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Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme. 

 V tomto týždni (19.,20.,21.09.) sú Jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďako-
vanie za úrodu. 

 Prvé stretnutie birmovancov bude vo štvrtok (20.09.) po večernej sv. omši. 
Účasť všetkých, ktorí sa zapísali na birmovku v našej farnosti je povinná. Budú sa 
rozdeľovať do skupín podľa toho, ako im to časovo vyhovuje. 

 Oznamujeme vám, že úmysly na sv. omše pre rok 2018 sú už všetky zaplnené. 
Na prvý polrok 2019 budeme prijímať v novembri po dušičkách. 

 HE: Došli nám podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha. Prosíme čle-
nov, aby si ich vyzdvihli v sakristii a zaplatili členský poplatok 5€ na r. 2019.  

14.9. - Povýšenie sv. Kríža 
 

17:00   Krížová cesta   (z Mierovej ul.) 
         (študenti Cirkevnej školy) 
18:00  Svätá omša 
        (celebrujú kňazi farnosti) 

15.9. - Sedembolestná P. Mária 
 

15:00   Korunka k B. milosrdenstvu 
         (učitelia Cirkevnej školy) 
15:30  Svätá omša 
        (celebrujú Saleziáni) 

16.9. - ODPUSTOVÁ NEDEĽA 
 

  7:30   Svätá omša    (farský kostol) 
  9:00   Krížová cesta 
  9:45   Modlitba sv. ruženca   (spovedanie pútnikov) 
10:30   Slávnostná odpustová svätá omša 
            (celebruje Mons. Jozef Šechný, kanonik košickej kapituly) 

Všetky sv. omše a pobožnosti v tých dňoch sú na Kalvárii, okrem sv. omše o 7:30. 

Sviatok Povýšenia sv. Kríža bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka 
cisára Konštantína, našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Potom 
nechala vystaviť baziliku Božieho hrobu, do ktorej tieto ostatky umiestnila. Toto 
sa udialo vo štvrtom storočí.   

V roku 614 perzský kráľ Chosroa dobyl Jeruzalem a vzal aj ostatky sv. Kríža. 
V roku 630 však byzantský cisár Heraklios, po porážke perzského kráľa získal, 
znovu ostatky svätého Kríža a odviezol ich do Jeruzalema. Keď sa mala vzác-
na relikvia znovu umiestniť v bazilike, stala sa zvláštna udalosť.  

Cisár Heraklios, vyzdobený zlatom a drahokamami, chystal sa v procesii pre-
kročiť bránu vedúcu na Kalváriu, ale nešlo to. Cítil sa ako prikovaný na mieste. 
Vtedy mu odkázal biskup, že sa jeho triumfálna výstroj nehodí k pokore Ježiša 
Krista. Cisár zvliekol honosné rúcho a bosý potom ľahko prekročil bránu na 
Kalváriu.  

Z tejto príhody sa odvodzuje obrad, pri ktorom sa pápež na Veľký piatok, bez 
slávnostného rúcha a bosý odoberie ku krížu, aby ho pobozkal. Ale tento úkon 
aj nám chce povedať, že nemôžeme pristúpiť k Ukrižovanému, ak najprv neod-
ložíme všetky svoje domnelé veľkosti. 

pondelok 
17.9.2018 

Humenné 
  
 
Brestov 

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

ZBP František, Marta, ZBP dcéry a nevesty s rod. 
Za + z rod. Fuňová, Kovalančíková, Janičková 
+ Ján 
+ Mária, Mária, Jozef 

utorok 
18.9.2018 

Humenné  
  
  
NsP 

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

ZBP a poďak. za dar života - Martin 
ZBP Ľubomír (50 r.) s rodinou 
+ Ján 
+ Ján 

streda 
19.9.2018 

Humenné 
  
  
Kochanovce 

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

ZBP rod. Makarová 
+ Mária, Štefan 
+ Eugen, Margita, Milan 
Za + z rod. Šalatová a Šepeľová 

štvrtok 
20.9.2018 

  
Sv. Ondrej Kim Taegon 
a spol., mučeníci, (sp.) 

Humenné 
  
  
 
Brestov 
NsP 

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

ZBP Rastislav (40 r.) a rod. Brzychcyová a Ružová 
+ Helena, Jozef, Božena 
Eucharistická Adorácia 
ZBP Miroslav a Mária s rodinami 
+ Miroslav 
+ Mária, Ján 

piatok 
21.9.2018 

  
Sv. Matúš,  

apoštol a evanjelista, (sv.) 

Humenné  
  
  
Dubník 
NsP 

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

+ Pavel a + z rod. Ružová a Brzychcyová 
+ Jozef, Anna 
+ Viktória (1 výr.) 
ZBP Anton s rodinou 
ZBP Anna s rodinou 

sobota 
22.9.2018 

Humenné  
  
Kochanovce 
NsP 

7:00 
18:00 

8:00 
7:00 

ZBP Helena 
+ Zdenka, Tomáš, Mária 
ZBP rod. Eibová, Pidaničová, Šmidová, Rejtová 
+ Ján 

nedeľa 
23.9.2018 

  
25. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenné  
  
  
  
Brestov 
Kochanovce 
Dubník 
NsP 

7:30 
9:00 

10:30 
18:00 

9:30 
8:00 
9:00 

10:45 

+ František (10 výr.) 
+ Mária, Andrej, Anna, Jozef, Juraj 
ZBP Anna (50 r.) s rodinou 
ZBP Juraj 
ZBP Dušan (50 r.) 
Za + z rod. Pichová, Ondovčinová, Behúnová 
ZBP Lenka a Radka 
ZBP Jozefína s rodinou 



 

 

 Vo štvrtok (13.09.) bude Večeradlo za kresťanskú Európu o 17:00 hod. 

 UPOZORŇUJEME! V nedeľu (16.09.) nebude sv. omša o 9:00 hod. V tom čase 
bude na Kalvárii krížová cesta a spovedanie pútnikov. 

 1. SV. PRIJÍMANIE:  Prosíme rodičov, ktorí v školskom roku 2018/2019 chcú  
prihlásiť dieťa na 1. sv. prijímanie, aby si vyzdvihli prihlášku v sakristii kos-
tola alebo na našej webstránke a vyplnenú ju odovzdali do 16. septembra v kan-
celárii farského úradu počas úradných hodín alebo v sakristii kostola.  

 V pondelok (17.09.) bude Dekanátne večeradlo so začiatkom o 10:45 hod. Po sv. 
ruženci a adorácii bude o 12:00 sv. omša. 

 Na budúcu nedeľu (23.09.) bude septembrová zbierka na „Obnovu farského 
kostola Všetkých svätých“. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.  

Prvý september má v sebe vždy zvláštne čaro. Nielen pre žia-
kov a študentov, ktorým začína školský rok, ale aj pre všetkých 
nás, ktorí už svoje školské povinnosti máme dávno za sebou. 
To, čo nám nový školský rok prinesie sú totiž nielen vedomosti, 
či skúsenosti, ktoré prijmeme, ale aj naša odpoveď, ktorú bude-
me musieť interpretovať – čo si sa naučil, ako to uplatňuješ 
v praxi, ako tým pomáhaš druhým – a toto nazývame jedným slovom „skúška“. 

Slovo skúška v nás vo väčšine prípadov vyvoláva pocit strachu a hromade-
nia dotieravých predstáv o zlyhaní. Pre iných slovo skúška znamená výzvu, 
aby spoznali čo vedia – a čo nevedia. A to je aj pravý dôvod, prečo by sme ich 
mali prijímať nie ako nutné zlo, ale ako výzvu k osobnému rastu.  

Skúšky sú príležitosťami, ktoré podajú svedectvo o TVOJEJ zrelosti 
a potenciáli. Pamätaj si toto: 

 v každej etape svojho života budeš mať skúšky, 

 v každom prípade by tvojím cieľom malo byť zloženie skúšky, inak ju budeš 
musieť robiť stále znova, pokým ju nezložíš,  

 skúška ťa pripravuje na povýšenie a dokazuje, že si pripravený to zvládnuť, 

 sebapovýšenie nikdy nedokáže nahradiť povýšenie Bohom. Nepredbiehaj 
teda Boha. Počkaj, kým ti On sám otvorí dvere. 

Výrobok nemožno bezpečne použiť, pokým sme ho nevyskúšali. Tak je to aj 
s tebou. Boh nie je rodič s tvrdým srdcom, ktorý sa teší z toho, keď jeho deti 
zápasia so skúškami života, ale vie, že práve takého skúšky nás pripravia na 
to, čo nás čaká pre večnosť.  

Ako Božie deti máme toho najstarostlivejšieho Otca, ktorý je na Nebesiach. 
Intenzívne myslí na každého z nás a teší sa zo všetkých, ktorí postupujú 
v skúškach podľa Božieho scenára.  

Volám sa Ján Kurimský. Pochádzam z mesta Prešov, mám 21 rokov. Vieru 

mi od malička odovzdávali moji rodičia, ktorí okrem mňa vychovali 

a vychovávajú aj mojich šiestich súrodencov. Vďaka nim som sa dostal aj na 

prázdninové duchovné cvičenia a cezročné stretká, ktoré viedlo Hnutie Svetlo-

Život (tzv. Oáza). Vedomosti som získaval najprv na CZŠ sv. Gorazda, neskôr 

na Gymnáziu sv. Moniky (obidve v Prešove). Počas štúdia na gymnáziu sa vo 

mne začínalo ozývať Božie volanie ku kňazstvu, ale rozhodnutie podať prihláš-

ku som urobil až v maturitnom ročníku. Po úspešnom absolvovaní prijímacích 

skúšok som nastúpil do Kňazského seminára v Košiciach, kde som prežil dva 

roky. Tento rok bude moja formácia pokračovať tzv. pastoračným ročníkom 

medzi vami, vo farnosti Všetkých svätých v Humennom. Prosím vás o vaše 

modlitby za mňa i mojich spolubratov bohoslovcov, ktorí sa pripravujú ku kňaz-

skému povolaniu, aby nás Pán formoval podľa svojho Najsvätejšieho Srdca. 

pondelok 
10.9.2018 

Humenné 
  
  
Brestov 

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

+ František 
+ Margita 
+ Ján 
+ Ján, Mária, Ján 

utorok 
11.9.2018 

Humenné  
  
  

NsP 

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

+ Juraj 
+ Štefan, Mária, Pavol, Mária 
+ Juraj, Anna 
ZBP a poďak. – Helena (85 r.) a celá rod. 

streda 
12.9.2018 

  
Najsv. mena P. Márie, (ľs.) 

Humenné 
  
  

Kochanovce 

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

+ Mária 
+ Anna, Ján, Jozef 
+ Miroslav a Michal 
Za + manželov Štefanikových 

štvrtok 
13.9.2018 

  
Sv. Ján Zlatoústy,  

biskup a učiteľ C., (sp.) 

Humenné 
  
  

  
Brestov 
NsP 

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

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 
+ Mária, Mikuláš, Naďa 
Eucharistická Adorácia 
+ Mária 
+ Jozef 
ZBP Anton, Mária, Anton 

piatok 
14.9.2018 

  
Povýšenie sv. Kríža, (sv.) 

Humenné  
  

Kalvária 

6:15 
12:00 
18:00 

+ Jolana (5 výr.), + Vincent a Michal 
ZBP Ľudmila 
Za farnosť 

sobota 
15.9.2018 

  
Sedembolestná P. Mária, 
patrónka Slovenska, (sl.) 

Humenné  
  
  

Kalvária 
  
Brestov 
Kochanovce 
Dubník 
NsP 

7:30 
9:00 

10:30 
15:30 
18:00 

8:00 
9:30 
9:00 

10:45 

+ Eva 
+ Peter, Jolana, Jozef 
+ Margita 
Za farnosť 
+ Anna 
+ Tibor, Ján, Anna 
ZBP Jozef a Mária s rod. 
+ Mária 
ZBP a poďak. Beáta a Miroslav (25 manž.) 

nedeľa 
16.9.2018 

  
24. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenné  
Kalvária 
  
 
Brestov 
Kochanovce 

7:30 
10:30 
18:00 

 
7:30 
8:45 

ZBP Juraj a Mária 
Za farnosť 
ZBP Aurélia, Michal, Oxana, Xénia, Ale-
xandra 
ZBP Ján a Margita (50 manž.) 
ZBP Mária a Andrej (80 r.) 


