
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

31.5.2020 7/2020 15. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO 

 Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu  
pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš,  
stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal,  
ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. 
 A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam 
vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha 
Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich 
zadržíte, budú zadržané.“                       Jn 20,19-23 

 Z iniciatívy učeníkov boli zatvorené dvere. Večeradlo, miesto mod-

litby, napĺňal strach. Ježiš zo svojej iniciatívy prekonáva bariéru  

zatvorených dverí i sŕdc a ocitáva sa priamo uprostred svojich 

učeníkov. Učeníci si majú čo vyčítať. Rovnako aj Ježiš im. Avšak  

namiesto výčitiek ich zaplavuje mesiášskym pokojom a ukazuje 

im znaky svojej vykupiteľskej lásky.  

 Vo chvíli, keď zakúšajú odpustenie a pokánie, udeľuje im dar  

Ducha Svätého, ktorého bez takého zážitku a bez tejto dispozície 

srdca nemožno prijať. Zároveň učeníkov posiela prinášať aj iným 

Božie odpustenie a zmierenie. Lebo len kajúcnici môžu privá-

dzať druhých ku kajúcnosti.  

 Toto boli prvé Turíce na oživenie spoločenstva učeníkov, aby sa 

stali schopnými vnútorne sa modlitbou pripravovať na Turíce krstu 

Cirkvi. Jedny s druhými súvisia a obe si sprítomňujeme v tento turíč-

ny sviatok. Kajúcim postojom a prosbou, aby Duch prenikol aj naše 

srdcia. 

Pane, otváraj naše srdcia pre pôsobenie Ducha Svätého!  

Duchu Svätý, veď naše kroky na ceste k spáse!  
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 Milí rodičia, 

 v tomto roku sa v našej farnosti pripravuje na prvé sväté prijímanie  

97 detí. Epidémia nám v posledných troch mesiacoch zabránila  

dokončiť túto prípravu podľa plánov, no veríme, že ste v nej vo vašich 

rodinách predsa len pokračovali – modlitbou, sledovaním omší, učením 

sa náboženstva, rozhovormi a pod.  

 V uplynulých dňoch sme medzi vami robili prieskum a ukázalo 

sa, že viac ako 3/4 z vás si prajú, aby bola slávnosť ešte v júni.  

 Tretiu júnovú nedeľu príde do našej farnosti otec arcibiskup, aby  

požehnal nový oltár, ktorý bude inštalovaný v presbytériu.  

Preto slávnosť 1. svätého prijímania bude v dvoch termínoch – 

 druhú a štvrtú júnovú nedeľu.  
 Veríme, že aj tí z vás, pre ktorých je júnový termín náročnejší, nájdete 

spôsob, ako sa na tento veľký deň pre vaše rodiny predsa len čo  

najvhodnejšie pripraviť, podľa súčasných možností. Pre samotné deti je 

určite najlepšie, aby slávnosť absolvovali so svojimi spolužiakmi.   

 S každou skupinou detí sa stretneme osobitne na dvoch detských 

svätých omšiach, po ktorých bude organizačné stretnutie. Vyžadujeme 

stopercentnú účasť, za prítomnosti aspoň jedného rodiča. Prichá-

dzajte iba na tie stretnutia, ktoré sú určené pre vašu školu. Prosíme vás 

o zachovávanie hygienických nariadení a rešpektovanie sedenia 

v kostole, na ktoré vás pri vstupe nasmeruje usporiadateľská služba.  

  
Cirkevná  

spojená škola 

Kudlovská  
+ Hrnčiarska 

Pugačevová 
J. Švermu  
+ ostatní 

Počet detí (97) 15 25 (12 + 13) 31 26 (25 + 1) 

Detská omša  
+ organizačné 

stretnutie 

27. 5. o 18.00 

3. 6. o 18.00 

29. 5. o 18.00 

5. 6. o 18.00 

10. 6. o 18.00 

24. 6. o 18.00 

12. 6. o 18.00 

26. 6. o 18.00 

Spoveď 13. 6. o 9.00 13. 6. o 9.00 27. 6. o 9.00 27. 6. o 9.00 

Generálka 13. 6. o 10.30 13. 6. o 13.30 27. 6. o 10.30 27. 6. o 13.30 

Slávnosť 14. 6. o 9.00 14. 6. o 11.00 28. 6. o 9.00 28. 6. o 11.00 
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 Sv. spoveď pred prvým piatkom: 

 

 

 

 

 BR, KOCH, DUB:  Od 1. júna začíname už aj na filiálkach sláviť  sv. omše 

cez týždeň tak, ako bolo zvykom.  

 Zbor Magnificat bude mať nácvik v UTOROK 2.6.2020, o 16:00 hod. v reko-

lekčnej miestnosti. 

 Vo štvrtky obnovujeme Eucharistickú poklonu vo farskom kostole od 16:30 do 

večernej sv. omše. 

pondelok 

1.6.2020 
  

Prebl. Panna Mária,  
Matka Cirkvi, (sp.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

+ Ruž ena 

Za + ž rod. Medveďova , Klimentova , Kovaľova  
+ Frantis ek, Juraj, Frantis ek, Ondrej 
Za + ž rod. Terekova, Janc iskova, Dolobac ova 

ZBP rod. Okos ova 

utorok 

2.6.2020 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Vincent, Ma ria, Imrich, Andrej (kn až) 

+ Bož ena 

+ Magda, Pavol 

streda 

3.6.2020 
  

Sv. Karol Lwanga a spol., 
mučeníci, (sp.) 

Humenne   
  

6:15 

12:00 

18:00 

+ Margita, Ja n, Alž beta 

+ Ja n a rodic ia, Ladislav, Jožef, Frantis ek 

ZBP Jaroslav a Lenka s rodinou 

štvrtok 

4.6.2020 
  

Nášho Pána Ježiša Krista, 
najvyššieho a večného 

kňaza, (sp.) 

Humenne  6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

+ Dežider, Ja n, Andrej, Ma ria 

+ Andrej, Helena, Ma ria, S tefan 

Eucharistická Adorácia 

+ Michal, Anna, Helena 

piatok 

5.6.2020 
  

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

  
Prvý piatok 

Humenne  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

+ Jožef 
ZBP Jožef, Jaroslav, Ja n, Anna 

ZBP Marianna a Marek s rodinou 

Za + ž rod. Ducova a Ferc akova 

Za + ž rod. Tutkova, Lukc í kova, Rudyova 

ZBP ruž encove  bratstvo 

sobota 

6.6.2020 

  
Prvá sobota 

Humenne  
  
Brestov 

Kochanovce 

7:00 

18:00 

17:00 

18:00 

Za odc inenie ura ž ok Nepos kvr. Srdca PM 

ZBP Anna s rodinou 

Za c lenov ruž encove ho bratstva 

Za c lenov ruž encove ho bratstva 

nedeľa 

7.6.2020 

  
Najsvätejšia Trojica 

  
Prvá nedeľa 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

Za veriacich farnosti 
ZBP a pomoc pri s tu diu - Samuel (19 r.) 

+ Ondrej, S tefan, a su rodenci 
Za ruž encove  bratstvo 

... 
ZBP Dus an s rod. a Ro bert s rod. 
ZBP Helena (70 r.) 

Humenné 

Utorok 10:30 – 12:00 

Streda 17:00 – 18:00 

S tvrtok 17:00 – 18:00 

Kochanovce Pondelok od 17:00 

Dubník Piatok od 17:00 

Starých a chorých navštívime doma v piatok 

(05.06.) od 8:00 hod.  

Vo farskom kostole je počas celého prvého 

piatku Eucharistická adorácia. 

Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená. 
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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. 

 Mesiac jún je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Tak ako v máji sme 

sa modlili litánie k Panne Márii, v júni sa budeme modliť litánie k Najsvätejšie-

mu Srdcu Ježišovmu pred sv. omšami na obed a večer,  o 11:45 a 17:45.  

 Tým, ktorí ste prihlásili na Farskú púť do Poľska, oznamujeme, že nový termín 

púte je vybavený na 10.-13. októbra 2020 (sobota – utorok). Púť sa koná 

z príležitosti 100-ho výročia narodenia sv. Jána Pavla II. Navštívime pútnické 

miesta Wadowice, Licheň Stary, Toruň a Góru swietej Anny. Kto by sa púte 

v novom termíne nechcel zúčastniť, vrátime mu peniaze a môžu sa zapísať 

náhradníci. Odhlásiť sa z púte je možné do 30. júna 2020.  

pondelok 

8.6.2020 

Humenne  

  

  

Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Michal a Ma ria (45 manž .) 

+ Anna, S tefan, Zužana, Michal 

+ Anna (10 vy r.) 

Za + ž rod. Kuľhova, Bedna rova 

utorok 

9.6.2020 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Frantis ek a Kla ra 

+ Ladislav 

ZBP Ivana a Peter s rodinou 

streda 

10.6.2020 

Humenne  

  

6:15 

12:00 

18:00 

+ Ma ria, Ja n, Jaroslav 

+ Pavlí na a Ja n 

ZBP Anna (60 r.) 

štvrtok 

11.6.2020 
  

Najsvätejšie  Kristovo  
Telo a Krv, (sl.) 

Humenne  

  

  

Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:30 

18:00 

ZBP Peter, Vale ria, Adam 

ZBP Emí lia (60 r.) 

+ Jožef 

Za + ž rod. Kuľhova, Jevc a kova, Weisova, Andra s kova 

ZBP Magda (75 r.) 

... 

piatok 

12.6.2020 

Humenne  

  

6:15 

12:00 

18:00 

+ Magdale na, Jožef, Marta, Jana 

ZBP rod. Bac is inova  

ZBP Jožef a Helena (55 manž .) 

sobota 

13.6.2020 
  

Sv. Anton Paduánsky,  
kňaz a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenne  

  

Brestov 

Kochanovce 

7:00 

18:00 

17:00 

18:00 

Za ví ťažstvo Nepos kvrnene ho Srdca PM 

+ Ma ria a Ladislav 

... 

+ Ja n a Juliana 

nedeľa 

14.6.2020 

  
11. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  

  

  

  

Brestov 

Kochanovce 

Dubník 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

10:30 

+ Martin, Ma ria, S tefan, Anna 

Za veriacich farnosti 

+ Margita 

+ Jolana, Vincent, Michal 

... 

ZBP rod. Kľapova a La sžlova 

ZBP Jana (50 r.) 


