
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

29.12.2019 26/2019 14. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Niekto raz prirovnal farský kostol k srdcu. Srdce totiž neustále pumpuje, 
krv sa doň vlieva, okysličovaním akoby dostala novú silu a zase sa rozlieva 
do celého tela. Tak aj my. Prichádzame do kostola. Niekto takmer denne, iný 
každú nedeľu, ďalší aspoň na sviatky... a po hodinke sa rozídeme, každý do 
toho svojho domu, práce, školy. No ak o to stojíme, odchádzame iní, ako 
sme prišli. Naplnení milosťou do dní, ktoré máme pred sebou. 

Pozývam vás vstúpiť „do srdca“ aj v ďalších dňoch, týždňoch a mesia-
coch roka 2020.  

 
Počas týchto Vianočných sviatkov sme tu v našom kostole častejšie, na-

koľko slávenie jednotlivých sviatočných dní si to aj vyžaduje. To ale nezna-
mená, že máme ako sa hovorí „nad-robené“. Veď tak ako dýchanie, či tep 
srdca patrí ku každodenným činnostiam, tak by to malo byť aj v našom du-
chovnom živote. Veď aj tam potrebujeme žiť, alebo lepšie povedané, aj tak 
potrebujeme žiť - počas celého roka 2020. 

 
Okrem toho vás pozývame vstúpiť do srdca farnosti aj mimo svätých omší. 

Náš farský kostol je otvorený každý deň po rannej svätej omši až do skonče-
nie večernej, aby sme mohli prísť a pokloniť sa živému Bohu.  

Dokonca každý štvrtok je od 16:30 hod. aj vyložená Sviatosť Oltárna  
k adorácii a každý prvý piatok je dokonca celodenná adorácia. 

 
Chrám je aj miestom pokánia. Pozývame vás preto vstúpiť do srdca a pri-

jať odpustenie pri sviatosti zmierenia. Okrem každodenného spovedania 
pred rannými a večernými svätými omšami (na požiadanie aj pred obedňaj-
šou sv. omšou) sme vám k dispozícii hlavne v tzv. prvopiatkovom týždni. 

 
Božiu milosť si môžete priniesť z farského „srdca“ domov aj prostredníc-

tvom svätenín a požehnaní. Vo Vianočnom období je to požehnanie rodín, 
požehnanie vody na Zjavenie Pána a požehnanie príbytkov. Počas celého 
roka je to požehnanie rôznych liturgických predmetov každú 1.nedeľu v me-
siaci a kedykoľvek môžete požiadať aj o požehnanie snúbencov, matky pred 
pôrodom, jubilujúcich manželov, pútnikov... Každopádne pri každej svätej 
omši dostávame požehnanie, ktoré nám chce sprevádzať aj v roku 2020. 

Tak šťastnú cestu. 
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DOBRÁ NOVINA 

Pod mottom „Buďme požehnaní(m),“ sa vo vianoč-
nom období aj v tomto roku vydávajú skupinky detí, 
aby sa stali poslami nádeje a priniesli radostnú zvesť o 
narodení Krista do rodín vo svojich mestách a obciach. 
Okrem radostnej zvesti sa zbieraním finančných pro-
striedkov pričiňujú o pomoc najchudobnejším. Všetky 
vyzbierané peniaze putujú na podporu rozvojových 
projektov v krajinách afrického kontinentu. 

Prečo robíme Dobrú novinu? Okrem prinášania dobrej zvesti o narodení 
Pána do príbytkov sa deti sa učia solidarite – pomáhajú finančnou zbierkou 
núdznym, ktorí sú od nich vzdialení tisícky kilometrov, a tak spoločnými sila-
mi budujeme most priateľstva medzi Slovenskom a Afrikou. 

Pre koho koledujeme tento rok?  

Peniaze vyzbierané koledníkmi Dobrej noviny v roku 2020 poputujú na 
podporu Turkanského vodného projektu v Keni, ktorý sa snaží zmierniť akút-
ny nedostatok pitnej vody v oblasti Turkana. Táto oblasť patrí k najsuchším 
miestam na zemi, kde žijú ľudia. 

Potom sú tu ešte projekty na podporu mladých mamičiek v Ugande a v 
Rwande je to práca so sirotami a ohrozenými deťmi. 

 

„Je to srdce, ktoré rozdáva, ruky už len dávajú.“ 

Otcovia púšte pozorné zaoberanie sa tým, čo nám Boh hovorí vysvetľo-
vali slovom „ruminatio“. Možno sa zasmejeme, keď si objasníme, odkiaľ ta-
kýto termín zobrali – nuž z prežúvania kráv na paši. Tak ako krava musí spa-
sené byliny viackrát prežuť a nechať prejsť svojimi viacerými žalúdkami, aby 
dobre strávila a túto potravu premenila na mlieko, tak aj človek musí v sebe 
akosi opakovane premieľať Božie slovo, aby ho premenil na spásny pokrm.  

Nový rok začíname slávnosťou Bohorodičky Panny Márie, ktorá 
po tom, ako vyriekla svoje „áno“ Bohu, často premýšľala nad 
Božím slovom. Stať sa Matkou Božieho slova znamenalo pre 
ňu aj denné premýšľanie o Slove. Písmo ukazuje Máriu na Via-
noce práve v takomto procese = „Mária si všetky tie slová ucho-
vávala vo svojom srdci a premýšľala o nich“.  (Lk 2,19) 

Ak chceme tento Rok Božieho slova prežiť s úžitkom, hneď prvý deň No-
vého roka 2020 nás učí, ako na to. Život v Máriinej škole je veľkou školou pre 
každého, kto chce byť na život pripravený.  

ROK BOŽIEHO SLOVA V KONTEXTE BOHORODIČKY 
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 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. Nahláste 
ich do piatka (3.1.2020). 

 Na Nový rok pri slávnosti Bohorodičky Panny Márie, budeme pri všet-
kých sv. omšiach v úvode prosiť o dary Ducha Svätého pre Nový rok. Pri spe-
ve „Príď Duchu Svätý tvorivý“ môžeme získať za obvyklých podmienok plno-
mocné odpustky. 

pondelok 

30.12.2019 
  

Šiesty deň oktávy 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Jozef a Kla ra 

ZBP Marta 

+ Anna, Michal, Andrej 

utorok 

31.12.2019 
  

Sv. Silvester, pápež, (ľs.) 

Humenne  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

16:30 

15:00 

15:00 

15:00 

7:30 

Poďakovanie za farnosť 

Poďakovanie za prez itý  rok 

Poďakovanie za prez itý  rok 

Poďakovanie za prez itý  rok 

Poďakovanie za prez itý  rok 

streda 

1.1.2020 

- 

Panny Márie Bohorodičky 

slávnosť 

Humenne   
  

  
  

Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

+ Ma ria, Magdale na, Ľubomí r 

+ Ma ria (pohreb 22.11.) 

ZBP kn azi nas ej farnosti 
+ Helena, Michal 
Za + z rod. Frankova a Kopilova 

ZBP Ma ria (63 r.) s rodinou 

ZBP Alena 

Za bohuzna meho duch. otca 

štvrtok 

2.1.2020 
  

Sv. Bazil Veľký 

a Gregor Naziánzsky, (sp.) 

Humenne  6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

+ Jozef, Ja n, Ma ria, Tibor 

+ Jaroslav a rodic ia 

Eucharistická Adorácia 

+ Andrej, Juliana, Vladimí r 

piatok 

3.1.2020 
  

Najsv. Meno Ježiš, (ľs.) 

  
Prvý piatok 

Humenne   
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP Marek, Peter (kn az) 

+ Anna, Michal, Vojtech, Ja n, Ma ria 

+ S tefan, Ma ria, Michal 
+ Juraj a Jozefí na 

ZBP rod. Jurasova, Pouchanova, Ciberejova 

ZBP Adria n 

... 

sobota 

4.1.2020 
  

Prvá sobota 

Humenne  
  
Brestov 

Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

8:00 

7:30 

Za odc inenie ura z ok Nepos kvr. Srdca PM 

ZBP Emí lia (55 r.) s rodinou 

Za ruz encove  bratstvo 

Za c lenov ruz encove ho bratstva 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdca PM 

Nedeľa 

5.1.2020 

- 

2. Nedeľa po Narodení Pána  
(sl.) 

Humenne   
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

+ Ma ria, Zuzana, Z ofia, Ja n 

Za veriacich farnosti 
Za ruz encove  bratstvo 

+ Andrej 
ZBP Rastislav a Toma s  a rodinami 
ZBP Anna (60 r.) 

+ S tefan, Ma ria, S tefan 

Za ruz encove  bratstvo 
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 Na posledný deň v roku, utorok (31.12.) vás pozývame zakončiť rok modlit-
bou. Počas ďakovnej sv. omše v závere roka pri speve Te Deum môžeme za 
obvyklých podmienok získať úplné odpustky.  

 Na sviatok Zjavenia Pána (06.01.) budeme pri všetkých sv. omšiach požehná-
vať vodu. Vo farskom kostole bude umiestnená pri spovedniciach, od-
kiaľ si ju môžete odniesť do svojich príbytkov.  

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

pondelok 

6.1.2020 

- 

Zjavenie Pána  
(sl.) 

Humenne    
  

  
  

Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

+ Vincent 
+ Marta (1 vý r.) 

ZBP rod. S utkova  
ZBP Anna (90 r.) 

+ S tefan, Helena, Alz beta 

ZBP Ladislav (80 r.) 

ZBP Ma ria s rodinou 

ZBP a potrebne  milosti pre rodinu Sus kovu 

utorok 

7.1.2020 

Humenne   6:15 

12:00 

18:00 

ZBP a poďak. - Jozef a Jolana (55 manz .) 

+ Pavol, Veronika, Anna, Pavol 

+ Jozef, Olina 

streda 

8.1.2020 

Humenne   
  

  
Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Ruz ena 

+ Anna, S tefan, Anna, Andrej 

ZBP a uzdravenie - Bianka 

ZBP rod. Okrakova, Volos inova, Hricakova 

štvrtok 

9.1.2020 

Humenne  
  

  
  

Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Ja n, Justí na, Ja n 

+ Frantis ka, Michal 

Eucharistická Adorácia 

+ Michal 

+ Andrej a Helena 

+ Paulina, Dominik, Peter 

piatok 

10.1.2020 

Humenne   
  

  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Andrej (10 vý r.), S tefan, Anna 

ZBP Andrea (45 r.), Jakub, Veronika 

ZBP Jozef 
ZBP Alena, Petronela, Laura 

+ Ma ria 

sobota 

11.1.2020 

Humenne  
  

Kochanovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

ZBP Zuzana a Lucia s rodinami 
+ Juraj, Ma ria, Michal 

+ Eva, S tefan, Zuzana, Ferdinand 

... 

Nedeľa 

12.1.2020 

- 

Krst  Pána  
(sl.) 

Humenne  
  

  
  

Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

ZBP Ma ria a Jozef (40 manz .) 

ZBP Anna s rodinou 

Za veriacich farnosti 
+ Michal (4 vý r.) 

ZBP Darina a Gabriel 
ZBP rod. Kulanova 

+ Pavol (1 vý r.) 

ZBP Ja n s rodinou 


