
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

3.11.2019 22/2019 14. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

SYN ČLOVEKA PRIŠIEL HĽADAŤ A ZACHRÁNIŤ,  

ČO SA STRATILO 

 Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý,  
zatúžil vidieť Ježiša...  

„Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome! 
Dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je Abrahámovým  

synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo...“ 

 Mať bohatstvo, znamená mať za sebou aj skúsenosť geometricky  
rastúceho smädu po naplnení, ktorý rastie vždy rýchlejšie, než jeho  
uhášanie. Zachej však patril k vzácnym výnimkám, a uvedomil si tento 
sebaklam prv, než ho droga túžby po bohatstve úplne pohltila. Bol to 
vzácny zlom, v ktorom mu preblesklo, že zakúšané prázdno je volaním 
po bohatstve iného druhu. Možno ho ovanul závan duchovna, ktorý  
vyžaroval z Ježiša, možno z atmosféry, 
ktorú okolo seba šíril a žiarila z tých,  
čo sa s ním mohli stretnúť. Podnika-
vosť a schopnosť využiť každú príleži-
tosť, mu očividne nechýbala. Otvoril sa 
tejto túžbe a začal utekať. Ježiš zachy-
til, čo hýbe jeho srdcom a nadviazal. 
Prišiel zachrániť všetkých a veľmi rád 
vstupuje všade, kde nájde otvorené 
srdce. My sme poznačení opačnými 
postojmi: venovať sa „svojim“ a „tých 
druhých“ a priori odpisovať ako odmie-
tajúcich a neprístupných, hoci práve 
medzi nimi sa pohybuje najviac  
Zachejov. Boh hľadal mňa, keď som 
hynul, ja mám hľadať tých, čo hynú.     



 

 

2 FL 22/2019 

„DUŠIČKOVÁ OKTÁVA“ 
8 DNÍ MODLITIEB  

ZA DUŠE VERNÝCH ZOSNULÝCH 

 Od 1. do 8. novembra je v Cirkvi tzv. Dušičková oktáva  
s možnosťou získať plnomocné odpustky pre duše v očistci.  
ODPUSTKY sú odpustenie časného trestu pred Bohom  
za hriechy, ktoré sú už odpustené. Odpustky sú čiastočné  
alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od trestu za hriechy čias-
točne alebo úplne. Vo všeobecnosti ich možno získať buď za seba 
alebo za zosnulých. Počas „dušičkového obdobia“ získavame  
odpustky pre duše v očistci. 
 
V DEŇ SPOMIENKY NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH 
získame odpustky ak nábožne návštívime kostol alebo kaplnku pričom 
sa pomodlíme modlitby Otče náš a vyznanie viery (Verím v Boha). 
Možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1.11) do polnoci 
určeného dňa (2.11.) 
 
OD 1. NOVEMBRA DO 8. NOVEMBRA 
môžeme získať raz denne odpustky pre duše v očistci ak nábožne 
navštívime cintorín a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých.  
 
OKREM TÝCHTO ODPUSTKOVÝCH ÚKONOV sa žiada v tieto 
dni splniť nasledujúce 3 podmienky: 
1. SVÄTÁ SPOVEĎ (stačí jedna počas celého obdobia) 
2. SVÄTÉ PRIJÍMANIE (najlepšie v ten istý deň) 
3. MODLITBA NA ÚMYSEL SV. OTCA (Otče nás, Zdravas Mária, 

Sláva Otcu) 
 

Okrem toho treba vylúčiť  
akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému! 

 

„Nikto nežije sám. Nikto nehreší sám. Nikto nie je spasený sám.  
Do môjho života neustále vstupuje život tých druhých, v dobrom i v zlom.  
Preto môj príhovor za druhého nie je mu cudzí, nie je niečím vonkajším,  

a to ani po smrti.“  
(Benedikt XVI., Spe salvi) 



 

 

 V tomto týždni pokračuje príprava detí a rodičov na 1. sv. prijímanie už 

vo farskom kostole. Rovnako pokračuje aj príprava mladých na prijatie  

sviatosti birmovania - stretká v pondelok a v piatok na fare; streda na 

CSŠ v dohodnutom čase. Pozývame všetkých aj na mládežnícke  

sv. omše každý štvrtok o 18:00 vo farskom kostole. Od 16:30 bude možnosť 

tichej poklony pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.  

 Odchod pútnikov, ktorí sa prihlásili na púť do Vysokej nad Uhom ku bl. 

Anne Kolesárovej bude v sobotu 9.11. o 8:30 hod. od bývalej VšZP.  

Predpokladaný návrat do Humenného okolo 16:30 hod.  
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pondelok 

4.11.2019 
  

Sv. Karol Boromejský, 
biskup, (sp.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Margita a S tefan 

+ Ma ria 

+ Karol, S tefa nia, Michal 
+ Zuzana, Michal 

utorok 

5.11.2019 
  

Sv. Imrich,  (ľs.) 

Humenne  
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Miroslav, Dezider, Karol, Ju lia 

ZBP Oľga (80 r.) s rodinou 

ZBP Andrej a Sarah 

+ Ja n, Ma ria, Anna 

streda 

6.11.2019 

Humenne  
  
  
Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Martin 

+ Pavlí na, Jozefí na a + z rod. Vasiľova , Bezekova  
+ Jozef, Ja n, Ma ria, Katarí na, Frantis ek, S tefan 

Za + z rod. Kima kova , Krí dlova  

štvrtok 

7.11.2019 

Humenne  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Jaroslav, Bartolomej, Andrej, Veronika 

+ Jozef, Ma ria, Ja nj, Anna, Ja n, Ma ria 

Za + zrod. Martonova , S epeľova  
Za + z rod. Lichvanova , Radova  
+ Ma ria, Karol, Ma ria, Dus an, S tefan 

piatok 

8.11.2019 

Humenne  
  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Ja n, Anna 

Za + z rod. Tomec kova , Brekova , Ontkovic ova  
ZBP Michal (40 r.) 
ZBP Michala s rodinou 

+ Ja n 

sobota 

9.11.2019 
  

Výročie posviacky Laterán-
skej baziliky,  (sv.) 

Humenne  
  
Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Andrej, Ma ria, Andrej, Anna, Ja n 

+ Juraj 
Za + z rod. Mackova , Kohuľa kova , Z elinska  
Za + z rodiny Orlejova , Palas tova , Kuľhova  

nedeľa 

10.11.2019 

  
32. 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 

ZBP Katarí na (70 r.) 

+ Frantis ek 

+ Jozef 
ZBP Martin (40 r.), Ma ria (40 r.) a deti Adam a To-
ma s  
ZBP Ladislav s rodinou 

ZBP bohuzna ma rodina 

ZBP a poďak. za bohuzna mu rodinu (55 r.) 

Poďak. za 50 r.z ivota Sla vka a ZBP a milosti pre 
celu  rodinu 
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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. 

POĎAKOVANIE 

 S radosťou v srdci a vďačnosťou voči Pánu Bohu chceme vysloviť úprimné 

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný 

priebeh rekonštrukcie nášho farského kostola Všetkých svätých. Nech ste 

už prispeli akokoľvek - modlitbou, obetou, milodarom alebo svoju fyzickou  

námahou, dobrý Pán Boh vám vašu námahu určite hojne odplatí!  

Za všetkých dobrodincov bude na slávnosť Všetkých svätých  

o 10:30 hod. odslúžená sv. omša.  

pondelok 

11.11.2019 
  

Sv. Martin z Tours, 
biskup, (sp.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP a poďak. - Veronika 

+ Katarí na, Michal, Ja n, Michal 
+ Irena 

ZBP Ja n a Zlatica 

utorok 

12.11.2019 
  

Sv. Jozafát,  
biskup a mučeník,  (sp.) 

Humenne  
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

ZBP Radovan a Lucia 

Za + z rod. Kopcova , Hrin ova , Horna  
+ Ja n, S tefan, Alz beta 

+ Agnesa s rodic mi 

streda 

13.11.2019 

Humenne  
  
  
Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdca PM 

+ Ma ria, Jozef, Ma ria 

+ Regina a Pavol 
Za + z rod. Kenderes ova  

štvrtok 

14.11.2019 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

ZBP Alz beta 

Za + z rod. D urkova  
Eucharistická Adorácia 

+ Fedor, Ma ria, Juraj, Veronika, Andrej 
Za + z rod. Kos icka , Terekova  
+ Justina, Juraj, Ja n, S tefan 

piatok 

15.11.2019 

Humenne  
  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Ja n a Pavol 
ZBP a poďak. Helena (70 r.) a Ja n (50 manz .) 

+ Ama lia, Jozef, Anna, Pavol 
... 
+ Martin, Eva, Mikula s , Miroslav 

sobota 

16.11.2019 

Humenne  
  
Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Frantis ek 

ZBP Andrej a Magdale na (50 manz .) s deťmi 
Za + z rod. Kopa c ova , Surnic inova , Hrinova  
Za + z rod. Haľkova  a Pavlí kova  

nedeľa 

17.11.2019 

  
33. 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 

+ Jozef, Helena, Ma ria, Ja n 

ZBP Bernardí na, Jana, Martina s rodinami 
ZBP Andrej, Valika, Ondrej, Diana 

+ Roza lia a Ju lius 

ZBP Jana a Daniel (poďakov. za 25 r. manz .) 

+ Ja n (1. vy r.) 

... 
ZBP 17 r. Kristí na s mamkou Adria nou 


