
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

14.6.2020 8/2020 15. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

11. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK „A“ 

 Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené 
a sklesnuté ako ovce bez pastiera.. „Žatva je veľká, ale robotníkov má-
lo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvo-
lal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby 
ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu... 
  Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabo-
čujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam 
strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské krá-
ľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“    

 Mt 9,36 - 10,8       

 Pán mal nielen súcit s ľudskou bolesťou, ale aj moc pomôcť z nej 

von. Preto mu zástupu bolo dvojnásobne ľúto. Boh prichádza  

človeku na pomoc cez tajomstvo vtelenia. Svoje božstvo skrýva  

za človečenstvo, pomáha nám ako ľudský brat, avšak obdarený 

božskou mocou. A tak chce pomáhať aj cez Cirkev - cez ľudí,  

s ľudským prístupom, ale obdarených Božou mocou. Ježišov  

spôsob napĺňania svojho mesiášskeho poslania je opakovanou  

odpoveďou na stále vynárajúcu otázku, čo je v živote a v činnosti 

dôležité a čo bezvýznamné, čo je efektívne a čo stratou času. 

 Ježišova konkrétna činnosť bola vzhľadom na nesmierne dimenzie 

jeho poslania naozaj zanedbateľná. A predsa ňou „nezabíjal čas“. 

On zasieval, čo malo potom rásť. Pre jednotlivého človeka bola 

najdôležitejšia jeho choroba a uzdravenie z nej. Pre iného niečo iné. 

Len v napojení na Boha, ktorý „pôsobí všetko vo všetkých“ možno 

oddane plniť svoju drobnú prácu a súčasne byť v hĺbke svojej duše 

spokojný, že sa aj tou drobnou prácou napĺňa celé veľké dielo  

spásy. 
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KONSEKRÁCIA  

NOVÉHO OBETNÉHO STOLA A AMBÓNY 

v našom farskom kostole  

 

 Milí farníci, bratia a sestry! 

 Blíži sa dlho očakávaná chvíľa konsekrácie nového obetného stola  

a ambóny pre nás farský kostol. S tým súvisí aj príprava priestoru  

v presbytériu a inštalácia samotného obetného stola a ambóny, preto  

od pondelka (15.6.) bude farský kostol zatvorený a sv. omše budú 

iba ráno o 6:15 a na obed o 12:00 a budú slúžené u Saleziánov.  

Takýto stav platí až do soboty večera.  

  

Najbližšia sv. omša vo farskom kostole bude  

na budúcu nedeľu (21.06.) o 11:00 hod.,  
pri ktorej  

otec arcibiskup Bernard Bober  

slávnostne konsekruje nový obetný stôl  
a bude sa na ňom slúžiť prvá sv. omša.  

  

 Konsekrácia obetného stola je pre farnosť veľkou slávnosťou, preto 

vás pozývame zúčastniť sa tejto sv. omše v hojnom počte. Nakoľko  

ranné sv. omše na budúcu nedeľu nebudú, bude pridaná sv. omša 

o 15:00 hod.  Program celého týždňa bude na našej webstránke, vo 

farskom liste a na výveske pred kostolom. Vopred ďakujeme za vašu  

trpezlivosť počas nasledujúceho týždňa.  

 

 Obetný stôl je stredobodom liturgie a srdcom každého chrámu. 

Je to najposvätnejsšie miesto v chráme, na ktorom kňaz prináša najsvä-

tejšiu obetu a premieňa chlieb a víno na Telo a Krv Ježiša Krista.  

Centrálne postavenie obetného stola zdôrazňuje jeho dôležitosť, no je  

aj symbolom rodinného stola, okolo ktorého sa stretáva rodina veriacich 

v Krista, aby prijímali jeho Telo.  

 Ambóna je vyvýšené miesto v chráme, z ktorého sa prednáša  

Božie slovo. Právom je nazývaná aj „oltár Božieho slova“ na ktorom sa 

neláme konsekrovaná hostia, ale Božie slovo tam láme srdcia veriacich 

poslucháčov.  
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 V nedeľu (14.06.) bude sv. omša aj o 15:00, nakoľko doobedňajšie  

sv. omše boli vyhradené pre prvoprijímajúcich a ich rodiny.  

 V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po sv. omši bude 

odprosujúca pobožnosť pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, kedy  

pri recitovaní modlitby Najmilší Ježišu možno za obvyklých podmienok 

získať úplné odpustky. Farská kancelária bude v tento deň zatvorená. 

 BR, KOCH: Nakoľko rozostupy v kostoloch sú už len odporúčané 

a v sobotu sa skončil aj núdzový stav, sv. omše v soboty večer  

pre seniorov už nebudú. 

pondelok 

15.6.2020 

Salezia ni 

Salezia ni 

Brestov 

6:15 

12:00 

17:00 

+ Anna, Ma ria, Ja n 

ZBP Ja n a Ľudmila 

Za + z rod. Gač ova a Juna s ova 

utorok 

16.6.2020 

Salezia ni 

Salezia ni 

6:15 

12:00 

+ S tefan a Ma ria, Tere zia a Ja n 

ZBP Frederika (18 r.) 

streda 

17.6.2020 

Salezia ni 

Salezia ni 

Kočhanovče 

6:15 

12:00 

17:00 

+ Andrej 

+ Evič ka, S tefan, Ja n, Anna 

+ Margita, Ja n 

štvrtok 

18.6.2020 

Salezia ni 

Salezia ni 

NsP 

6:15 

12:00 

16:00 

ZBP Veronika, Regina, Marta, S tefan, Andrea 

+ Frantis ek a Ma ria 

... 

piatok 

19.6.2020 
  

Najsvätejšie  Srdce Ježi-
šovo, (sl.) 

Salezia ni 

Salezia ni 

Salezia ni 

Brestov 

Kočhanovče 

Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

16:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP Jana, Martin Maros  

ZBP Vale ria (55 r.) a rodina 

... 

ZBP rod. Krivdova 

ZBP Anna (75 r.) s rodinou 

ZBP Peter, Lučia, Anelka, Anka 

+ Andrej 

sobota 

20.6.2020 
  

Nepoškvrnené Srdce PM, 
(sp.) 

Salezia ni 

Salezia ni 

Kočhanovče 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Katarí na 

+ Brigita, Jozef 

+ Jozef, Ma ria, Jozef, Ja n 

... 

nedeľa 

21.6.2020 

  
12. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  

  

  

Brestov 

Kočhanovče 

Dubní k 

NsP 

11:00 

15:00 

18:00 

8:00 

9:00 

9:00 

7:30 

Za dobrodinčov farnosti 

... 

+ Ľudoví t (2 vý r.) 

ZBP rod. Kopilova, Maťovkova 

+ Jozef 

+ Anna 

Poďak. za 80 rokov Anna a ZBP čelej rodiný 
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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 

 KOCH: V stredu na slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa bude  

sv. omša „ipsa die“ (v deň slávnosti). Slávnostná odpustová sv. omša  

bude v nedeľu o 10:30.  

 HE: V nedeľu (28.6.) budú sv. omše o 9:00 a 11:00 spojené s vysluho-

vaním 1. sv. prijímania. Z dôvodu vyššej účasti veriacich pridávame  

aj popoludňajšiu sv. omšu o 15:00.  

pondelok 

22.6.2020 

Humenne  

  

  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Alena, Ema, Sofia 

+ Pavlí na 

ZBP Katarí na, Mičhaela, Katarí na 

+ Ja n, Ma ria 

utorok 

23.6.2020 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Pavol a Helena 

+ S tefan a Ma ria 

Za + na ktorý čh si nikto nepama ta  

streda 

24.6.2020 
  

Narodenie sv. Jána Krs-
titeľa, (sl.) 

Humenne  

  

  

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

ZBP Ja n s rodinou 

ZBP Peter 

ZBP Ja n a Anna 

+ Milan                                                       (ipsa die) 

štvrtok 

25.6.2020 

Humenne  

  

  

Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Martin a za + z rod. Valigova  a Z idova  

ZBP rod. Ľubomí ra, Ričharda, Martina 

ZPB Stanislav (60 r.) 

+ Katarí na, Cýril, Juraj, Paulí na 

+ Juraj, Pavlina, Ja n, Roza lia,Ma ria 

piatok 

26.6.2020 

Humenne  

  

  

Dubní k 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Mičhal 

+ Simona 

ZPB Ja n s rodinou 

+ Ma ria a Jozef 

+ Ja n, Margita 

sobota 

27.6.2020 

Humenne  

  

Kočhanovče 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Helena (1 vý r.) 

+ Anna a Jozef 

+ Ja n a za + z rod. Saka č ova, Krí dlova 

... 

nedeľa 

28.6.2020 

  
13. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  

1.sv. prijímanie 

1.sv. prijímanie 

  

  

Brestov 

Kochanovce 

Dubní k 

7:30 

9:00 

11:00 

15:00 

18:00 

8:00 

10:30 

9:00 

10:45 

+ Ja n, Anna, S tefan 

+ Ja n, Ja n, Ja n, Jozef 

ZBP Simona (30 r.) 

... 

ZBP Juraj a Marek s rodinami 

ZBP Jarmila (40 r.) s rodinou 

Za veriačičh farnosti 

ZBP Pavol a Bea ta s rodinou 

ZBP a darý Dučha sv. pre Jozefa 


