
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

15.12.2019 25/2019 14. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Narodenie Ježiša Krista – sviatky jeho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja 
a lásky - Vianoce 24. - 25. decembra oslávia na celom svete dve miliardy 
kresťanov.  

Presný dátum narodenia Pána asi pred 2000 rokmi nie je známy. Slávenie 
25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336  
v Ríme. Na základe odlišných tradícií slávia kresťania rôznych cirkví Vianoce 
v rôznych termínoch. Katolíci, protestanti a časť pravoslávia slávia Vianoce 
25. decembra podľa gregoriánskeho kalendára. Časť pravoslávnych veria-
cich oslavuje vianočné sviatky podľa juliánskeho kalendára 7. januára.  

Slávnosť Narodenia Pána je popri Veľkej noci a Turícach najväčším cirkev-
ným sviatkom. Pán Ježiš sa narodil v Betleheme (hebr. „Bet-Lechem“, čo 
znamená „Dom chleba“). Je to mesto asi 8 km južne od Jeruzalema, rodisko 
kráľa Dávida. Sem prišiel kvôli sčítaniu obyvateľstva Jozef z Nazaretu so 
svojou snúbenicou Máriou a tu (podľa tradície v jaskyni za mestom) sa naro-
dil Ježiš.  

Vianočné sviatky  nazývame aj sviatkami pokoja a radosti. Lenže ten 
opravdivý pokoj a radosť nám nedajú bohaté dary, rozžiarené stromčeky,  
bohato prestreté stoly, ale Pán, ktorý prišiel nepoznaný v Betleheme 
a prichádza medzi nás vo svojom slove, v Eucharistii a najmä v našich  
blížnych, ktorí sú mu niekedy tak málo podobní a nám nepríjemní. Nemusí-
me mu v nich dávať bohaté dary, ale to čo potrebujú.  

Niekedy stačí aj drobné svedectvo z našej strany, aby sa Pán Ježiš narodil 
v srdci druhého človeka.  

Vinšujeme Vám tieto sviatky 
narodenia Krista Pána, 

aby Vám dal Pán Boh zdravia, šťastia, 
hojného Božieho požehnania 

a po smrti Kráľovstvo nebeské. 
 

Milostiplný a požehnaný čas  Adventu a Vianoc 
Vám želajú a vyprosujú  kňazi farnosti 

František, Peter, Martin, Michal 
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MÚDROSTI ŽIVOTA 
VECI A ĽUDIA 

Kým muž opravoval auto jeho syn zobral do ru-

ky kameň a poškriabal auto. Muž chytil svojho syna 

a zo zúrivosti mu viackrát udrel po ruke nevšimnúc 

si, že ho bije francúzskym kľúčom. Chlapček sa do-

stal do nemocnice, kde mu lekári museli amputovať všetky prsty kvôli zlo-

meninám. Chlapček sa spýtal svojho otca uboleným pohľadom: „Otecko, 

kedy mi znova narastú prsty?“ Otec poznávajúc závažnosť situácie nebol 

schopný nič povedať. Išiel naspäť k svojmu autu a viackrát do neho kopol. 

Rozhorčený si sadol pred auto a pozeral sa na škrabance. Chlapec napísal: 

"ĽÚBIM ŤA OCKO!"  
 

VECI SÚ NA POUŽÍVANIE, ĽUDIA SÚ NA MILOVANIE! 

Problém v dnešnom svete spočíva v tom, že  

ĽUDIA SÚ POUŽÍVANÍ A VECI SÚ MILOVANÉ!  

 
 
PARADOX  NÁŠHO ČASU 

Paradox nášho času je, že máme väčšie budovy, ale menšie charaktery; 

širšie diaľnice, ale užší rozhľad. Máme väčšie domy, ale menšie rodiny; viac 

vymožeností, ale menej času; viac expertov, ale ešte viac problémov; viac 

lekárov, ale menej zdravých; viac vedomostí ale menej múdrosti. 

Znásobili sme bohatstvo, ale znížili hodnoty; rozprávame príliš veľa 

a milujeme málo. Naučili sme sa zariadiť si žitie, ale nie život. Píšeme viac, 

ale čítame menej; pridali sme roky životu, ale nie život rokom. Sme schopní 

letieť na Mesiac, ale máme problém prejsť cez cestu a navštíviť suseda. 

Rozbili sme atóm, ale nie predsudky.  

Žijeme v dňoch zvýšenej telesnej váhy, ale zníže-

nej morálky. Máme tabletky na všetko, na náladu, na 

pokoj i na smrť. Žijeme v čase, keď ti technológia 

umožňuje čítať tieto fakty a rozhodnúť sa, či ich vez-

meš do úvahy, alebo ich budeš ignorovať. 
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 HE: Deviatnik „Svätá rodina hľadá prístrešie“ sa budeme modliť vo farskom 
kostole v pracovných dňoch týždňa o 11:30 hod., cez víkend o 17:30 hod. 

 HE: V sakristii si môžete zakúpiť: oblátky na štedrovečerný stôl za 1 €;  kalen-
dáre na rok 2020 za 2,50 €. 

 V sakristii môžete nahlásiť chorých na spoveď pred Vianocami. Nezabudnite 
uviesť presnú adresu a telefónne číslo. Navštevovať ich budeme v piatok 
20.12.2019 od 8:00 hod. 

 Počas týždňa budeme spovedať v okolitých farnostiach, preto nebudeme 
spovedať pred večernými svätými omšami !!!  

 Od tejto nedele detské ani birmovanecké sv. omše už nebudú, nakoľko začí-
name spovedať po farnostiach dekanátu. Rovnako nebudú ani stretnutia bir-
movancov. Najbližšie detské a birmovanecké sv. omše a stretká budú až po 
sviatku Zjavenia Pána.    

 HE: Betlehemské svetlo nám aj tento rok prinesú humenskí skauti. 
V utorok na štedrý deň (24.12.) si budete môcť vyzdvihnúť Betlehemské svetlo 
v zadnej časti  farského kostola Všetkých svätých od 9:00 do 14:00 hod.   

 HE: V stredu (25.12.) Vás pozývame do farského kostola aj s  deťmi na 
požehnanie detí a rodín pri jasličkách (jasličková pobožnosť). Začiatok 
o 15:00 hod.  

pondelok 
16.12.2019 

Humenne  6:15 
12:00 
18:00 

ZBP Marta 
ZBP Alena a Maria n a rodinou (25 manž .) 
+ Helena, Michal 

utorok 
17.12.2019 

Humenne   6:15 
12:00 
18:00 

+ Andrej, Anna 
ZBP Anna, (80 r.) s rodinou 
+ Jožef, Magdale na 

streda 
18.12.2019 

Humenne  6:15 
12:00 
18:00 

+ Anna, S tefan, Mikula s  
+ Helena, Jožef, Bož ena 
+ Veronika (5 vý r.) 

štvrtok 
19.12.2019 

Humenne  6:15 
12:00 
18:00 

ZBP Marta 
ZBP sestra Helena 
ZBP Margita (80 r.) 

piatok 
20.12.2019 

Humenne   6:15 
12:00 
18:00 

+ Monika 
ZBP Anna (80 r.) 
+ Helena 

sobota 
21.12.2019 

Humenne   
  
Kochanovce 
NsP 

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

+ Karol 
+ Ma ria, Emil, Ma ria, Ernest 
+ Eva, S tefan, Zužana, Ferdinand 
+ Anna, Margita, Ja n, Ja n ml. 

nedeľa 
22.12.2019 

  
4. Adventná nedeľa 

Humenne   
  
  
  
Brestov 
Kochanovce 
Dubní k 
NsP 

7:30 
9:00 

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

10:45 

ZBP Vladimí r (40 r.) s rodinou a Nata lia s rod. 
+ Luka s  
+ Andrej (2 vý r.) 
+ S tefan a Anna 
+ Milan, Gabriel, Milan, Andrej 
Za + ž rod. Jurasova , Cingelova  
+ Anna, Michal, Alž beta, Andrej 
ZBP Anton 
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pondelok 

23.12.2019 
Humenne  6:15 

12:00 

ZBP Marta 

+ Andrej 

utorok 

24.12.2019 
  

Štedrý deň 

Humenne  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

16:00 

24:00 

22:30 

22:30 

22:30 

+ Milan 

Za farnosť 

ZBP Katarí na (40 r.,) s rodinou 

ZBP bohužna mej rodiný 

+ Ma ria, Juraj, Zužana, Jožef 

streda 

25.12.2019 

- 

Narodenie Pána 

Humenne   
  

  
  

Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

+ Pavel a Anna 

ZBP Ja n (75 r.) 
Za farnosť 

ZBP Darina (70 r.) 

ZBP Ma ria (60 r.) 

ZBP veriacich obce 

ZBP bohužna ma rodina 

Poďak. ža dar nove ho ž ivota a ždravie a dus . vý voj  
   Ju lie a Juraja 

štvrtok 

26.12.2019 
  

Sv. Štefan, 
prvomučeník, (sv.) 

Humenne   
  
  

  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

ZBP S tefan, Adria n 

Poďak. Pavol a Katarí na (25 manž .) a cela  rod. 
Za dar ž ivej vierý pre žamestnancov PPC 

+ Michal a Ma ria a ich rodic ia 

+ S tefan, Frantis ek, a + ž rod. Jevc a kova , Polac ekova  
+ S tefan 

ZBP S tefan s rodinou 

+ Marta 

piatok 

27.12.2019 
  

Sv. Ján evanjelista, (sv.) 

Humenne   6:15 

12:00 

18:00 

ZBP Marta 

ZBP rod. Mýs ľanova , Pola kova , Sharma 

+ Zužana (1 vý r.) 

sobota 

28.12.2019 
  

Sv. Neviniatka 

Humenne  
  
Kochanovce 

NsP 

6:15 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Verona, Jožef, Helena, Jožef 
+ Milan, Zdenko 

Za + ž rod. Mikulova , Hu bnerova , Pola kova  
+ Anna, Margita, Ja n, Ja n ml. 

Nedeľa 

29.12.2019 

- 

Svätej rodiny  
Ježiša, Márie a Jozefa,  

(sv.) 

Humenne   
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

+ Anton, Elena, Elena 

+ Ja n, Margita, Ja n 

+ Anna 

+ Ja n, Igor 

Za + ž rod. Gavaľova  
ZBP Anna s rodinou 

+ S tefan, Helena, Anton, Zužana, Hana 

ZBP a ž ivu  vieru pre Maria na s rodinou 

 V nedeľu (29.12.) je sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Manželské 
páry prosíme, aby pri svätých omšiach sedeli vedľa seba, aby si mohli  
obnoviť svoj manželský sľub.  

 V sakristii kostola môžete nahlásiť svoje príbytky, ktoré chcete dať požehnať. 
Požehnávať ich budeme na slávnosť Zjavenia Pána – v pondelok (06.01.) po-
poludní od 13:00 hod. Nezabudnite uviesť telefonický kontakt na vás. Nahlás-
te ich do piatka (3.1.2020). 

 Farská kancelária bude zatvorená do 7.1.2020. Súrne prípady vybavíme 
po svätých omšiach, pohreby možno nahlásiť kedykoľvek počas dňa.  


