
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

21.10.2018 22/2018 13. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

1. novembra si Katolícka cirkev pripomína slávnosť Všetkých svätých a to nie-
len tých, ktorí sú oficiálne vyhlásení za svätých, ale aj tých, o ktorých ,,svätosti 
okrem Boha nikto iný nevie“.  

Sv. Terézie sa raz opýtala jedna sestra: ,,Ešte musím veľa získať, aby som bo-
la svätá?“ Ona jej odpovedala: ,,Nie získať, ale stratiť!“ 

Svätosť spočíva v poznaní živého Boha a v snahe napodobniť ho. Do tejto 
svätosti nerastieme tým, že z vlastnej sily vyhadzujeme zo svojej duše hriechy, ale 
tým, že sa snažíme mať správny vzťah k Pravému a Živému Bohu. Sv. Ján vo 
svojom liste píše: ,,Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho 
budeme vidieť takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čis-
tý, ako je on čistý.“ A kniha Zjavenia sv. Jána, charakterizuje svätých ako tých, 
ktorí si oprali rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.  

Pýtali sa raz malého chlapca na náboženstve: ,,Kto je to svätec“. Pretože pár 
dni predtým bol na návšteve v kostole, kde videl namaľovaných svätých na fareb-
ných sklách, a veľmi sa mu páčilo ako slnko svietilo skrze tieto sklá, odpovedal na 
otázku nasledovne: ,,Svätec je človek, cez ktorého svieti slnko!“ Táto jeho definí-
cia veľmi dobre vyjadruje, o čo vo svätosti ide. Musíme byť priechodní pre Božie 
svetlo, pre Boha.  

Na svetovom stretnutí zasvätených v roku 1984 sa istá rehoľníčka spýtala Mat-
ky Terezy: ,,Matka Tereza ako sa cítite, keď vás zahŕňajú toľkou úctou 
a obdivom?“ Odpovedala: ,,Ide mi to jedným uchom dnu a druhým von. Nikdy ne-
dopustím, aby sa mi niečo z toho uchytilo v srdci alebo sa tam dokonca usadi-
lo.“ ,,A hovorí sa,“ pokračovala sestra, ,,že ste žijúca svätica!“ ,,Ak som svätá, som 
iba to, čím by mal byť každý kresťan.“ odpovedala Matka Tereza.  

Svätá Cirkev nám predkladá veľké vzory svätých. Ustanovila nám tento svia-
tok, aby sme si ctili Boha vo Všetkých svätých, ktorí Božou milosťou hrdinsky žili 
a dosiahli veľký stupeň dokonalosti a taktiež aby sme mu ďakovali za milosť, ktorú 
udelil svätým i nám. Preukazujme teda patričnú česť svätým ako už dokonalým 
sluhom a priateľom Božím. Nasledujme ich v čnosti a prosme ich o orodovanie za 
nás.  
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Humenné 14:00 – pri hornom kríži na cintoríne  
                                             (v prípade nepriaznivého počasia v Dome smútku) 
Brestov 14:00 – na cintoríne  
Kochanovce 14:45 – na cintoríne 

Brestov Nedeľa (28.10.) 14:00 -14:30 

Kochanovce Nedeľa (28.10.) 14:45 -15:30 

NsP Piatok   (26.10.) 15:00 -15:45 

Humenné 

Pondelok  (29.10.) 16:30 -18:00 

Utorok      (30.10.) 10:30 -12:00 

Streda      (31.10.) 16:30 -18:00 

Úplné odpustky pre duše v očistci 

V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše ver-

ných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na 

všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a po-

modliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého 

Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony.  

Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, 

od 1. do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Okrem týchto 

odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmiere-

nia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v ten istý deň, a pomodliť 

sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní 

treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú 

získať iba pre duše v očistci. 

LÚČENIE... 
Keby Boh na chvíľu zabudol, že som starec a daroval  mi  ešte omrvinku ži-

vota, využil by som ten čas najlepšie ako viem. Pravdepodobne by  som nepove-
dal všetko o čom premýšľam, ale celkom iste by som  si premyslel  všetko, čo po-
viem.  

 Hodnotil by som veci nie podľa ceny, ale podľa významu.  

 Spal by som málo ale sníval viac, pretože viem, že každú minútu so zatvore-

nými očami strácame 60 sekúnd svetla. 

 Keby mi Boh ešte daroval omrvinku života, kráčal by som k slnku a objavoval 

by som nielen svoje telo, ale aj svoju dušu. 

 Dieťaťu by som pripravil krídla, ale dal by som mu ich, až keď sa naučí lietať. 

 Ľuďom vo vyššom veku by som pripomenul, že smrť neprichádza so staro-

bou, ale so zabudnutím, či opustenosťou. 



 

 

 V pondelok (22.10.) bude vo farskom kostole Dekanátne večeradlo so začiatkom 

o 10:45 hod. a sv. omšou o 12:00 hod.  

 V našom farskom kostole si u birmovancov na budúcu nedeľu (28.10.) po kaž-

dej svätej omši môžete zakúpiť sviečku s logom kampane „Sviečka za nenaro-
dené deti“ a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, ktoré 
vykonáva Fórum života.  

 V piatok (26.10.) je výročie konsekrácie nášho farského kostola. Je to vý-

znamná slávnosť pre farské spoločenstvo, preto Vás pozývame zúčastniť sa bo-
hoslužieb. V tento deň možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.  

 Na budúci víkend v noci zo soboty na nedeľu (27.-28.10) bude zmena času. Hodin-

ky posúvame o hodinu naspäť.  
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pondelok 

22.10.2018 
  

Sv. Ján Pavol II.,  
pápež, (ľs.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Juraj, Ma ria, Jozef, S tefan 

+ S tefan (5 vý r.) 

+ Helena, Michal, Andrej, Paulí na 

+ Pavol, Ja n, Anna, Ma ria 

utorok 

23.10.2018 

Humenne   
  
   
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Ja n, Anna, Toma s , Frantis ek 

ZBP a ochrana - Peter (40 r.), Katarí na (40 r.) s rod. 
ZBP Kla ra, Pavol, Marta 

+ Ja n 

streda 

24.10.2018 

Humenne  
  
  
Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Ja n, Juraj, Ma ria, Alz beta, Michal 
+ Jozef 
+ S tefan, Ma ria, Michal 
ZBP bohuzna ma rodina 

štvrtok 

25.10.2018 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Milan 

+ Frantis ek, Ja n, Viktor, Ma ria, Anna, Michal 
Eucharistická Adorácia 

+ Ma ria 

+ Juraj, Anna, Ja n, Ma ria 

+ Michal 20 r 

piatok 

26.10.2018 
  

Výročie posviacky chrámu,  
 (sl.) 

Humenne   
  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Jozef a Anna 

+ Ja n, Alz beta, Ma ria, Andrej 
+ Ma ria (1 vý r.) 
+ Andrej, Zuzana 

+ Magdale na, Anton 

sobota 

27.10.2018 

Humenne   
  
Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:00 

+ Ja n, Anna, Ja n, Alz beta 

+ Ma ria 

ZBP Daniel a Jana (27. manz .) 

ZBP Alený s rodinou a Editý s rodinou 

***   ZMENA  ČASU  z 3:00  na  2:00   ***  

nedeľa 

28.10.2018 

  
30. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne   
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

+ Eugen 

ZBP Vale ria s rodinou 

ZBP Katka s rodinou 

+ Milan, Zdenko, Michal, Anna 

ZBP Sabina s rodinou 

Za + z rod. Kenderes ova  a Slepa kova  
ZBP Xe nia s rodinou 

Poďak. za 70 r. z ivota, ZBP pre Alz betu 
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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. 

Hovorí sa, že najoptimistickejší tvor na svete je pavúk. Ak ho 
zatvoríte do fľaše, ráno bude sedieť na novučkej pavučine  
a čakať na muchu, ktorá nikdy nepriletí. Optimizmus je dobrá 
vec! Dáva silu i nádej, bez ohľadu na okolnosti. Cintoríny sú 
tiež plné optimistov, ktorí verili, že ich život za niečo stál.  
Pravdu mali ale iba tí, ktorí svoj optimizmus a vieru ukotvili na 
Ježiša, ktorý vyslovil slová: „Ja som cesta, pravda a život.“ 

pondelok 

29.10.2018 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Jozef 
+ Michal, Ja n, S tefan (kn az) 

+ Ja n 

utorok 

30.10.2018 

Humenne   
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Ivan 

ZBP Ja n, Ľubomí r, Marek s rodinami 
+ Ondrej a Ma ria 

ZBP Silvia a Bran o 

streda 

31.10.2018 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

ZBP Miriam a Radoslav a rodinami 
+ Svetlana 

ZBP Elena (75 r.) 

štvrtok 

1.11.2018 

  
  

VŠETKÝCH SVÄTÝCH,  
 (sl.) 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:00 

8:00 

9:00 

+ Rudolf, Johana, Ma ria, Jozef 
ZBP Patrik (19 r.) za mu drosť srdca a dar vierý 

Za farnosť 

Za dus e zosnulý ch nenarodený ch detí  
 ... 
+ Anna (1 vý r.) 

ZBP Katarí na, Anna, Ma ria 

piatok 

2.11.2018 
  

Spomienka na všetkých 
verných zosnulých,  

 (sp.) 

Humenne   
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

7:30 

Za zosnulý ch veriacich 

Za zosnulý ch veriacich 

Za zosnulý ch veriacich 

Za zosnulý ch veriacich 

Za zosnulý ch veriacich 

Za zosnulý ch veriacich 

Za zosnulý ch veriacich 

sobota 

3.11.2018 

Humenne   
  
Brestov 

Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

8:00 

7:00 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdca PM 

Za + c lenov ruz encove ho bratstva 

+ Peter, Pavol 
Za + z rod. Pis kova , Gajdos ova  a + Peter 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdca PM 

nedeľa 

4.11.2018 

  
31. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne   
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

+ Ja n, Anna, Ja n, Ma ria 

+ Milan, Ja n, Helena 

+ Ja n, Alz beta, Juraj, Ma ria 

Za ruz encove  bratstvo 

Za + z rod. Kos icka  
+ Ro bert (10 vý r.) 

+ Michal, Anna, Helena, Michal 
Za ruz encove  bratstvo 
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