
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

12.09.2021 11/2021 16. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

VITAJTE SVÄTÝ OTČE! 

Po 18 rokoch navštívi pápež 

Slovensko. Svoju návštevu u nás us-

kutoční 12.-15. septembra 2021 a 

táto štvordňová apoštolská návšte-

va bude mať pastoračný charakter. 

Pápež navštívi Bratislavu, Košice, 

Prešov a Šaštín. 

Motto návštevy Svätého Otca 

znie:  ,,S MÁRIOU A JOZEFOM NA 

CESTE ZA JEŽIŠOM.“  

Tešíme sa, že táto návšteva a 

povzbudenia Sv. Otca nás vytrhnú 

zo série ťaživých správ, z únavy, ne-

dôvery, znechutenia. 

Modlime sa: 

1. Za pápeža  

2. 2. Za Cirkev na Slovensku 

3. 3. Za ľudí vo svete.  

Prijmime s radosťou Svätého 

Otca u nás na Slovensku! A to nie-

len preto, že je to obľúbený pápež, 

ale najmä preto, lebo je to Peter 

dnešnej doby. Skala, na ktorej Kris-

tus postavil svoju Cirkev, ktorú pe-

kelné brány nepremôžu. Pretože 

dnes on je ten, ktorý pokračuje v 

úlohe „posilňovať bratov a sestry vo 

viere.“  

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 Sväté-

ho Otca Františka a za nás všetkých, 

aby sme boli otvorení pôsobeniu 

tvojho Svätého Ducha.  

Aby nás počas svojej návštevy na 

Slovensku pápež ako nástupca 

apoštola  Petra posilnil vo viere, 

predovšetkým v to,  že Ježiš Kristus 

je náš Spasiteľ a Vykupiteľ a že on, 

náš Pán,  je pre každého cestou, 

pravdou a životom.  

O to ťa prosíme, skrze Krista, nášho 

Pána. Amen.  

 

 
 
 
 
 
 
 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O 
NÁVŠTEVE PÁPEŽA FRANTIŠKA  
NA SLOVENSKU NÁJDETE NA: 

www.navstevapapeza.sk  
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Príhovor otca arcibiskupa 
pred návštevou Svätého Otca Františka v Košiciach 
  
Milí bratia a sestry, 
prv než Ježiš poveril svojich učeníkov poslaním učiť a posväcovať všetky ná-

rody, uistil ich o svojej neustálej prítomnosti: Ja som s vami po všetky dni (Mt 28, 
20). 

 Skúsenosť tých, ktorí v priebehu storočí uverili v Ježiša a prijali ho za svojho 
Vykupiteľa a Pána, to neustále potvrdzuje. Ježiš Kristus je vždy s nami.  

Je s nami nielen vo chvíľach oslavy jeho Otca v okamihoch radosti, úsilí ko-
nať dobro a pomáhať iným, On je s nami i vtedy, keď nastal protichodný vietor 
a zrazu sme zmietaní vlnami rozbúrených okolností, myšlienok, názorov, pocitov. 
Je s nami, keď sme zneistení, ustráchaní. Nenecháva nás ako siroty (Jn 14, 18). Je 
s nami vo svojom slove, vo sviatostiach, zvlášť v Eucharistii.  

V nasledujúcich dňoch chceme precítiť Ježišovu starostlivosť a dobrotu 
v stretnutiach so Svätým Otcom Františkom, nástupcom apoštola Petra. V jeho 
návšteve našej arcidiecézy a mesta Košice vidíme mimoriadny prejav Božej dob-
roty. 

Po slávení gréckokatolíckej liturgie s našimi bratmi a sestrami v Prešove chce 
svoj čas venovať dvom početným skupinám: na Luníku IX sa stretne s rómskou 
komunitou a na štadióne Lokomotíva s mládežou. Upriamenie pozornosti na tie-
to dve skupiny neodsúva nikoho, ba naopak, je veľkou výzvou nevynechávať ich 
zo svojho ľudského a pastoračného úsilia, aby cez nás konkrétne pocítili Ježišove 
slová: Som s vami. 

Iba niekoľko dní nás delí od príchodu Svätého Otca na Slovensko a do Košíc. 
Chcem vás poprosiť o zopár prejavov našej ústretovosti: 

- každý z nás zintenzívnime osobnú modlitbu za Svätého Otca Františka a za 
úspešné naplnenie jeho misie medzi nami; 

- pokúsme sa po tieto dni o prejavy väčšej radosti, úctivosti a ústretovosti 
k druhým; 

- aj v tejto bezprostrednej chvíli pred návštevou Svätého Otca, chcem zopa-
kovať svoje pozvanie: Príďte do Košíc na stretnutie s pápežom Františkom; 

- vzhľadom na pandémiu dodržujme stanovené opatrenia a pokyny usporia-
dateľov;  

- všetkým, ktorí nebudú môcť byť osobne prítomní, odporúčam sledovať tele-
vízne prenosy z jednotlivých podujatí so Svätým Otcom.  

Vo vernosti Svätému Otcovi a v pokore pred Bohom prijmite do sŕdc slová, 
ktoré nám adresuje, a požehnanie, ktoré bude vyprosovať pre nás, nech sa stane 
uistením, že Ježiš je stále s nami.  

Prajem vám, aby nasledujúce dni boli posilnením viery a mocným impulzom 
naďalej v pokore kráčať so svojím Bohom (Mich 6, 8). 

+ Mons. Bernard Bober 
    arcibiskup-metropolita 
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 V utorok (14.09.) sv. omša o 18:00 hod. nebude. Pútnická sv. omša bude o 10:00 

hod. vo farskom kostole a po nej autobusy do Košíc odchádzajú od VšZP o 11:00 

hod.  Potom bude ešte sv. omša o 12:00 hod. pre tých, ktorí ostávajú doma. 

 V utorok a v stredu (14. a 15.09.) farská kancelária bude zatvorená.  

 1. SV. PRIJÍMANIE:  Prosíme rodičov, ktorí v školskom roku 2021/2022 chcú prihlá-

siť dieťa na 1. sv. prijímanie,  aby si vyzdvihli prihlášku v sakristii kostola alebo na 

našej webstránke a vyplnenú ju odovzdali do 15. septembra v kancelárii farského 

úradu počas úradných hodín alebo v sakristii kostola. Rovnako BIRMOVANCI pri-

hlášky odovzdajte do 15.septembra! 

 PRVÁ DETSKÁ SV. OMŠA bude v piatok (17.09.) o 18:00 hod. Po sv. omši bude 

stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí, kde dostanún informácie k príprave de-

tí na 1. sv. prijímanie. Deti pozývame už o 17:30 hod. na nácvik piesní. 

pondelok 

13.9.2021 
  

Sv. Ján Zlatoústy 
biskup a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdca PM 

+ Jozef 
+ Marta, Rudolf, Peter, Rudolf 
Za  + z rod. Kopilova  

utorok 

14.9.2021 
  

Povýšenie sv. Kríža, (sv.) 

Humenne  6:15 

10:00 

12:00 

ZBP Matu s  (18 r.) 

Za veriacich farnosti 
Za dar povolania – Lenka 

streda 

15.9.2021 
  

Sedembolestná P. Mária, 
patrónka Slovenska, (sl.) 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:15 

8:00 

10:30 

9:00 

10:30 

ZBP rod. Kuka c ova , Ris kova , Palasova  
ZBP Ma ria s rodinou 

+ Margita 

ZBP kn azov, ktorí  na m vysluhuju  sviatosti 
ZBP Ma ria, S tefan  (50 manz .) a Marianna (50 r.) 
ZBP Ma ria (50 r.) 

ZBP rod. Kuna s ova  a Katanova  
ZBP Pavol 
+ Ma ria, Michal 

štvrtok 

16.9.2021 
  

Sv. Kornélius a Cyprián, 
mučeníci, (sp.) 

Humenne  6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

ZBP Ma ria, Helena, Ma ria 

+ Ľudmila, Va clav 

Eucharistická Adorácia 

+ Jozef, Anna, Jozef 

piatok 

17.9.2021 

Humenne  
  
  
NsP  

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Ja n, Helena, Pavol 
ZBP Samuel, Lenka, Jaroslav 

+ Ja n, Ma ria, Alz beta, Pavol 
Za + z rod. Fedoris inova , Is tokova  a Kac marova  

sobota 

18.9.2021 

Humenne  
  
Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Ma ria, S tefan 

+ Zdenka, Toma s , Ma ria 

Za + z rod. Harvanova  a Mis ľanova  
+ Tere zia 

nedeľa 

19.9.2021 

  
25. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  
  
  
  
Brestov  
Gruzovce 

Slov. Volova  
Dubní k  

NsP  

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

10:30 

9:15 

8:00 

9:00 

10:30 

+ Ja n, Anna, S tefan 

+ Juraj, Ma ria 

ZBP Jozef a Ľudmila s rodinou 

ZBP Ľubor a Boz ena s rodinou 

+ Ja n, Bernard, S tefan 

+ Jozef a Margita 

ZBP Zuzana (40 r.) s rodinou 

ZBP Helena a dce ra Lenka 

+ Milan Varga 
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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. 

 Na budúcu nedeľu (19.09.) bude zbierka na Rádio Lumen. Za vaše milodary Pán Boh 

zaplať. 

 Došli nám podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha. Prosíme členov, aby si 

ich vyzdvihli v sakristii a zaplatili členský poplatok 8€ na r. 2022. 

pondelok 

20.9.2021 
  

Sv. Andrej Kim Teagon,  

sv. Pavol Chonga Hasang 

a spoloč.,  (sp.) 

Humenne  

  

  

Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Silvia a S tefan 

ZBP Michal (70 r.) 

+ Irena 

+ Ivan, Anna, Anton 

utorok 

21.9.2021 
  

Sv. Matúš,  

apoštol a evanjelista, (sv.) 

Humenne  

  

  

Gruzovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Ja n, Ma ria, Jozef 

ZBP Ma ria, Peter, Peter, Pavol 

+ Ja n, Ma ria, Monika, Jozef, Kla ra 

ZBP Ma ria (60 r.) 

streda 

22.9.2021 

Humenne  

  

  

Slov. Volova  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Maria n (50 r.) 

+ Helena, Jozef, Boz ena 

+ Helena, Ja n 

ZBP rod. Babinova  

štvrtok 

23.9.2021 
  

Sv. Pius z Pietrelčiny,  

kňaz, (sp.) 

Humenne  

  

  

  

Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Frantis ek 

+ Michal, Anna, Jozef, Ľudoví t 

Eucharistická Adorácia 

+ Zdenka, Anna, Ma ria, Matej, S tefan, Margita 

+ Tibor a Iveta 

Za vyslys ane  modlitby a prosby Pavla 

piatok 

24.9.2021 

Humenne  

  

  

Dubní k 

NsP  

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Ja n, Anna, Pavol a ich + rodic ia 

ZBP Viera s rodinou 

+ Michal, Kla ra a + rodic ia 

+ Michal, Ma ria, Michal, Anna 

Za vyslys ane  modlitby 

sobota 

25.9.2021 

Humenne  

  

Slov. Volova  

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

ZBP Ma ria a Stanislav 

+ Ma ria, Matu s , Anna, Michal, Vladimí r 

Za + z rod. Gajdos ova  a Jankova  

ZBP Martin s rodinou 

nedeľa 

26.9.2021 

  

26. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  

  

  

  

Brestov  

Gruzovce 

Slov. Volova  

Dubní k  

NsP  

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

10:30 

9:15 

9:00 

10:30 

+ Ja n, Ma ria, Anna, Ja n 

ZBP a poďak. - Helena (80 r.) 

ZBP rod. Karoľova , Nova kova , Pavlis a kova  

ZBP Viera a Vladislav (50 r.) a rodina 

ZBP Roman  (30 r.) s rodinou 

+ Andrej, Anna, Darina, Andrej 

+ Pavlí na (15 vy r.) a + Pavol 

ZBP Lucia, Peter, Hanka, Adelka 

ZBP a poďak. – Anna (50 r.) s rodinou 


