
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

1.7.2018 14/2018 13. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

K 30.6.2018 v našej farnosti končia službu kaplánov: dp. Matúš Fuch a dp.  

Adrián Prúša. Za ich kňazskú službu a svedectvo života im srdečne ďakujeme a 

vyprosujeme im do ich nových farností stálu otvorenosť pre Božieho Ducha.  

Tak isto svoj pastoračný ročník končí bohoslovec dp. Tomáš Končula, ktorý sa 

vracia do svojej farnosti. Za jeho pomoc pri pastorácii srdečne ďakujeme. 

K 1.7.2018 do našej farnosti prichádzajú noví kapláni: dp. Martin Brečka a dp. 

Michal Lacko. V budúcom farskom liste sa nám bližšie predstavia.  

SOBOTA 14.7.2018 

 17:00 Spovedanie vo farskom kostole 

 17:30 Modlitba korunky Božieho milosrdenstva 

 18:00 Liturgia hodín – spievané vešpery k Panne  

              Márii 

 18:30 Otváracia svätá omša     
              (vdp. Radoslav Gejguš, farár Jarovnice) 

 19:45 Adoračno-mariánsky večer  

  

NEDEĽA     15.7.2018 

 7:00 Liturgia hodín – spievané ranné chvály  

              k Panne Márii 

 7:30 Svätá omša s novokňazským požehnaním 

                 (vdp. Michal Lacko, kaplán) 

 9:00 Prijatie nových členov do Bratstva sv. škapulia-

ra a obnova sľubov              
(pri oltári Škapuliarskej P. Márie v kostole) 

 9:45 Modlitba svätého ruženca 

 10:30 Slávnostná svätá omša      
  (vdp. Marek Haratim, farár Kračúnovce) 
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Po 10 mesiacoch strávených v školských laviciach naši žiaci a študenti sa už 

tešia na zaslúžený oddychový čas, „prázdniny“. S deťmi však aj my dospeláci po-

škuľujeme po pár dňoch, ktoré by sme si mohli ukrojiť zo svojho životného tempa 

a prežiť ich len tak – nemysliac pritom na svoje každodenné povinnosti.  

Čas rekreácie, keď väčšina z nás necháva stranou svoje zamestnanie, môže 

byť veľmi vhodným časom pozastaviť sa, uvažovať nad sebou, nad tým, čo je po-

trebné. Nech nás nepohltia starosti a nezoberú nám z horizontu života vzťah lásky 

k Bohu. Práve preto si ceňme chvíle ticha. Máme sklon chcieť veľa vecí stihnúť 

a preto sa veľa naháňať.  

Čas je to, čo nás neúprosne ženie dopredu, čas je to, čo nám často berie ra-

dosť zo života – lebo vraj „niet času“. Tak to zvykneme konštatovať, a ostávame 

pri tom, lebo zmena by znamenala pre nás nepríjemnú revíziu života. A to nechce-

me riskovať. Paradoxné je ale to, ak si nevieme nájsť čas na seba, na rodinu, na 

skvalitnenie ľudských vzťahov počas prázdnin, – keď máme deti doma, keď čaka-

jú na svojho ocka či mamu. 

Boh je darcom času pre človeka. Dáva nám ho preto, aby sme sa radovali 

zo života, ale aj preto, aby sme si na blížnych a na Neho „našli čas“. Nech prázd-

niny nie sú pre nás prázdnymi dňami, ale dňami prijímania milostí a tým prežíva-

ním Božieho pokoja a vnútornej radosti.  

 

Bratia a sestry! Slová „púť, putovanie, putovať“ sú  nám dôverne známe. 

Označujeme nimi cestu, ktorú má človek pred sebou, za sebou, alebo je práve 

na nej – putuje. V týchto letných dovolenkových mesiacoch, ktoré sú zamerané 

na regeneráciu človeka sa nám ponúka aj možnosť putovať na rôzne marián-

ske miesta, kde s úctou – niekedy už dlhé stáročia prichádzajú ľudia, aby Pan-

ne Márii, našej nebeskej Matke ďakovali, prosili ju, ale aj spolu s ňou chválili 

Boha. Je dobré, že aj náš slovenský národ si považuje úctu k Panne Márii za 

svoju, že Mariánska úcta sa stále rozširuje, aby sme cez Matku 

spoznávali jej Syna Ježiša Krista. 

Keď pápež Ján Pavol II. otváral v roku 1987 Mariánsky 

rok, vyjadril vo svojom príhovore, že dejiny ľudstva sa nepíšu 

v takých významných mestách ako Washington, Moskva, Lon-

dýn, Rím, či Berlín, ale dejiny ľudstva sa píšu na tých miestach, 

kde sa ľudia modlia, kde vzývajú Boha, kde sa stretajú a cez 

Pannu Máriu si vyprosujú potrebnú Božiu pomoc a požehnanie. 

Prajeme vám, aby ste dejiny vášho života písali vytvore-

ním silného „puta“ s našou nebeskou Matkou, a „putovaním“ 

s Máriou kráčali po ceste, ktorá je jedinou správnou cestou. 

...dekan a kapláni 



 

 

 Sv. spoveď pred prvým piatkom: 

Starých a chorých navštívime doma v  
piatok (06.07.) od 8:00 hod.  
Vo farskom kostole je počas celého prvého 
piatku Eucharistická adorácia. 
Farská kancelária bude počas týždňa  
zatvorená. 
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pondelok 

2.7.2018 
  

Návšteva Panny Márie, 
(sv.) 

Humenné 

  

6:15 

12:00 

18:00 

Za + z rod. Šepeľová 

+ Mária 

+ Peter 

utorok 

3.7.2018 
  

Sv. Tomáš, apoštol, (sv.) 

Humenné  

  

  

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

Za + z rod. Hoľková 

ZBP Kristián a Ján 

ZBP Agnesa s rodinou 

ZBP, potrebné milosti a poďak. Paula (75 r.) 

streda 

4.7.2018 

Humenné 

  

6:15 

18:00 

+ Štefan, Hana 

+ Magdaléna, Jozef, Dávid 

štvrtok 

5.7.2018 
  

Sv. Cyril a Metod, 
vierozvestovia, (sl.) 

Humenné 

  

  

  

Brestov  

Kochanovce 

Dubník  

NsP  

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

+ Jozef, Andrej, Helena 

Za uzdravenie - Bianca (ž.) 

ZBP Alena s rodinou, Jaroslav, Patrik, Helena 

+ Alojz (4 výr.) 

+ Michal 

ZBP rod. Karoľová 

+ Štefan, Mária, Štefan 

ZBP 94 r. Anna s rod. 

piatok 

6.7.2018 

Humenné  

  

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

6:15 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP Martina a Miroslav s rodinou 

ZBP Vincent (80 r.) a jeho rodina 

ZBP rod. Nováková 

ZBP Ondrej, Veronika, Pavol, Marianna 

Za ružencové bratstvo 

ZBP Peter a Zuzana  (5 manž.) 

sobota 

7.7.2018 

Humenné 

  

Brestov 

Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

8:00 

7:00 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

Za + z rod. Lichvanová, Orlejová, Rumňaková 

+ Ján 

ZBP Martin, Michaela, Marcel, Zdeno 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

nedeľa 

8.7.2018 

  
14. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenné  

  

  

  

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

+ Irena, Juraj 

ZBP Daniel 

ZBP Ján, Mária, Lucia, Michal, Lenka 

+ Štefan, Ján, Júlia, Michal, Mária 

ZBP Ján (85 r.) s rodinou 

ZBP Ján 

+ Andrej a jeho predkovia 

ZBP Ema, Martin, Roman 

Humenné 
Utorok 

10:30 – 12:00 

17:00 – 18:00 

Streda 17:00 – 18:00 

Brestov Pondelok od 16:30 

Kochanovce Pondelok od 17:15 

NsP Utorok od 15:00 
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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. 

 V nedeľu (01.07.) bude zbierka na „Dobročinné diela sv. Otca“. Za vaše milodary 
Pán Boh zaplať.  

 Pripomíname vám, že v čase prázdnin (júl – august) sv. omše o 12:00 hod. nebu-
dú (farský kostol). Všimnite si preto dobre rozpis časov sv. omší. 

 HE: Dňa 7. júla sa náš dekanát zúčastní diecéznej Fatimskej soboty 
v Obišovciach. Odchod autobusu bude o 6:30 hod. od bývalej VšZP.  

 Odchod autobusu pre tých, ktorí sa prihlásili na Farský výlet do Tatier bude v sobo-
tu (07.07.) o 8:00 hod. od bývalej VšZP. 

 HE: Ružencové bratstvo pozýva na „Púť seniorov“ do Levoče dňa 12.7.2018. 
Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii, alebo sa nahlásiť priamo u p. Melníkovej. 

 Dňa 1. septembra (sobota) bude blahorečenie Anky Kolesárovej v Košiciach. Kto 
by mal záujem ísť na toto blahorečenie, nech sa zapíše v sakristii, aby sme vedeli 
urobiť registráciu osôb na základe ktorej organizátori budú vedieť koľko ľudí môžu 
očakávať.  

pondelok 

9.7.2018 
Humenné 6:15 

18:00 

+ Helena 

+ Jozef (pohreb 24.4.) 

utorok 

10.7.2018 

Humenné  

  

NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

Za uzdravenie a obrátenie – bohuznámy 

Za uzdravenie – Bianka (ž.) 

+ František 

streda 

11.7.2018 
  

Sv. Benedikt,  
opát, patrón Európy, (sv.) 

Humenné 

  

6:15 

18:00 

ZBP Pavol (33 r.) 

+ Irena, Juraj 

štvrtok 

12.7.2018 
  

Humenné 

  

  

Brestov  

6:15 

16:30 

18:00 

17:00 

+ Ján, Ján 

Eucharistická Adorácia 

+ Jozef (1 výr.) 

Za + z rod. Franková, Barnová, Jozefová a  

Káčová 

piatok 

13.7.2018 

Humenné  

  

NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

+ Mária 

+ Ján, Anna, Ján 

+ Kvetoslava s rodičmi 

sobota 

14.7.2018 

Humenné 

  

Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:00 

ZBP Zuzana s rodinou 

Za + z rod. Pavlišková 

Za + z rod. Veľasová a Janitorová 

Poďakovanie 70 r., ZBP Jozefína 

nedeľa 

15.7.2018 

  
15. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenné   

odpust. slávnosť 

  

Brestov 

Kochanovce 

7:30 

10:30 

18:00 

8:00 

8:00 

ZBP Jozef (60 r.) 

Za farnosť 

ZBP Margita a jej deti s rodinami 

ZBP Diana (40 r.) 

ZBP rod. Lászloová a Kľapová 


