
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

6.10.2019 20/2019 14. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

POKRSTENÍ A POSLANÍ 

 V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov  
na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym  
a novým spôsobom priniesli tému misií medzi všetkých ľudí.  
 Podnetom je storočnica encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum illud o činnosti  
misionárov vo svete. Pápež František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, 
ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že „Cirkev a jej misie potrebujú mužov a že-
ny, ktorí „vynikajú horlivosťou a svätosťou“.  
 „Kto káže o Bohu, nech je Božím človekom,“ napísal Benedikt XV. v encyklike  
Maximum illud z roku 1919. Viera je posilnená, keď je daná iným. 
Ide aj o celkovú podporu misijného úsilia Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Františka 
Radosť evanjelia. Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vy-
kúpení. 
 Október 2019 je mimoriadnym časom modlitby, premýšľania a akcie. Zdôrazňované 
sú dva podstatné body: evanjeliové zameranie misií a odmietnutie akéhokoľvek  
mocenského postoja či záujmu. Pápež František vyzýva každého, aby prežíval  
radosť z misie, aby svedčil o evanjeliu v prostredí, kde žije a pracuje. Zároveň sme  
povolaní, aby sme láskou, konkrétnou pomocou a modlitbou podporovali misionárov, 
ktorí sa vydali do sveta ohlasovať Krista.  
 V krste nás Boh pozýva, aby sme kráčali spolu s ním. V našom svedectve, slovách a 
skutkoch môžu ostatní ľudia objaviť Boha. Je to poslanie každého pokrsteného 
 

Byť poslaní znamená prinášať svetlo, požehnanie, oživenie,  
uzdravenie a oslobodenie. 

 
 Október 2019 má byť začiatkom oživenia evanjelizácie, modlitby a podporou celej 
Cirkvi. Nie je cieľom sám pre seba, ale prostriedkom na oživenie, obnovenie a opätov-
né prebudenie misie nie len v misijných krajinách ale aj v Európe a aj na Slovensku. 
Urobme všetko pre to, aby to bol začiatok aktívnej misie a evanjelizácie.   
 

Štyri rozmery misijného mesiaca 
1. Osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom  

Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby.  
2. Svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov.  
3. Biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie.  
4. Misijná láska ako spoločné úsilie všetkých znamená materiálne podporovať 

ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnej-
ších cirkvách.  
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PRE MLÁDEŽ...  

V rámci prípravy detí na prijatie sviatosti 

Eucharistie plánujeme tzv. formačné  

stretnutia aj pre rodičov prvoprijímajúcich 

detí.  
 

FORMAČNÉ STRETNUTIE RODIČOV  

prvoprijímajúcich detí bude  

v týchto termínoch: 
 

1.STRETNUTIE 
 

15.11.2019 - 19:00 CSŠ + ZŠ Pugačevová 

29.11.2019 - 19:00 ZŠ Švermová + Kud-

lovská + Hrnčiarska 

 

2.STRETNUTIE 
 

14.2.2020 - 19:00 CSŠ + ZŠ Pugačevová  

28.2.2020 - 19:00 ZŠ Švermová + Kudlov-

ská + Hrnčiarska  

 

3.STRETNUTIE 
 

13.3.2020 - 19:00 CSŠ + ZŠ Pugačevová 

27.3.2020 - 19:00 ZŠ Švermová + Kudlov-

ská + Hrnčiarska 

 

 

Účasť rodičov na všetkých troch  

formačných stretnutiach podľa škôl  

je nutná.  

 

Zariaďte si svoj čas tak,  

aby ste sa v týchto termínoch  

(piatky večer od 19:00 do 20:00)  

mohli zúčastniť. 

 

Zároveň oznamujeme rodičom  

prvoprijímajúcich detí, že vysluhovanie  

1. sv. prijímania v našej farnosti bude  

podľa škôl v týchto termínoch:  

 

10.5.2020 o 9:00 hod.  

Cirkevná spojená škola (15 detí) 

 

10.5.2020 o 11:00 hod. 

Pugačevova (30 detí) 

 

17.5.2020 o 9:00 hod. 

J. Švermu (22 detí) 

 

17.5.2020 o 11:00 hod.  

Kudlovská (12 detí) 

Hrnčiarska (11 detí)  

PRÍPRAVA NA 1. SV. PRIJÍMANIE 

V tomto školskom roku pre vás PRIPRAVUJEME  

v spolupráci s farnosťou sv. Košických mučeníkov na sídl. III.  
a s farnosťou Sťatia sv. Jána Krstiteľa na sídl. Pod Sokolejom  

CELOHUMENSKÉ MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE.  

Začíname už tento piatok  

vo farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa Pod Sokolejom o 18:00 hod.  
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 V týždni pokračuje príprava detí k priatiu 1. sv. prijímania i mladých 

k prijatiu sv. birmovania sv. omšami a stretkami v skupinkách 

(birmovanci PON - STR - PIA na CSŠ Duchnovičova 24).  

 V piatok 11.10. o 18:00 hod. sa v Kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa  

na Sídl. Pod Sokolejom uskutoční 1. tohtoročná CELOHUMENSKÁ 

MLÁDEŽNíCKA SV. OMŠA! Pozývame k účasti všetkých mladých vekom  

i duchom. Účasť birmovancov je POVINNÁ! S birmovancami sa stretneme  

o 17:45 hod pred kostolom na Sokoleji.  

 Pripomíname tým jubilujúcim manželom, ktorí sa prihlásili do Košíc  

na slávenie svojho manželského jubilea spolu s otcom arcibiskupom, kde 

dostanú aj osobitné požehnanie, že sv. omša bude v košickej katedrále 

v nedeľu 13. októbra o 15:00 hodine.  

pondelok 

7.10.2019 
  

Ružencová Panna Mária, 
(sp.) 

Salezia ni 

  

Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

17:00 

16:00 

+ Natas a (15 vý r.), Andrej, Ma ria 

ZBP Ja n (70 r.) s rodinou 

Za + z rod. Frankova , Gajdova  

Za bohuzna me sestrý, ZBP a potrebne  milosti 

utorok 

8.10.2019 

Salezia ni 

  

NsP 

6:15 

12:00 

16:00 

+ Ja n, Ju lia, Anna, Ja n, Ma ria 

+ Ma ria, Ondrej, Alz beta, Anna 

Poďak. za 40 r. manz elstva Ja n a Ľudmila 

streda 

9.10.2019 

Salezia ni 

  

Kochanovce 

NsP 

6:15 

12:00 

17:00 

16:00 

+ Anna 

+ Ja n, Juraj, Anna 

+ Vasiľ, Helena 

Poďakovanie za 70 r. Vale rie a ZBP 

štvrtok 

10.10.2019 

Salezia ni 

  

Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

17:00 

16:00 

+ Ja n 

+ Ela a S tefan 

Za + z rod. Mindova , Valiskova  

+ Igor s bratmi a s rodinou 

piatok 

11.10.2019 
  

Sv. Ján XXIII., 
pápež, (ľs.) 

Salezia ni 

  

Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Irena 

ZBP a poďak. Ja n a Alz beta (50 manz .) 

ZBP bohuzna ma rodina 

ZBP Andrea, Adam 

sobota 

12.10.2019 

Salezia ni 

  

Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

ZBP Anna s rodinou a Ja n s rodinou 

ZBP Jolana s rodinou 

+ Anna (10 vý r.) 

ZBP a poďak. – Jana a Michal  (35. manz .) 

nedeľa 

13.10.2019 

  
28. nedeľa 

 v cezročnom období 

Mestský  u rad 

  

  

Salezia ni 

Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

+ S tefan 

+ Ma ria 

ZBP Rena ta (50 r.) 

+ Pavol 

ZBP rod. Valiskova  

ZBP Ma ria s rodinou 

+ Ja n, Toma s , Anna 

ZBP a poďakovanie - Ladislav za 60 r.z ivota 
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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. 

Kto som ? – Čo je vôbec človek ? 
Hrsť Božích darov a Božích milostí, múdro rozložených okolo toho veľkého nič, 

ktoré si tak rado domýšľa, že je niečím.  
Som teda hromádka Božích dobrodení. Som nič, ktoré dostalo od Boha všetko. A 

z toho, čo mám, som len dušu dostal natrvalo, všetko ostatné dostávam z minútky na 
minútku.  

Dušu mám z ruky Božej. Všetko ostatné mám v ruke Božej. Tam, v jeho Božskej 
dlani, je môj život i moje zdravie, sila i čistota mojej duše... Keby sa len na okamih jeho 
ruka uzavrela, hotový som, som nula...  

pondelok 

14.10.2019 

Salezia ni 

  

Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

17:00 

16:00 

+ Frantis ek, Etela, Frantis ek, Irena 

ZBP Kla ra 

+ Pavol (10. vý r.) 

+ S tefan, Anna, Katarí na 

utorok 

15.10.2019 
  

Sv. Terézia od Ježiša, 
panna a uč. Cirkvi, (sp.) 

Salezia ni 

  

NsP 

6:15 

12:00 

16:00 

+ Pavol, Tere zia, Ja n, Pavol 

+ Milan, Margita, Michal, Ja n, Daniela, Olina 

+ Michal, Ma ria, Gabriela 

streda 

16.10.2019 
  

Sv. Margita Mária Alacoque, 
(ľs.) 

Salezia ni 

  

Kochanovce 

NsP 

6:15 

12:00 

17:00 

16:00 

+ Juraj a Anna 

+ Oľga (1 vý r.) 

+ S tefan (15 vý r.), Toma s  (10 vý r.) 

ZBP Michal s rodinou 

štvrtok 

17.10.2019 
  

Sv. Ignác Antiochijský bis-
kup a mučeník, (sp.) 

Salezia ni 

  

Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

17:00 

16:00 

ZBP Stanislav s rodinou 

+ Va clav, Ma ria, Va clav 

Za + z rod. Kontuľova , Č erevkova  

+ Ja n 

piatok 

18.10.2019 
  

Sv. Lukáš, 
evanjelista, (sv.) 

Salezia ni 

  

Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Frantis ek a Irena 

+ Gizela, Ju lius, Marta, Čelestí n 

ZBP a poďak. bohuzna mých manz elov (50 r.) 

ZBP Milan s rodinou Bea ta a Andrea 

sobota 

19.10.2019 

Salezia ni 

  

Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Pavol 

+ Jozef 

ZBP rod. Doloba c ova a Čarova  

+ Toma s , Anna, Ja n, Ma ria 

nedeľa 

20.10.2019 

  
29. nedeľa 

 v cezročnom období 

Mestský  u rad 

  

  

Salezia ni 

Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

+ Anna, S tefan, Anna, Andrej 

+ Ja n 

+ Luka s  

ZBP Frantis ek, Ma ria a deti s rodinami 

ZBP a poďak. Martin (40 r.) 

ZBP Andrej (70 r.) s rodinou 

+ Pavol, Ma ria, Pavol 

ZBP S tefan a Eva s rodinou 


