatok 

19.1.2018 

Humenné  
 

 

Dubník 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Andrej a Mária 

ZBP Martina (ž.) s rodinou 

+ Ján, Pavlína, Alžbeta 

+ Anton, Ignác, Františka (ž.) 

ZBP Paulína a Miroslav  

sobota 

20.1.2018 

Humenné 
 

Kochanovce 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Michal 

+ Peter, Pavol, Mária, Juraj 

ZBP rod. Kenderešová 

+ Mária, Jozef  

nedeľa 

21.1.2018 

  
3. nedeľa  

v cezročnom období 

Humenné 

  

  

  

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

ZB Agnesa (80 r.) a Dezider (spolu 60.manž.) 

+ Michaela (3.výr.) 

ZBP Eva s rodinou 

+ Michal a rodina 

ZBP Tibor 

ZBP Pavol (50 r.) s rodinou 

+ Alžbeta 

ZBP Milan s rodinou a Ján s rodinou  

• V sobotu (20.01.) pozývame deti s rodičmi, prípadne starými rodičmi na Farský karneval 
pre deti do priestorov CsŠ v Humennom so začiatkom o 13.00 hod. Môžete si priniesť 
koláče a určite nezabudnite na dobrú náladu. Záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii 
kostola. 

• V dňoch 18.–25.01.2018 bude Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Spomeňte si vo 
svojich modlitbách aj na tento úmysel. Spoločnú ekumenickú pobožnosť v našom meste 
budeme sláviť na budúcu nedeľu (21.01.) vo farskom kostole Usnutia Presvätej Bohoro-
dičky u gréckokatolíkov o 15:00 hod. Všetci ste pozvaní! 

• V nedeľu (21.01.) bude celodiecézna zbierka na Arcidiecézne centrum pre mládež, kto-
ré sa venuje stredoškolskej a vysokoškolskej mládeži v našej arcidiecéze (ACM, UPC). 
Za Vaše milodary vopred PBZ!  
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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 a zodpovedný za vydanie:  František Mariňák 
Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme. 

pondelok 

22.1.2018 

Humenné 
  
  
Brestov 

6:15 
12:00 
18:00 
17:00 

Za + z rod. Babjaková 
ZBP pre rod. Juraj, Kvetka 
ZBP Katarína (40 r.) s rodinou 
+ Štefan, Ján 

utorok 

23.1.2018 

Humenné  
  
  
  

6:15 
12:00 

  
18:00 
16:00 

+ Vojtech a Terézia 
Za + z rod. Klanicová, Dutková a za duše 
v očistci 
ZBP Mária (70 r.) a Milan 
+ Pavol 25.výr. 

streda 

24.1.2018 
Sv. František Saleský,  

biskup a uč. Cirkvi, (sp.)  

Humenné 
  
  
Kochanovce 

6:15 
12:00 
18:00 
17:00 

+ Mária, Štefan, Ľubomír, Viktória, Eduard 
+ Andrej 
+ Marta    (pohreb 25.11.) 
ZBP Peter (45 r.) 

štvrtok 

25.1.2018 
Obrátenie sv. Pavla  

apoštola, (sv.)  

Humenné 
  

  
  
Brestov 

6:15 
12:00 
16:30 
18:00 
17:00 
16:00 

ZBP Pavol 
+ Ján, Anna, Štefánia, Michal 
Eucharistická Adorácia 
+ Michal, Alžbeta 
+ Jozef 
+ Milan 

piatok 

26.1.2018 
Sv. Timoteja a Títa,  

biskupov, (sp.)  

Humenné  
  
  
Dubník 

6:15 
12:00 
18:00 
18:00 
16:00 

+ Katarína, Michal, Ján, Michal 
+ Mária, Juraj, Mária, Michal 
Poďak. za 60 r. Danica a ZBP pre rodinu 
ZBP Peter 
+ Jaroslav 

sobota 

27.1.2018 

Humenné 
  
Kochanovce 
NsP 

7:00 
18:00 

8:00 
7:30 

Za + z rod. Barnová 
ZBP Paulína 
+ Mária, Michal, Anna, Tomáš 
+ Zuzana, Ján, Karol 

nedeľa 

28.1.2018 

  
4. nedeľa  

v cezročnom období 

Humenné  
  
  
  
Brestov 
Kochanovce 
Dubník 

7:30 
9:00 

10:30 
18:00 

9:30 
8:00 
9:00 

10:45 

ZBP Kristína (25 r.) 
+ Koloman, Irena 
ZBP Štefan a Anna (35.manž.) a Štefan (33 r.) 
+ Zdenko, Milan, Michal, Anna 
ZBP Edita (60 r.) 
+ Eva (1.výr.) 
ZBP Tatiana, Slavomír, Kristína, Tomáš 
Poďakovanie za 50 r. Marián a ZBP 

• Všetkých, ktorí by chceli prijať sviatosť manželstva v našej farnosti v roku 2018 (alebo 
neskôr), pozývame prihlásiť sa vo farskej kancelárii na snúbenecké náuky. Najbližší kurz 
začne 2. februára.  

• Ohlášky BR: Sviatosť manželstva chcú prijať: Matúš Gajda, syn rodičov + Juraja 
a Jarmily rod. Frankovej, narodený v Humennom, bývajúci v Brestove a Petra Pavlíková, 
dcéra rodičov Cyrila a Márie rod. Spišákovej, narodená v Humennom, bývajúca 
v Topoľovke. Ohlasujú sa 1 a 2x.  Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, 
nech to nahlási na farskom úrade.  


