
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

24.10.2021 14/2021 16. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

 Na plagáte sa nachádza dievča, ktoré naberá 

vodu do bandasiek. V kraji Samburu prejdú ľu-

dia za vodou osem kilometrov pešo a váha ban-

dasiek s vodou je 20 kg. 

 Voda je aj prvým krok evanjelizácie – bez nej 

nemožno robiť nijakú aktivitu. Preto sa musí 

zlepšiť prístup k nej. Či už je to formou vrtu, 

plytkej studne, vodnej nádrže na zber dažďovej 

vody alebo na zachytávanie povrchovej vody. 

Hodnota vody neopísateľná. Pre nás je kvapka 

vody ničím, no pre ľudí, ktorí nesú svoje ťažké 

nádoby tak opatrne, aby z nich nevyliali ani 

kvapku, je nesmierne vzácna. 

 V tomto kraji pôsobí aj otec Memo, v Sambu-

ru spolupracuje s kongregáciou jarumalských 

misionárov a spravuje farnosť Barsaloi 

s jedenástimi filiálkami. Byť misionárom je pre 

otca Mema životným postojom otvorenosti de-

liť sa o to, čo má a čím je. Deliť sa o svoj život, 

čas, nádeje, radosť aj smútok. Fotografiu nasní-

mala Danica Olexová, ktorá 10. marca 2019 za-

hynula pri nešťastnom páde lietadla smerujúce-

ho z Etiópie do hlavného mesta Kene Nairobi. 

 Pápež František zdôrazňuje, že je dôležité, 

aby misionári stáli pri ľuďoch, ktorým hlásajú 

evanjelium. „Ak misionár pomáha kopať studňu, 

pretože ju potrebujú tí, ktorých krstí a ktorým 

káže evanjelium, ako možno povedať, že takýto 

skutok je oddelený od ohlasovania?“ pýta sa. 

 Modlime sa za misionárov a za našich bratov 

a sestry v Keni a na celom svete. Ak sa rozhod-

nete pomôcť finančne, môžete tak urobiť vo va-

šom kostole na Misijnú nedeľu 24. októbra. Mi-

sia sa začína u vás, u mňa. Tu a teraz. Nie len 

tým že sme štedrí, ale začína skôr -tým, že sme 

šťastní, lebo sme kresťania. Viera v Boha nás 

robí účastnými života v Božom kráľovstve už na 

tejto zemi. 

Dnes po svätých omšiach v našej farnosti je celoslovenská zbierka na misie. 
Na Slovensku je zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté 

chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom 
svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať a vynahraď! 
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1. NOVEMBER - SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

 Korene sviatku Všetkých svätých sia-
hajú do 4. storočia. Vo Východnej cirkvi 
sa totiž už vtedy slávila spomienka na 
všetkých tých, ktorí položili svoj život 
pre vieru. V Západnej Cirkvi sa datuje 
vznik spomienky na všetkých svätých na 
začiatok 7. storočia. V roku 608, dňa 13. 
mája, sa slávila posviacka bývalého po-
hanského chrámu Panteónu, ktorý bol 
vystavaný v roku 25 pred Kristom za vlá-
dy cisára Okta-
viána Augusta. 
Pohania ho za-
svätili všetkým 
bohom. Je to 
div slávneho 
rímskeho stavi-
teľstva. Chrám 
je totiž okrúh-
ly, bez okien, 
bez pilierov a 
bez stĺpov. 
Svetlo sa doň 
dostáva len 
zhora, kde je 
okrúhly neza-
sklený otvor o 
priemere 8,85 
m. Voda, ktorá 
naprší dnu, je 
odvádzaná ka-
nalizáciou, kto-
rá je zabudova-
ná do podlahy. 
Chrám má rov-
naký priemer i 
výšku – 43,29 
m. Oproti 
vchodu stál 
oltár najvyššie-
ho rímskeho boha Jupitera a po stranách 
boli oltáre a sochy ostatných rímskych 
bohov. 

 Postupne, ako kresťanstvo zapúšťalo 
korene v Ríme, rúcali sa pohanské chrá-
my a oltáre. Jediný Panteón zostal ako 

posledný. Zachovali ho ako kultúrnu pa-
miatku. Pápež sv. Bonifác IV. nariadil, aby 
z neho vyhádzali všetky pohanské modly 
a premenil Panteón na kresťanský chrám. 
Deň pred spomínanou posviackou do-
viezli na osemnástich nádherne vyzdo-
bených vozoch do tohto chrámu množ-
stvo relikvií svätých mučeníkov a uložili 
ich do skriniek, ktoré tam boli na tento 
účel pripravené. Pápež zasvätil tento 

chrám Prebla-
hoslavenej 
Panne Márii a 
všetkým svä-
tým mučení-
kom. Zároveň 
nariadil, aby sa 
vo výročný deň 
tejto posviacky 
konala slávnosť 
všetkých svä-
tých. 

 Pápež Gregor 
III. v roku 731 
vystaval v chrá-
me sv. Petra ka-
plnku ku cti 
všetkých svä-
tých apoštolov, 
mučeníkov a 
spravodlivých. 
Spolu s biskup-
mi nariadil, aby 
sa slávnosť uc-
tievania všet-
kých svätých 
slávila v Ríme 
1. novembra. 
Veriaci si tak 

začali pripomínať, že je mnoho svätých, 
ktorí počas roka nemajú svoj sviatok. Ich 
spoločná oslava tak začala spadať na 1. 
november. O sto rokov neskôr (roku 844) 
pápež Gregor IV. rozšíril slávenie tohto 
sviatku na celú Cirkev. Odvtedy sa každo-
ročne slávi po celom svete. 
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 Na budúci víkend v noci zo soboty na nedeľu (30.-31.10.) bude zmena času. Hodinky posúvame 
o hodinu naspäť.  

 Sv. spoveď pred Dušičkami a pred prvým piatkom: 

 

 Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená. 

 Fórum života už tradične organizuje kampaň „Sviečka za nenarodené deti“. Pozývame vás preto  
2. novembra zapáliť sviečku v oknách domov alebo na cintorínoch. Cieľom podujatia je pripo-
menúť si všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra 
života.  

 V stredu 3.11.2021 sa košický arcibiskup Mons. Bernard Bober dožíva 71 rokov.  
Pamätajme na neho vo svojich modlitbách. 

Humenné 

Utorok 10:30 – 12:00   Gruzovce Pondelok od 16:30 

Streda 16:30 – 18:00   Slov. Volová Pondelok od 17:00 

S tvrtok 16:30 – 18:00   Brestov Pondelok od 17:45 

        NsP Utorok od 15:00 

pondelok 

25.10.2021 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

Za + z rod. Laudova  a Ovš anyova  
+ Ja n 

ZBP Andrea 

utorok 

26.10.2021 
  

VÝR. POSVIACKY CHRÁMU,  
ak deň nie je známy, (sl.) 

Humenne  
  
  
NšP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Jozef, Anna 

ZBP Stanišlav (40 r.) š rodinou 

+ Ja n 

+ Marcela 

streda 

27.10.2021 

Humenne   6:15 

12:00 

18:00 

Za veriacich farnošti 
+ Eugen 

+ Ma ria (5 vy r.) 

štvrtok 

28.10.2021 
  

Sv. Šimon a Júda,  
apoštoli, (sv.) 

Humenne  6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

ZBP Kamila 

+ Ma ria 

Eucharistická Adorácia 

+ Jozef (3 vy r.) 

piatok 

29.10.2021 

Humenne  
  
  
  
Dubní k  

NšP  

6:15 

  
12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP rod. Felcova , Brzychcyova  a šu rodenci  
    z rod. Ruz ova  
ZBP Martin (60 r.) 
+ Ja n, Zuzana, Ja n, Anna, Ja n 

+ Zuzana, Andrej, Ma ria, Andrej 
... 

sobota 

30.10.2021 

Humenne  
  
Slov. Volova  
NšP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Ja n, Anna, Toma š , Františ ek 

+ Františ ek 

+ Michal, Helena, Milan 

+ Jozef 

nedeľa 

31.10.2021 

  
31. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne   

  
  

iba očkovaní 
  
Breštov  
Gruzovce  

Slov. Volova  
Dubní k  

NšP  

7:30 

9:00 

10:30 

15:00 

18:00 

10:30 

9:15 

8:00 

9:00 

10:30 

+ Ma ria, Ja n 

+ Ja n, Alz beta, Juraj, Ma ria 

ZBP a poďakovanie - Anna (60 r.) 

... 
ZBP rod. Leš kova  
ZBP rod. Luka c ova  
ZBP Emil (70 r.) 
ZBP rod. Huda kova , Cholpova , Kelc a kova  
+ Michal 
ZBP a poďak. za šv. manz . Silvia, Branišlav š rod. 
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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. 

 NsP:   V pondelok (1.11.) na slávnosť Všetkých svätých v Nemocničnej kaplnke sv. omša NEBUDE! 

 Dušičkové pobožnosti budú v pondelok (1.11.) takto: 
     Humenné: 14:00  pri hornom kríži na cintoríne, (v prípade nepriaznivého počasia v Dome smútku) 
     BRESTOV: 13:00 na cintoríne,  Gruzovce:  13:30 na cintoríne, Slov. Volová: 14:00  na cintoríne 

 Odpustky pre duše v očistci: môžeme získať za obvyklých podmienok od 1.11. do 8.11. 

pondelok 

1.11.2021 

  
Všetkých svätých, 

(sl.) 

Humenne   
  

odpustová 
iba očkovaní 

  
Breštov  
Gruzovce  
Slov. Volova  
Dubní k  

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 
18:00 
9:00 
8:00 
8:00 
9:00 

+ Viliam, S tefan, Kveta, Ja n, Ma ria a ich rodic ia 
+ Ja n, Anna a + z rod. Piš kova , Marcinkova  
Za veriacich farnošti 
... 
Za duš e zošnuly ch nenarodeny ch detí  
ZBP Peter (50 r.) 
Za + z rod. S va rna a Myš ľanova  
Za + z rod. Kazimirova , Siva  
+ Ja n (20 vy r.) 

utorok 

2.11.2021 
  

Spomienka na všetkých 
verných zosnulých 

Humenne   
  

iba očkovaní 
  
Breštov  
Gruzovce  
Slov. Volova  
Dubní k 
NšP  

6:15 
12:00 
15:00 
18:00 
18:30 
16:30 
17:30 
18:00 
7:30 

+ Pavlí na, Jozefí na, + z rod. Vašiľova , Bezekova  
Za + kn azov 
... 
Za + c lenov ruz encove ho bratštva 
+ Milan, Milena 
Za + z ruz encove ho špoloc enštva 
Za + z rod. Dz urbalova  a Milc a kova  
+ Ondrej, Anna, Andrej 
+ S tefan 

streda 

3.11.2021 

Humenne   6:15 
12:00 
18:00 

Za veriacich farnošti 
+ Ja n, Anna, Ja n 
+ Anna, Ja n, Andrej 

štvrtok 

4.11.2021 
  

Sv. Karol Boromejský,  
biskup, (sp.) 

Humenne  
  
  
  
NšP 

6:15 
12:00 
16:30 
18:00 
16:00 

+ Margita, S tefan 
Za + z rod. Paralic ova  
Eucharistická Adorácia 
+ Ja n a + z rod. Raš pľova  
Za ví ťazštvo Nepoš kvrnene ho Srdca PM 

piatok 

5.11.2021 
  

Prvý piatok 

Humenne  
  
  
Breštov  
Gruzovce 
Slov. Volova  
Dubní k  
NšP   

6:15 
12:00 
18:00 
17:00 
17:00 
18:00 
18:00 
16:00 

+ Jozef, Ma ria 
+ Ja n, Anna, Andrej, Ja n, Ma ria 
+ Pavlí na (6 vy r.) 
+ S tefan (1 vy r.) 
ZBP Annama ria 
Za + z rod. Pavelkova  a Tka c ova  
Za ruz encove  bratštvo 
Za + z rod. Ondicova  a Z idzikova  

sobota 

6.11.2021 

Humenne  
  
Breštov 
Slov. Volova  
NšP 

7:00 
18:00 
8:00 
8:00 
7:30 

Za odc inenie ura z ok Nepoš kvr. Srdca PM 
+ Juraj 
Za ruz encove  bratštvo 
+ Ma ria a Pavol 
+ Michal, Ma ria, Tere zia, Ma ria, Anna, Ja n 

nedeľa 

7.11.2021 

  
32. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne   
  
  

iba očkovaní 
  
Breštov  
Gruzovce  
Slov. Volova  
Dubní k  
NšP  

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 
18:00 
9:15 
8:00 

10:30 
9:00 

10:30 

+ Františ ek 
+ Ja n 
Za ruz encove  bratštvo 
... 
ZBP Adriana š rodinou 
ZBP bohuzna ma rodina 
ZBP rod. C opkova , Kopilova  
+ Ma ria (5 vy r.) 
+ Martin (1 vy r.) 
Za ruz encove  bratštvo 


