
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

12.7.2020 10/2020 15. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  
KARMELSKÁ PANNA MÁRIA – HUMENNÉ 2020 

SOBOTA 18.7.2020 
 

17:00   Spovedanie vo farskom kostole  
18:00   Liturgia hodín – spievané vešpery k Panne Márii  
18:30   Otváracia svätá omša  
             Vdp. Peter SEPEŠI, farár Kamenica n/Cirochou  
19:30   Rok Božieho slova:  hudobno-meditačná scéna  
 

NEDEĽA 19.7.2020 
 

7:00 Liturgia hodín – spievané ranné chvály  
   k Panne Márii  
7:30 Ranná svätá omša  
   Vdp. Marek PICH novokňaz,  
   Humenné Všetkých svätých  
9:00  Prijatie nových členov do Bratstva sv.  
   škapuliara a obnova sľubov (pri oltári  
   Škapuliarskej P. Márie v kostole)  
9:45   Modlitba svätého ruženca  
10:30  Slávnostná svätá omša 
    Vdp. Radoslav LOJAN, dekan TFKU  
    v Košiciach  

 
Zápis za člena Bratstva Škapuliarskej Panny Márie  bude vo farskej knižnici:  

  Sobota od 17:00 – 17:45  
  Nedeľa od 8:30 – 9:00  

 

Matka Škapuliarská, oroduj za nás!  

18.– 19. júl 2020 
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Celá mariánska tradícia Karmelu spája so škapuliarom dva veľké prísľuby a dve 
milosti, ktoré z nich vyplývajú: 

 „Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni“ (slová Matky Božej 
sv. Šimonovi Stockovi). Mária tak sľubuje všetkým, ktorí sú oblečení do ška-
puliara, pomoc na ceste spásy. 

 Oslobodenie z očistca v najbližšiu sobotu po našej smrti. Ide o tzv. sobotné 
privilégium. Matka Božia tým, ktorí nosili škapuliar, snažili sa zachovať čisto-
tu podľa životného stavu a boli verní modlitbe, zaistila rýchle vyslobodenie z 
očistca (bula pápeža Jána XXII. z r. 1322): „Ja, Matka, k nim v prvú sobotu po 
ich smrti milostivo prídem a tých, ktorých nájdem v očistci, oslobodím 
a zavediem na svätú horu večného života“. Mária tak sľubuje všetkým obleče-
ným do škapuliara pomoc na ceste posvätenia. 

 Pomoc a ochrana v nebezpečenstvách duše aj tela. Mária sľubuje, že nás bu-
de podporovať na ceste nasledovania Krista a najmä v hodine našej smrti, 
ako aj pomáhať v poslednom boji o večnú spásu. 

 Podiel na duchovných dobrách celého karmelitánskeho rádu v živote aj po 
smrti (na sv. omšiach, kajúcnych skutkoch, modlitbe, odpustkoch a obetách), 
keďže Matka a Kráľovná Karmelu so sebou zjednocuje do jednej rodiny tých, 
ktorí prijímajú škapuliar. 

Zdroj: www.bosikarmelitani.sk 

Pochádzam z malej dedinky Albínov, ktorá je časťou mesta Sečovce. Mám dvoch starších súrodencov. 
Po prvom svätom prijímaní, na konci tretieho ročníka základnej školy, som začal miništrovať. Služba 

pri oltári ma sprevádzala cez detstvo a mladosť, a Ježiš si ma postupne formoval a bojoval o moje srdce.  
Bol som formovaný úctou k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorú nám vštepoval náš sečovský pán 

dekan Michal Butkovský. Bol to rytmus prvých piatkov, ktorý stvárňoval 
môj život.  

Panna Mária si ma v mladosti našla cez Zázračnú medailu a Ma-
riánsku Družinu, ktorú sme ako mládežníci v Sečovciach mali. Vo svo-
jom živote vidím jej ochrannú ruku, a prosím o rozprestieranie jej 
ochranného plášťa nado mnou aj cez zasväcovanie sa do jej 
Nepoškvrneného Srdca.  

Po svojej kňazskej vysviacke v r. 2012, som pôsobil dva roky vo far-
nosti Sabinov. Potom som päť rokov účinkoval ako kaplán v Univerzit-
nom pastoračnom centre v Košiciach. Posledný rok som bol kaplánom 
vo farnosti Belá nad Cirochou.  

Medzi svätými mám - verím - už zopár kamarátov. Sympaťáci sú 
všetci, ale k niektorým som sa zvykol modliť viac. Napríklad, keď idem 
spovedať, modlím sa k trom svätým spovedníkom k sv. Pátrovi Piovi, sv. 
Jánovi Mária Vianneyovi a k sv. Jánovi Nepomúckemu. Zakaždým sa 
presviedčam o ich mocnom orodovaní. Keď som sa dozvedel, že idem 
do farnosti Všetkých svätých, tak som si povedal, že to bude dobrá (aj 
nebeská) partia pre život :)  

Dp. Peter Kuriško 
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HE: Bohuznámi venovali na kostol 20.€. Srdečné Pán Boh zaplať.   

Na budu cu nedeľu (19.07.) va s pozý vame na odpustovu  slá vnosť Š kápuliárskej 

Pánny Márie vo farskom kostole v Humennom.  

DUB, NsP: Na budúcu nedeľu (19.07.) nebudú sv. omše ná Dubníku 

á v Nemocničnej káplnke. 

GR: Vzhľadom na farskú odpustovú slávnosť Škapuliarskej Panný Márie, 

nebude sv. oms a v Gruzovciach v nedeľu, ale v sobotu večer o 17:00 hod. 

s platnosťou na nedeľu. 

pondelok 

13.7.2020 

Humenne  6:15 

18:00 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdca PM 

ZBP Ro bert, Jana, Zuzana, Martin, Anna 

utorok 

14.7.2020 

Humenne  6:15 

18:00 

+ Viktor, Pavol, Jozef, Andrej, Ma ria 

+ Ja n (3 vý r.) 

streda 

15.7.2020 
  

Sv. Bonaventúra,  
biskup a uč. C., (sp.) 

Humenne  

  

Slov. Volova  

6:15 

18:00 

17:00 

+ Ja n, Ma ria 

+ Frantis ek 

ZBP Anton 

štvrtok 

16.7.2020 
  

Prebl. Panna Mária  
Karmelská, (ľs.) 

Humenne  

  

  

Brestov 

6:15 

16:30 

18:00 

17:00 

+ Jaroslav, Jozef 

Eucharistická Adorácia 

+ Tere zia, S tefan, Jolana, Ja n, S tefan 

ZBP Margita (70 r.) 

piatok 

17.7.2020 
  

Sv. Andrej-Svorad a Benedikt,  
pustovníci, (sp.) 

Humenne  

  

  

NsP 

6:15 

18:00 

  

16:00 

+ Emil 

+ Magdale na (1 vý r.) a ZBP Eva (70 r.)  

       a Frantis ek (70 r.) 

ZBP Tatiana s rodinou 

sobota 

18.7.2020 

Humenne  

  

Gruzovce 

NsP 

7:00 

18:00 

17:00 

7:30 

Za dus e v oc istci 

ZBP deti: Hana, Eva, S tefan s rodinami 

+ Juliana Kelc a kova  

... 

nedeľa 

19.7.2020 

  
16. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  

odpust 

  

Brestov 

Slov. Volova  

7:30 

10:30 

18:00 

8:00 

8:00 

Poďak. - Jozef a Ľudmila (45 manz .) 

Za farnosť 

Poďak. - Luka s  (35 r.) a Ju lius s rodinami 

Za + z rod. Kuľhova a Felcova 

ZBP Slavomí r (40 r.) 
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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 

GR, ŠV: Nové úmýslý na sv. omše budeme prijímať od začiatku augusta 

v sakristii kostola. Kaz dý  nový  u mýsel bude zapisovať vz dý kn az a milodar 

bude odovzdaný  v den  odslu z enia sv. oms e (pred alebo po sv. oms i).  

Prvoprijímájúce deti zo základnej školý Švermova, nech si prídu do sak-

ristie výzdvihnu ť CD z prve ho sv. prijí mania. 

pondelok 

20.7.2020 

Humenne  6:15 

18:00 

+ Ja n, Anna, Andrej 

+ Ma ria, Andrej, Alexander, Radoslav,  

     Ľubomí r 

utorok 

21.7.2020 

Humenne  6:15 

18:00 

ZBP S imon, Matu s , Tobias , Bianka, Adam 

ZBP - Vincent 

streda 

22.7.2020 
  

Sv. Mária Magdaléna, (sv.) 

Humenne  

  

Slov. Volova  

6:15 

18:00 

17:00 

+ Ladislav 

ZBP Magdale na a Jozef (25 manz .) a deti 

Za + z rod. Brekova  a Huda kova  

štvrtok 

23.7.2020 
  

Sv. Brigita, rehoľníčka, pat-
rónka Európy, (sv.) 

Humenne  

  

  

Brestov 

6:15 

16:30 

18:00 

17:00 

+ Alz beta (1 vý r.) 

Eucharistická Adorácia 

ZBP - Vladimí r s rodinou 

Za + z rod. Kuľhova 

piatok 

24.7.2020 

Humenne  

  

NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

+ Ja n (30 vý r.), Anna, Ruz ena, S tefan 

+ Ja n, Anna, Michal 

ZBP a poďakovanie - Marta  (80 r.) 

sobota 

25.7.2020 
  

Sv. Jakub, apoštol, (sv.) 

Humenne  

  

NsP 

7:00 

18:00 

7:30 

+ Helena 

+ S tefan, Anna 

... 

nedeľa 

26.7.2020 

  
17. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  

  

  

  

Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volova  

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

10:30 

8:00 

9:00 

9:00 

10:45 

+ Helena 

+ Andrej, Anna, Ja n, Alz beta 

ZBP - Zuzana s rodinou 

+ S tefan, Anna 

+ S tefan Kuľka, kn az a jeho + rodic ov 

+ Anna Frena kova  

+ Jozef Tka c  c .7 

+ Ma ria (2 vý r.) 

Za odpustenie hriechov bohuzna mých rodí n 


