
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

30.06.2019 14/2019 14. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

"Keď sa chceš so mnou vydať na cestu, 

musíš byť vyzbrojený zrelosťou kresťa-

na, v ktorej neexistuje už túžba po mate-

rinskej ochrane; hovorí Ježiš prvému 

uchádzačovi. Druhému objasňuje, že je 

potrebný život viery, ktorý vyžaduje inte-

lektuálny a existenciálny zlom, rozchod s 

minulosťou, so svojimi predkami, so svo-

jimi koreňmi, s tradíciou, ktorú predstavuje otec. Tretiemu hovorí zase, že si to vy-

žaduje nasledovanie, ktoré zanechá celú sociálnu sieť, vzdá sa túžob a cestova-

nia, putovania sem a tam, odmieta rozdelenú dušu medzi budúcnosťou Božieho 

kráľovstva a zidealizovanou predstavou poznanej minulosti." (Francois Bovon: 

"Evanjelium podľa Lukáša"). Ježiš nás v dnešnom evanjeliu dôrazne vyzýva k ta-

kýmto spôsobom nasledovania. Od svojich učeníkov Ježiš vyžaduje veľa: vedieť 

žiť bez zabezpečenia, zaistenia a (emocionálnej) závislosti, vedieť sa oslobodiť za 

určitých okolností od pevných sociálnych pút, odvrátiť sa radikálne od starého a 

minulého, od všetkého, čo je mŕtve, bez pravého života a rozhodnúť sa pre nové, 

budúce, pre Krista, pre život a vieru. O najdôležitejšom predpoklade na zdolanie 

tejto cesty hovorí druhé čítanie z Listu Galaťanom, ktoré pripomína, že sme povo-

laní žiť v slobode. Na jednej strane nás Kristus oslobodil pre nový život, ale na 

druhej strane nám dal slobodu rozhodnúť sa, prijať alebo neprijať tento dar. Zakú-

siť tento dar slobody v plnosti budeme môcť až vtedy, keď sa rozhodne, konzek-

ventne odvrátime od všetkého toho, čo nás drží zviazaných, spútaných, čo nás ro-

bí malých a od toho, čo je v nás mŕtve. Napokon, len my sami môžeme byť nepria-

teľmi našej slobody, keď budeme odmietať Božieho Ducha, keď sa budeme napĺ-

ňať len sebou samými. Takto sa však stále vystavujeme pokušeniu žiť v novej zá-

vislosti, vytváranej dokonca nami samými. Zvolením si však zdanlivej "závislosti", 

t.j. odovzdať sa Božiemu Duchu, budeme sa v skutočnosti stále viac stávať nezá-

vislejšími, otvorenejšími, budeme pripravení prijímať ten hlboký postoj lásky, ktorá 

je pravým Božím dielom. 



 

 

2 FL 14/2019 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ  

ŠKAPULIARSKEJ PANNY MÁRIE V HUMENNOM 

                      13. – 14. júl 2019 
SOBOTA 13.7.2019 
 17:00 Spovedanie vo farskom kostole 
 18:00 Liturgia hodín – spievané vešpery k Panne Márii 
 18:30 Otváracia svätá omša  –   
  Vsdp. Michal PAĽOVČÍK—farár Dlhé n/Cirochou 
 19:30 Prorocký hlas v meste - hudobno-meditačná scéna 
 
 

NEDEĽA  14.7.2019 
 7:00 Liturgia hodín – spievané ranné chvály k Panne Márii 
 7:30 Svätá omša  –  Vsdp.Marek MARCIN—novokňaz, Hu-
menné sidl. III. 
 9:00 Prijatie nových členov do Bratstva sv. škapuliara  

a obnova sľubov                               (pri oltári Škapuliarskej P.Márie v kostole) 
 9:45 Modlitba svätého ruženca 
 10:30 Slávnostná svätá omša 

Celebruje Vsdp. Cyril HYŠEM—profesor TFKU v Košiciach 
 

Zápis za člena Bratstva Škapuliarskej Panny Márie bude vo farskej knižnici: 
Sobota od 17:00 – 17:45;  nedeľa od 8:30 – 9:00 
 

Matka Škapuliarská, oroduj za nás! 

 

PERSONÁLNE ZMENY 

V NAŠEJ FARNOSTI 
 

K 30.6.2019 v našej farnosti končí službu kaplána: dp. Štefan KAČMÁR. Za  

jeho kňazskú službu a svedectvo života mu srdečne ďakujeme a vyprosujeme  

mu do jeho novej farností stálu otvorenosť pre Božieho Ducha.  

Tak isto svoj pastoračný ročník končí bohoslovec dp. Ján KURINSKÝ, ktorý 

sa vracia do kňazského seminára. Za jeho pomoc pri pastorácii srdečne ďakuje-

me. 

K 1.7.2019 do našej farnosti prichádza nový pán kaplán dp. Peter FOGAŠ. V 

budúcom farskom liste sa nám bližšie predstaví.  



 

 

Sv. spoveď pred prvým piatkom:  

 

Humenné 

Utorok 10:30 – 12:00 

Streda 16:30 – 18:00 

S tvrtok 16:30 – 18:00 

Brestov Pondelok od 16:30 

Kochanovce Pondelok od 17:15 

NsP Utorok od 15:00 
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pondelok 
1.7.2019 

Humenné 
  

6:15 
12:00 
18:00 

Za + z rod. Hoľková 
+ Ladislav, Mária, Róbert, Marta, Zdenka, Marta 
+ Hyacinta 

utorok 
2.7.2019 

  
Návšteva Panny Márie, 

(sv.) 

Humenné  
  
  
NsP 

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

+ Anna, Ján 
+ Peter 
+ Jozef 
ZBP Apolónia, Justína, Anna 

streda 
3.7.2019 

  
Sv. Tomáš, apoštol, (sv.) 

Humenné 
  
  

6:15 
12:00 
18:00 

ZBP Slávka, Ján, Monika s rodinami 
+ Ervín (pohreb 10.5.) 
ZBP a pomoc pri uzdravení - Jana 

štvrtok 
4.7.2019 

Humenné 
  
  

vigília 

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

+ Júlia, Ján 
+ Bernardína, Štefan, Andrej, Michal, Ján 
EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA 
+ Emília 

piatok 
5.7.2019 

  
Sv. Cyrila a Metoda, 

slovanských  
vierozvestov, (sl.) 

Humenné  
  
  
  
Brestov 
Kochanovce 
Dubník 
NsP 

7:30 
9:00 

10:30 
18:00 
9:30 
8:00 
9:00 
7:30 

Za + z rod. Šepeľová 
ZBP - Emília a František (60 r. obaja) 
+ Andrej, Helena, Mária, Andrej, Štefan 
ZBP - Viera (60 r.) 
+ Jozef (5 výr.) 
+ Milan, Jozef, Ľudmila 
Za ružencové bratstvo 
ZBP Jozef 

sobota 
6.7.2019 

  
Prvá  sobota 

Humenné 
  
Brestov 
Kochanovce 
NsP 

7:00 
18:00 
8:00 
8:00 
7:30 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 
ZBP - Antónia, Iveta, Michael, Tomáš 
Za živých členov RB 
+ Jana (1 výr.) 
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 

nedeľa 
7.7.2019 

  
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 

Za ružencové bratstvo 
+ Andrej, Alžbeta 
+ Alojz (5. výr.) 
+ Andrej a Mária 
ZBP rod. Kuľhová, Džujková, Sára, Jana 
ZBP Jakub (25 r.) 
+ Michal a Anna 
Za ružencové bratstvo 

Starých a chorých navštívime doma  vo 
štvrtok (04.07.) od 8:00 hod.  

Farská kancelária bude počas týž-
dňa zatvorená. 

 5. júla 2019 na slávnosť  Sv. Cyrila a Metoda bohoslu-
žobný poriadok bude ako v nedeľu. 

 Nakoľko na prvý piatok pripadá slávnosť Sv. Cyrila 
a Metoda, Slovanských vierozvestov, votívna omša 
k Božskému Srdcu nie je dovolená. 
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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. 

 

pondelok 
8.7.2019 

Humenné 
  

6:15 
18:00 

ZBP Petra (ž.) a Lívia 
+ Jozef a Zuzana 

utorok 
9.7.2019 

Humenné  
  
NsP 

6:15 
18:00 
16:00 

+ Ladislav, Mária, Róbert, Marta, Zdenka, Marta 
+ Juraj a Irena 
+ Štefan, Štefan st., Mária 

streda 
10.7.2019 

Humenné 
  
  

6:15 
18:00 

ZBP Štefan a Irena 
ZBP Jozef 

štvrtok 
11.7.2019 

  
Sv. Benedikt,  

opát, patrón Európy, 
(sv.) 

Humenné 
  
  
Brestov 

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

ZBP a dary Ducha Sv. pre Štefan 
Eucharistická Adorácia 

+ Anna, Juraj, Anna, Jozef, Michal 
+ Ján, Anna, Ján 

piatok 
12.7.2019 

Humenné  
  
NsP 

6:15 
18:00 
16:00 

ZBP a dary Ducha Sv. pre Štefan 
ZBP Róbert, Jana, Zuzana, Martin, Anna 
+ František 

sobota 
13.7.2019 

Humenné 
  
Kochanovce 
NsP 

7:00 
18:00 
8:00 
7:30 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM 
+ Margita a Pavol 
+ Vasiľ, Anna 
+ Mária Kočanová 

nedeľa 
14.7.2019 

  
15. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenné  
odpust 

  
Brestov 
Kochanovce 

7:30 
10:30 
18:00 
8:00 
8:00 

ZBP Jakub 
Za farnosť 
ZBP Janka (75 r.) 
+ Ján 
ZBP Anna (50 r.) 

 Upozorňujeme milých veriacich, že od 7. júla cez prázdninové obdobie sväté 
omše vo farskom kostole cez všedné dni o 12:00 nebudú. 

 V utorok (02.07.) do našej farnosti zavítajú cyklopútnici za život, ktorí sa zúčast-
nia aj sv. omše o 12:00 hod. Po nej vykonajú pochod pred bránu nemocnice. 
Môžeme sa k nim pridať. 

 V sakristii si môžu birmovanci vyzdvihnúť DVD s fotkami zo slávnosti prijatia 
sviatosti birmovania. Odmena pre fotografa je 5 eur za kus (vyplatiť  pri 
prevzatí DVD).   

 Záujemcom o púť do Levoče ponúkame možnosť ísť spoločne autobusom 
v utorok (02.07.) ráno o 5:00 hod.  a v nedeľu (07.07.) ráno o 5:00 hod. od býva-
lej VšZP. Cena je 8€. Hláste sa u p. Schinovej. Bližšie informácie na nástenke 
pred farským kostolom. 

Základnou úlohou kresťana vždy bolo – ako hovorí Sv. Benedikt – hľadanie Boha a 
jednota s ním. Tento individuálny rozmer otvorenia sa na milosť a poslušnosť voči 
vôli Boha, pretváral sám Boh na väčší rozmer, do histórie Cirkvi, kultúry a civilizácie.  

 


