
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

4.10.2020 16/2020 15. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  
 

  Toto je odveký problém a spor v mysliach a srdciach ľudí. Otázkou je, či je  

vinica, o ktorej hovorí evanjelium tejto nedele, nespochybniteľným Božím  

majetkom alebo podlieha iba človeku? Vlastní človek svet na základe obyčajné-

ho objavenia, privlastnením si, náhodou alebo je darom? Je to skutočne človek, 

ktorý o sebe tvrdí, že je panovníkom Zeme, alebo podlieha nejakej najvyššej  

autorite? Zodpovedá sa len sám sebe? Môže koniec koncov podľa svojej ľubovô-

le spravovať vinicu - svet?  

  Evanjelium hovorí jasne: človek je iba nájomník. Ľudia na to žiaľ často  

zabúdajú a konajú tak akoby ju vlastnili. Potom existujú diskusie a spory, ako 

aj krviprelievanie. Človek sa rôznymi spôsobmi bráni proti zásahom do svojho 

sveta a života.  

  Boh požaduje naše podriadenie sa, nie pre neho samého, ale pre naše dob-

ro. Stvoril nás z lásky a chce nás urobiť schopnými lásky, pretože vie, že človek 

bez lásky je schopný aj toho najhoršieho. Vinohradníci nerešpektovali dokonca 

ani syna, majiteľa vinice, keďže ho zabili.  

  Syn pána vinice je osoba Krista, ktorého ľudia tiež odmietli a zabili, 

no zároveň si získal aj mnohých nasledovníkov. A takto je to vždy. Kristus je 

zavrhnutý a opäť prijímaný. Na priestranstve evanjeliovej vinice sa neustále  

deje tragédia človeka, ktorý sa stretáva s Bohom a nie vždy dobre rieši toto 

stretnutie. Boh posiela svojho Syna, 

aby v sebe zjavil Jeho lásku, a človek 

z pozície svojej slobody by mal odpove-

dať tiež jazykom lásky. Bohužiaľ, pri 

svojej slabosti sa mu to nie vždy poda-

rí. Niekedy odpovedá prejavom svojej 

vernosti, ale niekedy však odpovedá aj  

zradou. Pretože také sú dôsledky  

slobody. Preto sa človek musí vždy 

modliť, aby sloboda, ktorú dostal ako 

dar, nebola použitá proti Bohu. 
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Na základe usmernení Úradu verejného zdravotníctva, KBS a nášho arcibiskupa k aktuálnej 
situácii v pastorácii, vám ponúkame niekoľko súhrnných informácií. 
Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Od 1.10.2020 až do odvolania platí dišpenz od fyzickej 
účasti na nedeľnej sv. omši. Verejné bohoslužby sa počas trvania opatrení musia sláviť 
v obmedzenom režime – max. 50 ľudí.  
 1.  Rozostupy a dištanc  
Vo vnútornom priestore kostola sú presne vyznačené miesta na sedenie v každej druhej lavi-
ci, so zachovaním odstupu 2m medzi osobami. Pri vchode do kostola bude služba a keď bude 
kostol kapacitne naplnený, poprosia ďalších prichádzajúcich, aby zostali vonku, kde bude  
zabezpečený zvukový prenos. Aj vonku je potrebné dodržať rozostupy. Prosíme všetkých 
o trpezlivosť a zhovievavosť. Starším odporúčame zostať doma a sledovať prenosy sv. omší 
cez TV aj z nášho kostola. Do kostola bude otvorený iba hlavný vchod. 

2.  Dezinfekcia a rúška 
Pri vstupe do kostola bude zabezpečený prostriedok na dezinfekciu rúk a vstup do kostola 
bude povolený len s rúškom. Znak pokoja si naďalej nedávame podaním rúk, len kývnutím 
hlavou k susedovi. 

3.  Sv. prijímanie na ruku 
Sväté prijímanie v tomto čase budeme podávať výhradne iba na ruku, a bude sa podávať aj 
tým, ktorí stoja vonku, aby nemuseli prechádzať celým kostolom dopredu. Aj v rade na sv. 
prijímanie dodržujte odstup. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu 
do rúk  (barly...), nech príde do sakristie na to upozorniť kňaza pred sv. omšou a tam dostane 
pokyny. 

4.  Omša pre seniorov 
Nedeľná omša o 7:30 bude pre seniorov nad 65 rokov. Ak seniori budú mať mladší sprievod, 
ten nech radšej zostane vonku. V nedeľu bude pridaná sv. omša o 15:00 hod. pre rodiny 
s deťmi. 

5.  Sv. omše – birmovanci a prvoprijímajúce deti 

Sväté omše vo štvrtky pre birmovancov nebudú povinné, ale stretnutia birmovancov podľa 
skupín pokračujú ďalej.  

Detské sv. omše v piatky pre deti s rodičmi tiež nebudú povinné. Na našej webovej stránke 
sú usmernenia pre rodičov prvoprijímajúcich detí a dostanú aj cez deti oznámenie o tom, ako 
bude ďalej pokračovať príprava detí na 1. sv. prijímanie. 

6.  Vysielanie sv. omší 
Sv. omše budeme v priamom prenose ponúkať aj z nášho kostola cez kanál youtube:  

Rimkat – Humenne mesto live 
Pondelok – piatok = 12:00  sv. omša 
Piatok      = 17:30  sv. ruženec a 18:00  „detská“ sv. omša 
Nedeľa    = 10:00  sv. ruženec  
        10:30  sv. omša 
7.  Sviatosti a iné služby 

Krst:   pri nahlasovaní krstu detí sa nič nemení, detaily dohodnete v kancelárii v úradných 
hodinách. 
Sobáše:  sú dovolené s max. počtom 50 ľudí. Príprava na sobáš prebieha ako doteraz. 
Sviatosť zmierenia:  sme vám k dispozícii vždy 30 minút pred sv. omšou, resp. teraz 
v októbri večer pred sv. ružencom. 
Pomazanie chorých:  na zaopatrovací mobil môžete zavolať a požiadať o túto službu. 
Pohreby:  pri nahlasovaní pohrebov sa nič nemení. 
Kancelária:  naďalej sme vám k dispozícii v úradných hodinách. 

 

* * * * * * * * 
Ďalšie aktuálne usmernenia vám budeme dávať na nástenku pred kostolom a na našu 

web stránku. 
...dekan  
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 Oznamujeme vám, že úmysly na sv. omše pre rok 2020 sú už všetky  

zaplnené. Na prvý polrok 2021 budeme prijímať v novembri po dušičkách. 

Presný termín vám oznámime. 

 Všetkých veriacich (mladších i starších) pozývame k iniciatíve ADOPTUJ SI 

BIRMOVANCA, ktorou sa chceme spolu ako farská rodina zapojiť do prípra-

vy našich birmovancov. Aktivita spočíva v duchovnej adopcii konkrétneho 

birmovanca až do slávnosti birmovania, počas ktorej budeme každodennou 

modlitbou a obetou podporovať jeho duchovný rast. Kto je ochotný takto  

dopomôcť k lepšej príprave našich mladých nech sa zapíše do konca októbra 

do zoznamu v sakristii.   

pondelok 

5.10.2020 
  

Sv. Faustína Kowalská,  
panna, (ľs.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Anna, Cecí lia, Oto, Viliam, Anton 

+ Miroslav, Helena, Michal, Helena, Ondrej 
+ Ma ria 

Za + z rod. Kos icka  a Terekova  

utorok 

6.10.2020 

Humenne  
  
  
Gruzovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP a poďak. Lucia (45 r.) 
+ Michal 
+ Jaroslav, Michal, Ma ria, Maria n, Michal 
ZBP Anna 

streda 

7.10.2020 
  

Ružencová Panna Mária, 
(sp.) 

Humenne  
  
  
Slov. Volova  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Lucia (40 r.) a za dar mu drosti a rozumu 

+ Jozef a + z rod. Sehna lek 

+ Michal 
Za + z rod. Miľkova  

štvrtok 

8.10.2020 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Michal, Tere zia, Dus an 

ZBP Anna, Slavomí r a Ľudoví t s rodinou 

Eucharistická Adorácia 

Za + krstný ch a birmovný ch rodic ov 

ZBP rod. Kos icka  a Terekova  
ZBP Anna s rodinou 

piatok 

9.10.2020 

Humenne  
  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Anna, Emil, Helena, Jozef, Maria n, Pavel 
ZBP Milan a Erika 

ZBP prvoprí jí maju cich detí  
+ Michal, Anna 

+ Zuzana, Michal, Zuzana st. a Michal ml. 

sobota 

10.10.2020 

Humenne  
  
Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

Za veriacich farnosti 
+ Ella 

Za + z rod. Mis ľanova , Kunas ova , Harvanova  
+ Katarí na     (pohreb 5.10.) 

nedeľa 

11.10.2020 

  
28. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  
  
  
  
 

Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 
15:00 
18:00 

8:00 

9:15 

10:30 

9:00 

10:30 

+ Irena 

ZBP rod. Ciberejova  a Danc a kova  
+ Ľudoví t, Kristí na 

... 
ZBP Vale r, Milan - abý nas li svoju cestu 

ZBP Magdale na  (70 r.) s rodinou 

+ Pavol, a Jozef 
Za ruz encove  bratstvo 

+ Michal 
+ Ľuboslava, Maria n 



 

 

FL 16/2020 4 

pondelok 

12.10.2020 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

Za + z rod. Otavkova  
ZBP Milada (70 r.) 
ZBP Ma ria (80 r.) s rodinou 

Za + z rod. Kuľhova  

utorok 

13.10.2020 

Humenne  
  
  

Gruzovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdca PM 

Za + z rod. D urkova  
+ Michal, Zuzana 

+ Jozef, Pavlí na, Ja n 

streda 

14.10.2020 

Humenne  
  
  
  
Slov. Volova  

6:15 

12:00 

  
18:00 

17:00 

ZBP rod. Brzýchcýova , Ruz ova , Felcova  
ZBP a poďak. Michal a Boz ena (45 manz .) 
a dce rý s rodinami 
+ Ma ria (nedoz itý ch 90 r.) a + z rodiný 

+ Ja n, Ja n, Stanislav 

štvrtok 

15.10.2020 
  

Sv. Terézia od Ježiša,  
panna a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

Poďak. - Jozef (65 r.) 

+ Ma ria, Michal, Ma ria, Michal, Anna 

Eucharistická Adorácia 

ZBP Miroslav a Jana 

Za + z rod. Marcinova  a Radova  
ZBP Anton s rodinou 

piatok 

16.10.2020 
  

Sv. Margita Mária  
Alacoque, panna, (ľs.) 

Humenne  
  
  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

  
12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

Za + rodic ov a starý ch rodic ov z rod. Dz uganova  
a Smetankova  
+ Ja n (3 vý r.) 
Poďak. - Martin a Martina (25 manz .) 

+ Helena, Michal, Jozefí na, Jozef 
+ z rodiný S epeľova , Vas s ova , + S tefan,  Klaudius 

sobota 

17.10.2020 
  

Sv. Ignác Antiochijský,  
biskupa mučeník, (sp.) 

Humenne  
  
  
Slov. Volova  
NsP 

7:00 

  
18:00 

8:00 

7:30 

+ Ľudoví t, Roza lia, Zuzana, Ma ria, Hans, Anna, 
Andrej 
ZBP Hedviga (25 r.) a Monika (50 r.) 
Za + rod. Dus a kova , Kuna s ova , Belkakova  
ZBP bohuzna meho duchovne ho otca 

nedeľa 

18.10.2020 

  
29. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  
  
  
  
 

Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

15:00 
18:00 

10:30 

8:00 

9:15 

9:00 

10:30 

+ Ja n, Anna, S tefan 

+ Michal, Helena, Pavlí na, Andrej 
+ Ja n 
... 

Za veriacich farnosti 
ZBP Milan  (60 r.) 
+ Ja n, Jozef, Jozefí na 

ZBP rod. Huda kova , Kopc ova , Figeľova  
+ Ma ria, S tefan a ich + rodic ia 

ZBP Adamko a rod. Krakovska , S epeľova ,  
Gajdos ova  

Adresa: RKFÚ Všetkých svätých, Brestovská 1, 066 01 Humenné 
Kancelária: 0948 60 94 94; 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. 

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie 
Pánovi: "Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj." 

Žalm 91 


