
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

13.01.2019 1/2019 14. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Bratia a sestry! Takto pred rokom sme uvažovali o smere našej životnej cesty a 

pripomínali sme si, že je to vždy záležitosť hodnôt – čomu dáme v živote pred-

nosť. Hodnota potom určuje smer našej cesty. A že je dôležité hodnoty časnosti 

a večnosti nepomiešať. 

Dnes, po roku, keď stojíme na začiatku Nového roku by som chcel Vašu pozor-

nosť upriamiť na „FENOMÉN ČASU“. 

12 mesiacov,  365 dní,  8760 hodín,  525 600 minút,  31 536 000 sekúnd. 

To je ten čas, ktorý máme teraz pred sebou. Aspoň si to teda 

myslíme, že je to tak. Ale niekedy sa musíme zmieriť s tým, že to 

nezáleží od nás, že Niekto iný je Pánom času a že my sme len 

jeho užívatelia a že nie vždy dostaneme mandát spravovať 

ďalšiu porciu času. Pred nami sú dni Nového roku. Obrovský ča-

sový potenciál, o ktorom ale už vieme, že nám nespadol len tak 

z ničoho nič do lona.  

12 mesiacov,  365 dní,  8760 hodín,  525 600 minút,  31 536 000 sekúnd. 

Je to veľa, alebo málo? To záleží od toho, kto ako s týmto da-

rom naloží.  Áno – darom! Lebo čas, ktorý máme k dispozícii 

je darom od Boha. Či si to uvedomujeme, alebo nie. Je ale lep-

šie, ak si to uvedomujeme, lebo potom ho vieme aj lepšie vyu-

žiť, uvedomujúc si jeho hodnotu, ale i zodpovednosť za jeho vy-

užitie pred Bohom. 

Mnohí z nás konštatujeme skutočnosť, že čím sme starší, čas akosi rýchlejšie 

beží, že len teraz boli Vianoce a už ideme v ústrety ďalším... Čím to je? Naozaj 

sa čas môže skracovať, alebo naťahovať? Určite nie! Veď hodiny odmeriavajú 

vždy tú istú mieru času. To len naše vnímanie prežívania vzťahu k danej veci 

alebo osobe nám robí z časovej hodnoty akúsi „gumovú šnúru“, ktorá sa 

vie naťahovať alebo skracovať.  Sami viete, ako pomaly nám plynie čas, 

keď sme u zubára, v zamestnaní, alebo keď ostaneme sami medzi štyrmi stena-

mi so svojimi siedmimi či ôsmymi krížikmi na chrbte. Ale tiež vieme, ako neuveri-

teľne rýchlo čas beží vtedy, keď vieme, že sme už mali byť niekde inde 

a nestíhame. Vtedy očami tlačíme ručičky hodiniek dozadu, alebo prepisujeme na 

digitálkach číslice na menšie. 
pokračovani na str. 2 
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12 mesiacov,  365 dní,  8760 hodín,  525 600 minút,  31 536 000 sekúnd. 

Toto je časový úsek v ktorom môžeme byť predovšetkým vďační Bohu, že nám 

dáva do cesty ľudí, ktorí nám ukazujú aký je život krásny, úsek v ktorom chceme 

vnímať blízkosť lásky človeka i Boha k nám, kedy sa cítime byť poctení žiť tento 

život. Premeniť čas nie na prítomnosť hmotných vecí, ale na prítomnosť Boha 

i prítomnosť ľudí pri sebe – to je to, o čo by sme sa mali snažiť v tomto Novom 

roku.  

ŠTATISTIKY 
 

Krsty:   Celkovo = 65      (29 chlapcov a 36 dievčat) 
Pohreby:   Celkovo = 98   (Muži = 54; Ženy = 43; Deti = 1 

                         Brestov = 0; Kochanovce = 6 
Priemerný vek: 73,95   (M=72,5;  Ž=75,5)  

Sobáše = 44          
Birmovanci = 39     
Pomazanie chorých v tomto roku prijalo 840 veriacich. 
Prvoprijímajúci = 74  
 
Sv. omše vo farnosti:   

Humenné = 1056;  Brestov = 157;  Kochanovce = 162;  Dubník = 105;  
NsP = 231; CsŠ = 52; Hospice + DSS = 107 
Celkovo odslúžené  = 1870   + Za veriacich farnosti  = 60 

Úmysly vždy na prvý polrok v novembri a na 2 polrok v máji. 
 
Sv. prijímania = asi 180.000 
Žiaci na náboženstve = 2362  (ZŠ=1617 + SŠ=745) 
 
 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY V ROKU 2019 

1.sv. prijímanie v našej farnosti bude:  
     5.5. = CsŠ   (9:00) 
     5.5. = ZŠ Pugačevova a Kudlovská  (11:00) 
   12.5. = ZŠ Švermova a Hrnčiarska     (10:30) 
 

Sviatosť birmovania plánujeme na 7. veľkon. nedeľu – 2.6.2019 
 
 

ODPUSTY VO FARNOSTI: 
Brestov – 09.06.2019 – nedeľa  (Zoslanie DS) 
Dubník – 23.06.2019  –  nedeľa  (Najsv. Telo a Krv) 
Kochanovce – 23.06.2019 – nedeľa  (Narodenie Jána Krstiteľa) 
NsP – 30.06.2019 – nedeľa  (Matky Ustav. Pomoci) 
Humenné – PM Karmelská – 14.07.2019 – nedeľa 
Humenné – Kalvária – 15.09.2019 – nedeľa 
Humenné – Všetkých svätých – 01.11.2019 – piatok 



 

 

 Dnešnou nedeľou (13.01.) sa končí Vianočné obdobie a od zajtra začína Cezročné 
obdobie. V tomto období sa neslávi osobitný aspekt Kristovho tajomstva. Skôr sa 
najmä v nedele pripomína Kristovo tajomstvo v celej jeho plnosti. Cezročné obdobie 
bude trvať až do Popolcovej stredy – do 6. marca.  

 V  zbierke na Dobrú novinu ste prispeli sumou 2.466,79€, z toho farský kostol 
2.194,79€; Brestov 152€; Kochanovce 50€; NsP 70€.Pán Boh zaplať! 

 Tento rok prebieha celoslovenská štafetová Adorácia rodín za rodiny. Naša farnosť 
sa do tejto štafety zapojila tiež a pripadol jej deň (16.01. – streda). Preto chceme 
osloviť a tým aj poprosiť rodiny s deťmi aby sa do tejto adorácie živo zapojili. Na túto 
adoráciu sú pozvaní všetci veriaci ale každú hodinu od 8 hod. do 20 hod. bude mať 
jedna rodina službu.    

 Stretnutie rodičov birmovancov sa uskutoční vo štvrtok (17.01.) po večernej 
sv. omši. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná!  
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pondelok 

14.1.2019 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

Za pokoj bohuzna mej zosnulej a jej rodiny 

ZBP a s ťastny  po rod - Miroslava 

+ Ladislav  (nedoz ity ch 75 r.) 

ZBP Jakub (20 r.) 

utorok 

15.1.2019 

Humenne   
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Alex 

+ Michal 
+ Jozefí na (4 vy r.) 

+ Ma ria 

streda 

16.1.2019 

Humenne   
  
  
Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Igna c, Anna, Michal 
+ Frantis ek, Juraj 
+ Jozef (1 vy r.) 

+ Ja n, Anna, Jozef, Anna, Ľudmila 

štvrtok 

17.1.2019 
  

Sv. Anton, opát,  (sp.) 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Ja n, Anna, S tefan 

+ Michal, Ma ria, Michal, Ma ria 

Eucharistická Adorácia 

+ Ja n 

+ Ja n, Magdale na 

+ Ja n  (1. vy r.) 

piatok 

18.1.2019 

Humenne   
  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Paulí na, S tefan, Alz beta, Michal 
Poďak. za 40 manz . - Stanislav a Anna 

+ Jozef 
ZBP jubiluju ci c lenovia bohuzna mej rodiny 

+ Dominik, Peter, Pavlina 

sobota 

19.1.2019 

Humenne  
  
Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Jolana 

+ Anton 

+ Albí na, S tefan, Anna 

+ Michal, Zuzana, Zuzana st., Michal st. 

Nedeľa 

20.1.2019 

  
2. 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 

+ Michaela 

+ Ja n a Tere zia 

+ Peter 

+ Zdenko, Milan, Michal, Anna 

ZBP rod. Krukova  
ZBP Anto nia (25 r.) a Nata lia (18 r.) 

ZBP Tatiana, Slavomí r Kristí na, Toma s  
ZBP Ma ria, Anton 
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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. 

 Všetkých, ktorí by chceli prijať sviatosť manželstva v našej farnosti v roku 2019 
(alebo neskôr), pozývame prihlásiť sa vo farskej kancelárii, alebo emailom na  
snúbenecké náuky. Najbližší kurz začne 8. februára.  

 HE: V nedeľu (20.01.) bude januárová zbierka na „Obnovu farského kostola 
Všetkých svätých“. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.  

 V sobotu (26.01.) 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.  

pondelok 

21.1.2019 
  

Sv. Agnesa,  
panna a mučenica, (sp.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Frantis ek 

+ Mikula s , Jozef, Anna, Frantis ek, Jozef 
+ Ja n 

Za + z rod. Mandza kova , Maďarova  

utorok 

22.1.2019 

Humenne   
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Miroslav 

+ Ladislav 

ZBP rod. Tabakova  a Bon kova  
+ Michal, Zuzana 

streda 

23.1.2019 

Humenne   
  
  
Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Bibia na 

ZBP Peter a Milos  s rodinami 
ZBP Kristí na 

ZBP Verona s rodinou 

štvrtok 

24.1.2019 
  

Sv. František Saleský,  
biskup a učiteľ C.,  (sp.) 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

ZBP Jozef (70 r.) 

+ Mikula s , Jozef, Anna, Jozef, Frantis ek 

Eucharistická Adorácia 

+ Ladislav (1 vy r.) 

+ S tefan, Ja n, S tefan 

ZBP a poďakovanie 70.rokov z ivota Alz beta 

piatok 

25.1.2019 
  

Obrátenie sv. Pavla apoštola,  
(sv.) 

Humenne   
  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Michal, Alz beta 

+ Ja n, Ma ria, Monika, Jozef, Kla ra 

+ Ma ria 

+ Igna c 

+ Pavol, Filomena, Jana, S tefan 

sobota 

26.1.2019 
  

Sv. Timoteja a Títa,  
biskupov,  (sp.) 

Humenne  
  
Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

ZBP rod. Lipc a kova  
ZBP Paulí na 

+ Helena, Ja n, Jaroslav 

+ Ma ria, Jozef, S tefan 

Nedeľa 

27.1.2019 

  
3. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne   
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

+ Ja n, Ma ria 

+ Ma ria 

ZBP Eva (33 r.) 

+ Jozef, Ja n, Ma ria, Katarí na 

ZBP Hedviga 

ZBP Jana a Ľudoví t 
ZBP Eva 

ZBP Milan, Ja n a Maria n s rodinami 


