
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

1.08.2021 8/2021 16. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

 V súvislosti s blížiacou sa návštevou 
Svätého Otca Františka v Košiciach sme 
dostali nasledujúce pokyny: Stretnutie 
mladých sa uskutoční na Štadióne TJ 
Lokomotíva v Košiciach. Sprievodný 
program bude od 13:30 hod., hlavný 
program s pápežom bude od 16:45 do 
18:00 hod. Toto stretnutie je prioritne 
určené pre mladých od 15-30 rokov.  

 
 Registrácia účastníkov sa začína dnes, 

v nedeľu 1. augusta, a bude prebiehať 
do naplnenia kapacity štadióna. Preto 
prosíme mladých, ktorí chcú ísť na 
stretnutie s pápežom, aby sa čím skôr 
zaregistrovali cez stránku navste-
vapapeza.sk. Mladí, ktorí chcú ísť na 
stretnutie so Svätým Otcom s našou 
farnosťou, nech sa po zaregistrovaní za-
píšu aj v sakristii farského kostola, naj-
neskôr do 15.08., aby sme mohli objed-
nať autobus. Doprava do Košíc bude za-
bezpečená autobusmi zadarmo. 

 Podľa aktuálne platných nariadení sa 
stretnutia s pápežom budú môcť zúčas-
tniť tí, ktorí sú zaočkovaní. Košický sa-
mosprávny kraj ponúka pre farnosti 
možnosť očkovania jednodávkovou vak-
cínou Janssen od spoločnosti Johnson 
& Johnson. V prípade záujmu na očko-
vanie sa nahláste do utorka 3. augusta 
v sakristii farského kostola. 

 
 Ak by chcel niekto pri tomto podujatí 

v Košiciach pomôcť ako dobrovoľník, 
nech sa prihlási priamo na email:     
dobrovolnicike@navstevapapeza.sk, 
alebo na mobil: +421 948 246 033. 

 
 Všetky informácie nájdete aj na násten-

ke pred farským kostolom, alebo 
u kňazov farnosti. 

 
Modlitba 

za cestu Svätého Otca na Slovensko 
 
 Dobrotivý Bože, ty si nám dal Pannu 
Máriu a svätého Jozefa, aby nás viedli na 
ceste za Ježišom. 
 Prosíme ťa na ich príhovor za Svätého   
Otca Františka a za nás všetkých, aby 
sme boli otvorení pôsobeniu tvojho Svä-
tého  Ducha. 
 Aby nás počas svojej návštevy na Slo-
vensku pápež ako nástupca apoštola Pet-
ra posilnil vo viere, predovšetkým v to, 
že Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Vykupi-
teľ a že on, náš Pán, je pre každého ces-
tou, pravdou a životom.                               
O to ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána. 
Amen. 
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Narodil som sa 1. februára 1987 vo 
Vranove nad Topľou, ako druhorodený 
syn mojich rodičov Mikuláša a Mariany 
rod. Sabovej (narodenej v Humennom ). 

Už ako malý chlapec som začal mi-
ništrovať vo farskom Kostole Narodenia 
Panny Márie, terajšej Bazilike minor, čo 
bolo istým základom pre moje budúce du-
chovné povolanie, ktoré sa v mojom prí-
pade rodilo postupne, od 
malička. Teda, vždy som 
mal túžbu byť kňazom, 
ak to bude Božia vôľa, čo 
vo mne len celý čas moc-
nelo a dozrievalo. 

Po základnej škole 
som nastúpil na grécko-
katolícke Cirkevné gym-
názium sv. Jána Krstiteľa 
do Trebišova, za čo som 
veľmi vďačný Pánu Bo-
hu, lebo aj tam sa prehĺ-
bila moja láska 
k východnému obradu. 

Po strednej škole, v roku 2006 som 
bol prijatý do kňazského seminára do Ko-
šíc a v Košiciach som bol až do konca jú-
na tohto roka. Pastoračnú a diakonskú 
prax som vykonával vo farnosti Svätej ro-
diny na sídlisku Dargovských hrdinov – 
Furči. 

Po mojej kňazskej vysviacke 
15.6.2013, som ako novokňaz pôsobil vo 
Farnosti Kráľovnej pokoja, Košice - Juh 
a od roku 2017 doteraz vo Farnosti sv. Al-
žbety Uhorskej v Košiciach – v katedrále. 

Ako novokňaz som mal 3 túžby: 
1. aby farský kostol, kde budem pô-

sobiť, bol zasvätený Panne Márii; 
2. aby vo farnosti, kde budem pôso-

biť, pôsobili rehoľné sestry; 
3. aby som pôsobil na dedine. 
Istý spolubrat kňaz mi povedal, že 

sa mi splní snáď to tretie...  
Mnohé udalosti, ktoré nám Pán Boh 

pripravuje, chápeme lepšie až s odstupom 
času a mnohé veci Pán zariadi tak, že sú 
pre nás veľmi úsmevné. A tak som to zaží-
val i ja na miestach pôsobenia, kde som 
zažil krásnu a živú mariánsku úctu 
v obidvoch farnostiach a dá sa to povedať 
aj o tejto farnosti, lebo krátko po nástupe 
sme slávili odpustovú slávnosť Panny Má-
rie Karmelskej. Mal som krásne spoločen-
stvo rehoľných sestier, ktorých bolo 

v Košiciach približne 70. 
S tou dedinou mi to nejako 
nevychádza, ale s o to väč-
šou radosťou som tu začal 
navštevovať Brestov, Gru-
zovce a Slovenskú Volovú... 
 V roku 2019 mi bol 
z Kongregácie pre východ-
né cirkvi udelený indult 
biritualizmu – právo slúžiť 
ako hlavný celebrant 
a vysluhovať všetky svia-
tosti vo východnom – gréc-
kokatolíckom obrade a tak 

mi Pán Boh dal aj túto, možno skrytú túž-
bu, ktorú som v Košiciach napĺňal 
v spoločenstve sestier Služobníc, zvlášť 
počas ťažkého obdobia pandémie. 

 Od roku 2020 som členom diecéz-
nej Komisie pre posvätné miesta a tak mô-
žem svoje poznatky i lásku k liturgii, kráse 
a posvätnu realizovať aj takýmto spôso-
bom. 

 Som veľmi rád, že ma Pán poslal 
do tejto farnosti, kde som chodieval už ako 
malý chlapec k starým rodičom, ktorým 
som za veľa vďačný, predovšetkým za 
modlitby mojej babky, ktorá bola členkou 
Mariánskej Kongregácie v našej farnosti. 
Verím, že s pomocou Vašich modlitieb, za 
čo Vám už teraz ďakujem, Vám budem 
môcť čo najlepšie poslúžiť a chcem Vás 
uistiť, že aj ja myslím denne v modlitbe na 
tých, ku ktorým ma Pán, skrze otca arci-
biskupa Bernarda posiela. 

S úctou Roman Haško, kaplán 
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 HE: Dnešnú nedeľu (01.08.) je prvá nedeľa v mesiaci. Pozývame vás preto na        
Prvonedeľnú popoludňajšiu pobožnosť, ktorá začne o 14:30 hod. modlitbou         
posvätného ruženca, spojenú potom s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej 
a požehnaním.  

 V pondelok (02.08.) je možné získať vo farskom kostole za zvyčajných podmienok 
odpustky Porciunkuly. 

 Nakoľko v utorok (03.08.) budeme spovedať dopoludnia, sv. omša bude aj           
o 12:00 hod. 

pondelok 

2.8.2021 
  

Porciunkulové odpustky 

Humenne  6:15 

18:00 

+ Já n, Justí ná, Já n, Vládimí r 

+ Já n 

utorok 

3.8.2021 

Humenne  
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Pávol, Alž betá, S tefán 

+ Helená, Jožef, Bož ená 

ZBP Tomá s  s rodinou 

+ Zdenká, Eugen 

streda 

4.8.2021 
  

Sv. Ján Mária Vianney, 
kňaz, (sp.) 

Humenne   6:15 

18:00 

Zá veriácich fárnosti 
+ Evá 

štvrtok 

5.8.2021 
  

Výr. posviacky Hlavnej 
mariánskej baziliky 

v Ríme, (ľs.) 

Humenne  6:15 

16:30 

18:00 

ZBP Mártin (50 r.) s rodinou 

Eucharistická Adorácia 

+ Andrej, Michál, Já n 

  

piatok 

6.8.2021 
  

Premenenie Pána, (sv.) 

Humenne  
  
  
Brestov  
Gružovce 

Slov. Volová  
Dubní k  

NsP  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Michál, Milán, Ro bert, Anná, Zužáná 

Poďákovánie žá dár ž ivotá – bohužná my 

ZBP á dáry Duchá Sv. - Stánisláv á Má riá s rod. 
+ Jožef, Juráj, Anná 

Zá + ž rod. Kelc á ková  á Pekárovic ová  
ZBP Rudolf 
Zá ruž encove  brátstvo 

ZBP á poďák. Anná (97 r.) s rodinou 

sobota 

7.8.2021 

Humenne  
  
Brestov 

Slov. Volová  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

8:00 

7:30 

Zá odc inenie urá ž ok Nepos kvr. Srdcá PM 

ZBP Ládisláv á Mágdále ná (50 mánž .) s rod. 
Zá ruž encove  brátstvo 

Zá + ž rod. Bác ová  
Zá ví ťážstvo Nepos kvrnene ho Srdcá PM 

nedeľa 

8.8.2021 

  
19. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne   

  
  
  

  
Brestov  
Gružovce  

Slov. Volová  
Dubní k  

NsP  

7:30 

9:00 

10:30 

  
18:00 

9:15 

8:00 

10:30 

9:00 

10:30 

+ Mikulá s , Anná Mikulá s , Iván, Anná 

+ Andrej, Anná, Já n, Alž betá 

Zá + ž rod. Sninc á ková , András ová , Lukc ová   
     á Č ásáriková  
+ Já n á + ž prí buženstvá 

+ Mirosláv, Márgitá, S tefán, Pávlí ná, Pávol 
ZBP Alex á rodic iá 

ZBP mánž eliá Milc á kovci (50 mánž .) 

ZBP bohužná má rodiná 

ZBP rodiny Slávomí rá Bác u 
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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; Email: he.mesto@abuke.sk 
Redakcia a zodpovedný za vydanie:  František Mariňák 

Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme. 

 Sv. spoveď pred prvým piatkom:

 

Humenné 

Utorok 10:30 – 12:00 

Stredá 16:30 – 18:00 

S tvrtok 16:30 – 18:00 

Gruzovce Pondelok od 16:30 

Slov. Volová Pondelok od 17:00 

Brestov Pondelok od 17:45 

NsP Utorok 15:00 – 16:00 

pondelok 

9.8.2021 
  

Sv. Terézia Benedikta 
z Kríža, panna a mučenica, 

patrónka Európy, (sv.) 

Humenne  6:15 

18:00 

ZBP Peter (40 r.) 

ZBP rod. Sninc á ková , Pávlisková  

utorok 

10.8.2021 
  

Sv. Vavrinec,  
diakon a mučeník, (sv.) 

Humenne  
  
NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

+ Michál, Alž betá 

+ Klá rá (1 vy r.) á + rodic iá 

ZBP - Veroniká 

streda 

11.8.2021 
  

Sv. Klára, panna, (sp.) 

Humenne   
  
Slov. Volová  

6:15 

18:00 

17:00 

Zá veriácich fárnosti 
ZBP Zužáná á rodic iá 

ZPB rod. Vinc urová  

štvrtok 

12.8.2021 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

16:30 

18:00 

17:00 

Zá + ž rod. Kánis á ková  á Vásilková  
Eucharistická Adorácia 

ZBP Ivetá (50 r.) 

Zá + ž rod. Polác eková , Jevc á ková ,  
  á + Frántis ek 

piatok 

13.8.2021 

Humenne  
  
NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

Zá ví ťážstvo Nepos kvrnene ho Srdcá PM 

+ Anná á Já n, Ju lius á Má riá 

+ S tefán 

sobota 

14.8.2021 
  

Sv. Maximilián Kolbe,  
kňaz a mučeník, (sp.) 

Humenne  
  
NsP 

7:00 

18:00 

7:30 

+ Beá tá 

ZBP bohužná mi mánž eliá s rodinou 

Poďákovánie žá uždrávenie Jáná 

nedeľa 

15.8.2021 

  
Nanebovzatie Panny 

Márie 

(sl.) 

Humenne   

  
  
  

Brestov  
Gružovce  

Slov. Volová  
Dubní k  

NsP  

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

10:30 

9:15 

8:00 

9:00 

10:30 

+ Má riá 

+ Má riá, Já n 

+ Pávol, Helená 

ZBP Márcelá 

+ Vierá á Juráj 
ZBP Románká (18 r.) 

ZBP Máriánná (40 r.) s rodinou 

ZBP Emil á Mágdále ná s rodinámi 
ZBP Dežider 

 Starých a chorých navštívime doma        
v piatok (06.08.) od 8:00 hod.  

 Vo farskom kostole je počas celého     
prvého piatku Eucharistická adorácia. 

 Farská kancelária bude počas týždňa 
zatvorená. 

 Informácie ohľadom Farského tábora 
prídu účastníkom emailom, počas tohto 
týždňa. 


