
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

20.10.2019 21/2019 14. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

„POSIELA NÁS JEŽIŠ“ 
MISIJNÁ NEDEĽA 2019 

 20. októbra 2019 slávime na celom svete vo všetkých katolíckych  
kostoloch misijnú nedeľu. Je to deň modlitieb za misie a misionárov a deň 
solidarity prejavenej finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. 
 Tohtoročná misijná nedeľa je o to výnimočnejšia, že pápež František  
počas celého októbra 2019 pozýva všetkých pokrstených kresťanov na slá-
venie Mimoriadneho misijného mesiaca. Na Slovensku sa budeme v tento 
deň modliť a finančne podporovať misie v Rwande. 
 

Misijná nedeľa je známa aj ako Svetový deň misií  
a je dňom modlitieb za šírenie evanjelia  

a zároveň aj dňom solidarity  
s našimi bratmi a sestrami v misiách,  

ktorí žijú v materiálnej núdzi.  

Nebeský Otče, 
keď tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kristus, 

vstal z mŕtvych, 
odovzdal svojim učeníkom  

dôležité poslanie: 
„Choďte teda a robte mi učeníkov  

z ľudí všetkých národov.“ 
Pripomínaš nám, 
že mocou krstu 

máme účasť na misijnom poslaní Cirkvi 
a nesieme za ňu zodpovednosť. 
Daj nám dary Ducha Svätého, 

aby sme s odvahou a rozhodnosťou 
svedčili o evanjeliu. 

Poslanie, 
ktoré zveril Ježiš Kristus svojej Cirkvi, 

nie je ešte zavŕšené, 
preto ťa prosíme o nové myšlienky 

a účinné formy, 
ako prinášať do dnešného sveta 

život a svetlo. 
Pomôž nám, 

nech všetky národy zakúsia  
spasiteľnú lásku 

a milosrdenstvo Ježiša Krista, 
ktorý s tebou žije a kraľuje 

v jednote s Duchom Svätým 
po všetky veky vekov. Amen. 

MODLITBA MIMORIADNEHO MISIJNÉHO MESIACA OKTÓBER  
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SV. JÁN PAVOL II.  
ORODUJ ZA NÁS! 

1. NOVEMBER - SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

 V utorok 22. októbra si liturgickou 
spomienkou Cirkev pripomína svätého 

slovanského pápeža Jána Pavla II.  
 Osobitne pre nás Slovákov je tento 

svätec z Poľska veľmi blízky. Jeho  
odkaz slovenskému národu pri jednej  

z návštev u nás  
„NEBOJTE SA!“  

by v nás mal rezonovať zvlášť v tejto 
spoločensky chaotickej dobe.  

Sv. Ján Pavol II. je apoštolom pokoja  
a odovzdanosti do Božích rúk skrze 
Pannu Máriu a modlitbu posvätného  

ruženca. Nech je nám jeho príhovor u 
Nebeského Otca pomocou i posilou v 

našich každodenných krížoch! 

2. NOVEMBER  
SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH 

 1. november patrí každoročnej oslave Všetkých svätých, ktorí tvoria večné  
spoločenstvo s Najsvätejšou Trojicou v nebi. Ide o radostnú oslavu všetkých tých, 
ktorí sa už dostali do nebeského raja a nič ich už nemôže odlúčiť od spoločen-
stva so Stvoriteľom.  
 Cirkev takto aj v liturgii oslavuje svojich patrónov, tých ktorí sú oficiálne  

zapísaní v zozname svätých Katolíckej cirkvi, ale rovnako aj tých, o ktorých vie 

len Božia prozreteľnosť. Aj liturgická farba - biela, naznačuje čistotu, radosť a ne-

vinnosť, ktorou Všetci svätí oplývajú. Až nasledujúci deň - 2. november je  

spomienkou na našich zosnulých - liturgická farba sa mení na fialovú. 

 Liturgická spomienka na všetkých verných zosnulých je pripomenutím si  

všetkých tých, ktorí nás už predišli do večnosti. Cirkev nás pozýva k osobitnej  

a vytrvalej modlitbe spojenej s pôstom a sebazapieraním za našich blízkych  

zosnulých, za duše v očistci ako aj za tých, na ktorých si nik osobitne nespomína.  

V období počas „dušičkovej oktávy“ sme pozvaní získavať odpustky pre duše  

v očistci, aby ich Pán čím skôr prijal do radostí nebeského raja.  



 

 

 Dnešná nedeľa je Misijnou nedeľou. Budeme sa modliť  za ohlasova-

nie evanjelia vo svete a pri všetkých svätých omšiach bude celoslovenská 

Zbierka na misie. Bude obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúša-

né chudobou. Za Vaše milodary vopred PBZ! 

 Na budúci víkend v noci zo soboty na nedeľu (26.-27.10.) bude zmena 

času. Hodinky posúvame o hodinu naspäť.  

 Aj v tomto týždni pokračuje príprava detí na 1. sv. prijímanie a mladých 

na prijatie sviatosti birmovania na Cirkevnej spojenej škole 

(Duchnovičova 24). Pripomíname birmovancom aj stretká na CSŠ 

(pondelok, streda, piatok).  
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pondelok 

21.10.2019 

Salezia ni 
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

17:00 

16:00 

+ Jú liús, Ma ria, Jozef, Ma ria, Ja n 

+ Alz beta, S tefan, Rúz ena, Ja n 

Za + z rod. Sakalí kova , Kúnas ova  
+ Alz beta 

  

utorok 

22.10.2019 
  

Sv. Ján Pavol II., 
pápež, (sp.) 

Salezia ni 

  

NsP 

6:15 

12:00 

16:00 

ZBP rod. Ayachova  

+ Radoslav, Anna, Jozef 

ZBP a poďakovanie za 30 r. Lúka s  s rodinoú 

  

streda 

23.10.2019 

Salezia ni 
  
Kochanovce 

NsP 

6:15 

12:00 

17:00 

16:00 

+ Jolana, Jozef 
+ Ľúdmila, Jana, Ľúbos , Pavol 
Za + z rod. Marcinova , Lichmanova , Pis kova  
+ Pavlina, Jozefí na 

  

štvrtok 

24.10.2019 

Salezia ni 
  
Brestov 

NsP 

Cirkevna  s kola 

6:15 

12:00 

17:00 

16:00 

18:00 

+ Ja n, Anna, Toma s , Frantis ek 

+ Jozef 
ZBP rod. Radova  
+ Ma ria, Michal, S tefan 

...                                     (birmovanecká sv. omša) 

  

piatok 

25.10.2019 

Salezia ni 
  
Dúbní k 

NsP 

Cirkevna  s kola 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

18:00 

ZBP Peter, Anna, Martin, Magdale na a ich rodí n 

+ Ja n 

ZBP - bohúzna ma rodina 

ZBP Silvia, Bran o, Ondrej, Júraj 
...              (sv. omša pre deti na 1.sv. prijímanie) 

  

sobota 

26.10.2019 

Salezia ni 
  
Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Anna, Jozef 
+ Anna, Ja n, Jozef, Ja n 

ZBP Dalma (80 r.) 

+ Marta 

  

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

nedeľa 

27.10.2019 

  
30. nedeľa 

 v cezročnom období 

Mestsky  ú rad 

  
  
Salezia ni 
Brestov 

Kochanovce 

Dúbní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

+ Eúgen 

+ Andrej, Paúlí na, Michal, Helena 

+ Ma ria (3 vy r.) 
+ Ja n (20 vy r.) 

ZBP Martin s rodinoú 

+ Boris (1 vy r,), + Viera 

ZBP Katarí na, Martin 

Poďakovanie – Ma ria a Gabriel (45 manz .) 
a ZBP pre rodinú 
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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. 

Spovedanie pred prvým piatkom a zároveň pred sviatkom Všetkých svätých: 
 

Starých a chorých navštívime doma  

vo štvrtok (31.10.) od 8:00 hod. 

Farská kancelária bude počas týždňa  

zatvorená. 

pondelok 

28.10.2019 
  

Sv. Šimon a Júda, 
apoštoli, (sp.) 

Salezia ni 
  
NsP 

6:15 

12:00 

16:00 

+ Jozef (1 vy r.) 
ZBP Marta (70 r.) 
ZBP a pokoj v dús i pre Alz betú s rodinoú 

utorok 

29.10.2019 

Salezia ni 
  
NsP 

6:15 

12:00 

16:00 

Za + z rod. Fedorova  
+ Jozef, Anna, Júraj 
Poďakovanie za 40. manz elstva a ZBP 

streda 

30.10.2019 

Salezia ni 
  
NsP 

6:15 

12:00 

16:00 

+ Jozef a Rastislav 

+ Jozef, rodic ia a sú rodenci 
+ Pavol, 5 rokov 

štvrtok 

31.10.2019 

Salezia ni 
  
NsP 

6:15 

12:00 

16:00 

Za + z rod. Madarasova  
ZBP Michaela 

+ Ladislav 20.vy r. 

piatok 

1.11.2019 

  
  

VŠETKÝCH SVÄTÝCH,  
 (sl.) 

Húmenne  
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dúbní k 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:00 

8:00 

9:00 
 

Za zosnúly ch c lenov RB 

+ Ma ria 

Za dobrodincov obnovy chra mú 

ZBP Patrik (20 r.) 
+ Ja n a Az beta 

Za + veriacich z obce 

Za rúz encove  bratstvo 
 

sobota 

2.11.2019 
  

Spomienka na všetkých 
verných zosnulých,  

 (sp.) 

Húmenne   
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dúbní k 

NsP 

7:00 

  
12:00 

18:00 

8:00 

8:00 

8:00 

7:30 

Za odc inenie úra z ok, ktory ch sa dosta va  
Nepos . Srdcú PM 

bez ú myslú 

bez ú myslú 

bez ú myslú 

bez ú myslú 

ZBP a poďak. - bohúzna ma (90 r.) 

bez ú myslú 

nedeľa 

3.11.2019 

  
31. nedeľa 

 v cezročnom období 

Húmenne   
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dúbní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

Za rúz encove  bratstvo 

+ Paúlí na (4 vy r.) 
+ Andrej 
+ Ja n, Alz beta, Júraj, Ma ria 

Za bohúzna mú rodinú 

Za + z rod. Pis kova , Gajdos ova , Dra bova, + Peter 
Za + z bohúzna mej rodiny 

Za rúz encove  bratstvo 

Saleziáni 

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 


