
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

9.2.2020 3/2020 15. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

„VY STE SOĽ ZEME!  

VY STE SVETLO SVETA!“ 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ  stratí chuť , 
čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. 
Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť . Ani 

lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik,  
aby svietila všetkým, čo sú v dome. 

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky 
a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ 

 Prv, než Ježiš hovorí: „Vy ste 
svetlo sveta“, povie o sebe, že je 
Svetlo, ktoré prišlo na tento svet, 
aby zasvietilo do tajomných, ľudsky 
nepreniknuteľných a nepochopiteľ-
ných temnôt hriechu. Naše svetlo 
môže byť len odrazom jeho  
svetla. Je ako slnko, ktoré tiež 
svieti nad nami a nie z nás. Aj úlohu 
soli v spoločnosti môžeme splniť, 
len ak vnútornú „slanosť“ vzbudí v 
nás Boh. Sami zo seba, ľudskými 
silami a prostriedkami nedokáže-
me ani zrodiť, ani živiť nadpriro-
dzený život. Kocky sú hodené  
a my sme v aréne. Vo svetle reflek-
torov, ktoré čím sú silnejšie, tým  
vrhajú dlhšie tiene. Je to možnosť  
na povzbudenie i na pohoršenie. 
Falošná skromnosť je skôr útek 
pred zodpovednosťou. Zodpoved-
nosť neznamená strach ako  
dopadnem, ale že blúdiaci zúfalo 

potrebujú ukázať cestu. Pre toho, 
kto je stratený aj záblesk nádeje 
znamená veľkú pomoc.  
 Byť soľou zeme a svetlom  
sveta znamená pre nás, kresťa-
nov dnešnej doby, dávať chuť a vý-
znam tým, ktorí slanosť alebo 
svetlo vo svojom živote stratili. 
„Dosoliť“ svoje okolie Kristovou lás-
kou, znamená darovať to najpotreb-
nejšie, bez čoho by každý život bol 
bez chuti - lásku! Byť svetlom pre 
blúdiacich znamená vnášať iskierku 
nádeje do zdanlivo beznádejných 
problémov a životných príbehov, 
ktoré sa zdajú ľudsky neriešiteľné. 
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NAŠIM POSLANÍM JE VYCHOVÁVAŤ  MÚDRE A ŠŤASTNÉ DETI,  
S ÚCTOU K BOHU, ĽUĎOM I SEBE SAMÝM. 

 

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA  
Duchnovičova 24, Humenné 

 
 Štruktúru našej Cirkevnej spojenej školy tvoria  
viaceré organizačné zložky - od materskej školy, 
cez základnú až po strednú školu formou 8-ročného  
a 4-ročného gymnaziálneho štúdia. 
 Veľkou výhodou našej školy je, že tento model umožňuje žiakom  
plynulý prechod medzi jednotlivými zložkami, a teda ich chráni 
pred zbytočným stresom a negatívnym ovplyvnením výchovno-
vzdelávacieho procesu prameniaceho z častej zmeny prostredia,  
spolužiakov či pedagógov v rámci rôznych vzdelávacích zariadení. 
 Jedinečnosť vzdelávania na našej Cirkevnej škole spočíva aj v jednot-
nej koncepcii výchovy a vzdelávania na katolíckej škole, ktoré  
je charakterizované tzv. tromi V:  
 

VZDELANIE - VIERA - VÝCHOVA 
 
 
 
 
 
 
Tri piliere na ktorých budujeme rast našich žiakov i celej školy:  
 

KVALITNÉ VZDELÁVANIE - využívanie inovatívnych metód učenia, vyučo-
vanie cudzích jazykov, pestrá záujmová činnosť, využívanie moderných  
technológií vo vzdelávaní a neustále zlepšujúci sa pedagógovia 
 

KRESŤANSKÉ HODNOTY - prostredie výchovy v duchu učenia Katolíckej 
cirkvi, kde deti vychovávané v kresťanských rodinách nachádzajú bezpečný 
priestor na formovanie vedomia i svedomia cez vyučovanie Katolíckeho  
náboženstva; pravidelné duchovné obnovy a iné duchovné aktivity 
 

KONCEPCIA PODPORUJÚCA RODINU - rozvíjanie, komunikácia a bu-
dovanie vzťahov medzi pedagógmi a rodičmi, čo prispieva ku skvalitneniu  
výučby vďaka profesionálnemu a individuálnemu prístupu ku každému žiako-
vi ako k jedinečnému človeku; rozvíjanie vzťahov medzi rodinami navzájom 
 

 „...poučení minulosťou,  
 s jasnou víziou do budúcnosti  
  a profesionálnou koncepciou,  
   smerujeme k napĺňaniu spoločných cieľov!“ 
 

viac info na: www.gymazshe.edupage.org 
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 V utorok (11.2.) je ľubovoľná spomienka na Pannu Máriu Lurdskú a Celo-

svetový deň chorých. Z dôvodu konania kňazských rekolekcií v našom 

dekanáte práve v tento deň, sviatosť pomazania chorých budeme  

vysluhovať pri sv. omšiach:  
          

          Humenné + Kochanovce - streda 12.2. 

          Brestov + NsP - štvrtok 13.2. 

          Dubník - piatok 14.2. 

pondelok 

10.2.2020 
  

Sv. Školastika,  
panna,  (sp.) 

Humenne  

  

  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Má riá, Já n, Helená, Anná, Jozef 

Zá + z rod. Bedná rová 

+ Já n, Anná, Páulí ná 

Zá + z rod. Ház inč á ková, Gáč ová , á + S tefán 

utorok 

11.2.2020 
  

Preblahoslavená 

Panna Mária Lurdská,  
(ľs.) 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Veroniká (1 vý r.), Norbert 

ZBP Járosláv s rodinou 

+ Já n, Anná, Milán, Moniká, Já n 

streda 

12.2.2020 

Humenne  

  

  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Já n 

ZBP Má riá (85 r.) s rodinou 

+ Andrej, Tomá s , Má riá 

+ Mičhál á + z rod. Jurásová 

štvrtok 

13.2.2020 

Humenne  

  

  

  

Brestov 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

Zá ví ťázstvo Nepos kvrnene ho Srdčá PM 

+ Já n, Mičhál, Anná 

Eucharistická Adorácia 

+ Ládisláv, Já n, Rudolf 

+ Milán, Já n, Helená 

+ Já n 

piatok 

14.2.2020 

Humenne  

  

  

Dubní k 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Ládisláv (kn áz) 

+ Frántis ek (6 vý r.) 

+ Pávlá, Válentí n 

+ Vále riá (5 vý r.) 

+ Má riá, Mičhál 

sobota 

15.2.2020 

Humenne  

  

Kočhánovče 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Má riá, Frántis ek 

+ Andrej, Má riá, Jozef, Anná 

ZBP Anná (50 r.) 

+ Gráčiá n 

nedeľa 

16.2.2020 

  
6. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  

  

  

  

Brestov 

Kočhánovče 

Dubní k 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

+ Ľudoví t, Anná, Eugen 

Zá veriáčičh fárnosti 

+ S tefán, Má riá 

+ Irená á Juráj, Anná á Juráj 

ZBP Alz betá (20 r.) 

+ Andrej (5 vý r.) 

ZBP rod. Lukč í ková, Gombitová 

ZBP Zuzáná, poďákovánie zá 70.rokov 
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Adresa: RKFÚ Všetkých svätých, Brestovská 1, 066 01 Humenné 
Telefón: 057/775 2728; Zaopatrovanie chorých a zomierajúcich: 0902 228 711 
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Redakcia a zodpovedný za vydanie:  František Mariňák 

pondelok 

17.2.2020 

Humenne  

  

  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP á dárý Dučhá Sv. - S tefán, Ondrí k, Jurko 

+ Má riá, Andrej, Alexánder, Ľubomí r, Má riá 

+ Agnesá, Anná, Andrej 

Zá + z rod. Kuľhová  

utorok 

18.2.2020 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ S tefán (kn áz), Má riá, Já n 

+ Má riá (1 vý r.) 

+ Juráj, Má riá, Jozef, Helená 

streda 

19.2.2020 

Humenne  

  

  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Márgitá, Ondrej á rodič iá 

ZBP Járosláv (60 r.) á Dágmárá (40 mánz .) 

+ Mártin (kn áz) 

ZBP rod. Korpá s ová 

štvrtok 

20.2.2020 

Humenne  

  

  

  

Brestov 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Vásiľ, Cečí liá, Justí ná 

+ Andrej, Anná, Emil 

Eucharistická Adorácia 

+ S tefán, Má riá, Eugen 

Zá + z rod. Mándzá ková á Máďárová  

+ Má riá (1 vý r.) á zá + z rodiný 

piatok 

21.2.2020 

Humenne  

  

  

Dubní k 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP Frántis ek, Já n, S tefán, Verisimá 

+ Mičhál, Tere ziá 

ZBP Milená (50 r.) s rodinou 

ZBP Andrej á rodinou 

+ Alz betá 

sobota 

22.2.2020 
  

Katedra sv. Petra, apošto-
la, (sv.) 

Humenne  

  

Kočhánovče 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Andrej, Alz betá 

ZBP Mártin, Márek, Anná, Má riá 

ZBP Adriáná (50 r.) 

+ Helená (pohr.), Andrej 

nedeľa 

23.2.2020 

  
7. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  

  

  

  

Brestov 

Kočhánovče 

Dubní k 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

+ Helená, Jozef, Má riá, Já n 

+ Anná, Mičhál, Anná, S tefán 

ZBP Andrej, Ondrej, Diáná, Váliká 

Zá veriáčičh fárnosti 

+ Já n á Mágdále ná 

ZBP bohuzná má rodiná 

ZBP Gábrielá, Mirosláv á ičh deti 

ZBP Anná á Bláz ej 

V dňoch 6.–9. júna 2020 (sobota – utorok)  

vás pozývame na Farskú púť do Poľska  
z príležitosti 100-ho výročia narodenia sv. Jána Pavla II.  

pod názvom „Totus tuus Maria“.  
Navštívime pútnické miesta Wadowice, Licheň Stary, Toruň a Góru swietej Anny. 

Zapísať sa môžete v sakristii farského kostola do konca februára. Pri zapísaní je 

potrebné vybrať si miesto v autobuse a vyplatiť sumu 170€.  


