
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 
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F ARSKÝ  LIST  

Drahí bratia a sestry, 

tiež máte pocit, že aj tohtoročný advent je krátky? Že nestihne-
me prichystať všetko, čo považujeme za dôležité a potrebné? 
Nuž, iný advent nemáme. Je len jeden čas – ten, ktorý nám bol 

daný. A či je celý náš život dosť dlhý, aby sme sa stihli pripraviť 
na stretnutie s Pánom Ježišom?  

Je obdivuhodné, čo všetko my ľudia dokážeme vymyslieť, zariadiť, uskutočniť... 

Teraz, v tomto adventnom čase sa však chceme sústrediť na prijatie našej jedinej 
nádeje, nevyčerpateľného zdroja radosti a pokoja, zmyslu našej viery 
a zosobnenej Lásky. 

 

 

Vianoce, také voňavé, srdce rozochvievajúce, požehnaný čas oslavy narodenia 
nášho Spasiteľa, Ježiša Krista.  

Cítime, že nie sme dosť dobrí a hodní privítať Pána Ježiša u nás doma. On sa 

však rozhodol inak. Nielenže mu stojíme za Jeho príchod na Zem, On chce byť  
u nás doma, aby nás mohol raz prijať v našom skutočnom domove, vo svojom 
kráľovstve, v nebi. Tak sa teda poďme pripraviť a vzájomne si pritom pomáhajme. 

Drahí bratia a sestry,  
nech Vám doma voňajú Vianoce láskou a Božou milosťou.   

Radujme sa, že tak, ako sa Pán Ježiš Kristus chce u nás narodiť a byť 
doma, rovnako nám chystá domov u svojho a nášho Otca. Sme rodina.  

Žijeme pod jednou strechou, ktorou nám je nebo.  
Nech betlehemská hviezda prežiari Váš domov  

a jej svetlo bude svetlom Vašich očí. 
 

Všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme pokojné Vianočné sviatky  
a v Novom roku veľa Božích milostí.  

Na celú farnosť zvolávame Božie požehnanie. 
 

Vaši duchovní otcovia: František, Lorenzo, Štefan, Michal, Martin a bohoslovec Janko 
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Rozprávate sa s dieťaťom a ono vám prezradí, niekedy uprostred leta, že túži 

po nejakej veci. Poviete: „To je dobre. Už viem čo kúpiť na Vianoce.“  

Zoženiete danú vec a čím sú Vianoce bližšie tešíte sa, akú ra-

dosť bude mať dieťa, keď uvidí darček. Chystáte stromček, betle-

hem a radosť sa stupňuje. Štedrá večera a... Dieťa podíde ku 

stromčeku, rozbalí darček a povie: „Ja to už nechcem.“ Zostanete 

prekvapený a zarmútený...  

Tak nejako je to aj s hriechom. Je to prejav odmietania Toho, kto-

rý bol poslaný k nám ako NAJVÄČŠÍ DAR od nášho Otca... 

Túžme po Ježišovi intenzívne celý rok, veď on je Emanuel, Boh s nami... On je 

najväčší dar Boha pre nás.  

 

 

 

 

Jedného dňa položil učiteľ svojim žiakom otázku: „Prečo ľudia kričia, keď sú 

nahnevaní?“ „Kričia, lebo sa dajú obrať o pokoj,“ odpovedal jeden z nich. „Prečo 

však kričia aj vtedy, keď s nimi súhlasíme?“ opýtal sa učiteľ znovu. „Nuž, kričia 

preto, aby sme ich počuli,“ znela odpoveď druhého učeníka. 

Ale majster sa pýtal ďalej: „Takže sa nedá hovoriť potichu?“ 

Nasledovalo množstvo rozmanitých odpovedí, ale ani jedna z nich učiteľa ne-

presvedčila. Vtedy zvolal: „Viete, prečo kričíme na ľudí, keď sme nahnevaní? Je 

to preto, lebo keď sa dvaja ľudia na seba hnevajú, ich srdcia sa od seba príliš 

vzdialia. Ak sa chcú navzájom počuť, musia na seba kričať. Čím sú nahnevanej-

ší, tým viacej a silnejšie na seba musia kričať, aby sa počuli.  

A čo sa stane keď sa dvaja do seba zaľúbia? Nekričia, ale hovoria veľmi poti-

chu. Vzdialenosť medzi nimi je veľmi malá. Niekedy sú ich srdcia tak blízko, že si 

šepkajú. A keď je láska najintenzívnejšia, ani nehovoria. Stačí, keď sa na seba 

pozerajú. Ich srdcia sa vedia dorozumieť. To sa deje medzi dvomi ľuďmi, ktorí sa 

ľúbia.“ 

Na záver učiteľ povedal: „Keď sa s niekým rozprávate, nedopusťte, aby sa va-

še srdcia od seba vzdialili.  Nehovorte slová, ktoré by ich mohli ešte viac oddialiť, 

pretože potom príde deň, kedy už vzdialenosť bude taká veľká, že nenájdu cestu 

späť.“ 

Dni Vianoc nám znova a znova pripomínajú, že Boh  

prišiel medzi nás preto, aby zmenšil vzdialenosti, aby sme 

na seba už nemuseli kričať, ale v osobnej prítomnosti nám 

daroval v tichej nočnej hodine sám Seba. 

NAJVÄČŠÍ DAR... 

PREČO ĽUDIA KRIČIA 



 

 

 V sakristii kostola môžete do (16.12.) nahlásiť chorých na spoveď pred Vianocami. 

Nezabudnite uviesť presnú adresu a telefónne číslo. Navštevovať ich budeme v 
utorok 18.12.2018 od 8:00 hod.  

 Počas týždňa budeme spovedať vo farnostiach dekanátu, preto nebudeme spove-

dať pred večernými svätými omšami !!! 

 HE: Betlehemské svetlo nám aj tento rok prinesú humenskí skauti. V pondelok 

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.  

 HE: V utorok (25.12.) Vás pozývame do farského kostola aj s  deťmi na požehna-

nie detí a rodín pri jasličkách (jasličková pobožnosť). Začiatok o 15:00 hod.  

 HE: Vo štvrtok (27.12.) po večernej sv. omši prosím o  stretnutie členov farskej 

ekonomickej rady.  

 Na budúcu nedeľu (30.12.) je sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Man-

želské páry prosíme, aby pri svätých omšiach sedeli vedľa seba, aby si mohli  
obnoviť svoj manželský sľub.  

 V sobotu (22.12.) pozývame miništrantov na stretnutie o 14:00 hod. 

do katechetickej miestnosti. 
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pondelok 

17.12.2018 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

ZBP pre rod. Juraja a Adriana 

+ Eva 

+ Eva 

utorok 

18.12.2018 

Humenne   6:15 

12:00 

18:00 

+ Anna 

+ Michal, Ja n, Anna 

+ Michal, Anna, Ma ria 

streda 

19.12.2018 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

ZBP Miroslava a jej dieťa 

+ Michal a Tere zia 

+ Ja n, Veronika, Jana, Zuzana, Jaroslav 

štvrtok 

20.12.2018 

Humenne  

  

6:15 

12:00 

18:00 

+ Ma ria 

ZBP a posilu vo viere Ju lia, Vladimí r, Frantis ek 

+ Andrej 

piatok 

21.12.2018 

Humenne   6:15 

12:00 

+ Anna, S tefan, Mikula s  

+ Anna, Jozef, Ma ria, Michal 

sobota 

22.12.2018 

Humenne   

  

Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Ma ria a Frantis ek 

+ Jozef 

ZBP bohuzna ma rodina 

+ Martin, Eva 

nedeľa 

23.12.2018 

  
4. Adventná nedeľa 

Humenne   

  

  

  

Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

+ Ma ria a Ja n 

+ S tefan 

ZBP rod. Nova kova  

+ Martin 

ZBP - bohuzna ma rodina 

ZBP Adam (70 r.) 

+ Michal a Ma ria 

+ Ja n  (1.vý r.) 
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Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme. 

 V sakristii kostola môžete nahlásiť svoje príbytky, ktoré chcete dať požehnať. Požehnávať 

ich budeme na slávnosť Zjavenia Pána – v nedeľu (06.01.) popoludní od 13:00 hod. Neza-
budnite uviesť telefonický kontakt na vás. Nahláste ich do piatka (4.1.2019). 

 Farská kancelária bude zatvorená do 8.1.2019. Súrne prípady vybavíme po svä-

tých omšiach, pohreby možno nahlásiť kedykoľvek počas dňa.  

pondelok 

24.12.2018 
  

Štedrý deň 

Humenne  
  
Brestov 
Kochanovce 
Dubní k 

16:00 
24:00 
22:30 
22:30 
22:30 

ZBP Eva a rodinou 
+ Ladislav, Margita, Michal, Anna, Juraj 
ZBP rod. Ducova  
ZBP bohuzna ma rodina 
... 

utorok 

25.12.2018 

- 

Narodenie Pána 

Humenne   
  

  
  

Brestov 
Kochanovce 
Dubní k 
NsP 

7:30 
9:00 

10:30 
18:00 
8:00 
9:30 
9:00 

10:45 

+ Anton, Elena, Elena 
+ Jozefí na 
Za farnosť 
+ Andrej, Hermí na, Ma ria 
ZBP rod. Terekova  
ZBP rod. Kopa c ova  a Kovaľova  
+ Michal, Ivan 
... 

streda 

26.12.2018 

  
Sv. Štefan, 

prvomučeník, (sv.) 

Humenne   
  
  

  
Brestov 
Kochanovce 
Dubní k 
NsP 

7:30 
9:00 

10:30 
18:00 
9:30 
8:00 
9:00 

10:45 

+ S tefan 
+ Eva, S tefan, Ma ria, Michal, Pavol 
+ Michal a Ma ria a ich rodic ia 
+ S tefan a Anna 
+ S tefan, Anna 
+ S tefan, Zuzana, Juraj, Katarí na 
ZB S tefan, Marta s rodinou 
+ S tefan 

štvrtok 

27.12.2018 
  

Sv. Ján evanjelista, (sv.) 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

6:15 
12:00 

  
18:00 
17:00 

+ Michal, Tere zia 
+ Frantis ek, Magdale na, S tefan, Katarí na,  
      Jozef, Ma ria 
+ Helena 
+ Ma ria, S tefan, Ma ria, Jozef 

piatok 

28.12.2018 
  

Sv. Neviniatka 

Humenne   6:15 
12:00 
18:00 

+ Anna a Mikula s  
ZBP poc atý ch detí  
+ Eva 

sobota 

29.12.2018 

  
Piaty deň oktávy 

Humenne  
  
Kochanovce 
NsP 

6:15 
18:00 
8:00 
7:30 

+ Ladislav, Ma ria 
+ Eva 
+ S tefan 
+ Oľga, Jozef a prí buzní  z rodiný 

Nedeľa 

30.12.2018 

- 

Svätej rodiny  
Ježiša, Márie a Jozefa,  

(sv.) 

Humenne   
  
  
  
Brestov 
Kochanovce 
Dubní k 
NsP 

7:30 
9:00 

10:30 
18:00 
8:00 
9:30 
9:00 

10:45 

ZBP Peter (40 r.) s rodinou 
+ Ja n, Margita, Ja n 
ZBP rod. Makarova  
+ Eva 
ZBP Michal (80 r.) 
+ Ma ria (15 vý r.) a + rodic ia 
... 
Za rodiný v kaplnke 


