
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

7.11.2021 15/2021 16. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Katolícke pedagogické a katechetické cen-

trum, n.o.,  vyhlasuje  literárno-výtvarný projekt  

pre rodiny, žiakov základných a stredných škôl  

 

Báseň pre Františka  
Len nedávno, v septembri tohto roku, sme zažili 

návštevu storočia. Mali sme možnosť na  našom 

krásnom Slovensku privítať a mnohí aj stretnúť 

Kristovho nástupcu. Svätý Otec  František pri-

cestoval, aby nás osobne povzbudil vo viere a 

nádeji a zjednotil pri slávení svätých omší. Vďa-

ka priamym prenosom sme sa stali účastníkmi 

jeho stretnutí s otcami  biskupmi, predstaviteľ-

mi židovskej náboženskej obce, mohli sme sle-

dovať svätú liturgiu,  vypočuli sme si jeho prí-

hovory rómskej komunite, mladým ľuďom a ro-

dinám.  So Svätým Otcom na Slovensku to boli 

dni plné nadšenia pre Krista  a myšlienok hod-

ných nasledovania.  Ktorá Františkova myšlien-

ka, slovo vás nadchlo?  Ktoré jeho gesto zarezo-

novalo vo vašom srdci?  Ktoré stretnutie, prí-

hovor zostane natrvalo vo vašej pamäti?  Dajte 

o tom vedieť celému Slovensku a zapojte sa do 

projektu  Báseň pre Františka.  

 

AKO NA TO?  
Svätý Otec nazval Slovensko básňou, od-

plaťme mu spoločne toto krásne prirovnanie.  

Inšpirujte sa slovami, ktoré nám Slovákom Svä-

tý Otec adresoval a vytvorte báseň v rozsahu  8 

– 12 veršov (riadkov). Prepis jeho príhovorov 

nájdete na webstránke Tlačovej kancelárie  

Konferencie biskupov Slovenska.  

 

Ak vám nejde rýmovanie, napíšte úvahu v roz-

sahu 100 – 150 slov o odkaze pápeža  Františka 

z príhovoru, ktorý vás zasiahol. Čo z jeho slov si 

odnášate do svojho života.  

Sociálne siete i internet boli počas návšte-

vy zaplavené fotografiami zachytávajúcimi  

Svätého Otca žehnajúceho, objímajúceho, 

usmiateho či pozorne načúvajúceho. Nechajte 

sa  nimi inšpirovať a nakreslite situáciu, ktorá 

vás oslovila. TERMÍN  Na vaše práce čakáme do 

konca decembra 2021.  

 

SPÔSOB VYHOTOVENIA A ODOSLANIA 

PRÁC  
Básne a úvahy napísané v slovenskom jazyku a 

písané na počítači,  odošlite na mailovú adresu 

kpkc@gmail.com.  Obrázky vyhotovené techni-

kou kresby, maľby, grafiky a ich kombináciou na 

výkrese formátu  A4 odošlite poštou na adresu 

KPKC, Bottova 15, 054 01 Levoča  (v obálke for-

mátu A4 – neprehýbajte).  

 

VYHODNOTENIE PRÁC  
Najzaujímavejšie práce po obsahovej i umelec-

kej stránke budú použité na zostavenie knižnej  

publikácie, ktorú KPKC, n. o., plánuje vydať. Au-

tori vybraných prác budú o použití svojho  prí-

spevku i vydaní publikácie informovaní emai-

lom resp. poštou.  
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20. 11. BL. ANNA KOLESÁROVÁ 

 Anka sa narodila 14. júla 1928 vo Vyso-
kej nad Uhom a rodičia – Ján Kolesár, pre-
zývaný Hruška, a Anna, rodená Kušnírová – 
ju hneď na druhý deň dali pokrs-
tiť. Naoko ničím výnimočné diev-
ča z východoslovenskej dediny 
Vysoká nad Uhom. Chodila do ľu-
dovej školy, pomáhala 
v domácnosti a na gazdovstve, 
ako to bývalo v tej dobe zvykom. 
Keď mala Anka desať rokov, zom-
rela jej mama. Zrazu sa Anka sta-
la jedinou ženou v dome. Starší 
brat s otcom pracovali na poliach 
a ona sa starala o všetko potreb-
né. Nebolo ľahké v takom veku 
zamiesiť na chlieb, zabiť 
a ošklbať hus do polievky, podo-
jiť kravu a z mlieka namútiť mas-
lo. Domáce povinnosti jej síce nedovoľo-
vali dokončiť si školu, ale nebránili jej 
modliť sa popri práci modlitbu svätého ru-
ženca, zúčastňovať sa pobožností a pútí, 
pripraviť výzdobu do kostola, postarať sa 
o mladšie deti zo susedstva a budovať hl-
boké priateľstvá s rovesníčkami. Anka bo-
la milá, obetavá, nesťažovala sa. Hľadela 
viac na potreby iných ako na seba. Bola 
vychovávaná  k skromnosti a mravnej čis-
tote. Záver druhej svetovej vojny bol pre 
Vysočanov obzvlášť náročný. Dva mesiace 
prechádzal obcou front a vonku sa všade 
strieľalo. V domoch sa ubytovali nemeckí 
vojaci a domáci sa schovávali v pivniciach.                        
 V osudný večer 22.novembra 1944 
vošiel do pivnice u Kolesárovcov podgurá-
žený ruský vojak z oslobodeneckej armá-
dy. Uvidel, že v tmavých šatách po nebo-
hej matke sa chúli mladé nevinné dievča. 
Začal ju ťahať von, aby si na nej ukojil svo-
je nemravné chúťky. Keď sa Anka aj na-
priek vyhrážkam vytrvalo bránila, vojak ju 
posledný raz okríkol a prikázal jej rozlúčiť 
sa s otcom. Anka sa bez zaváhania pritisla 
k otcovi, pošepla mu posledné zbohom 
a s modlitbou na perách, po tom, čo do nej 
vojak vpálil dve guľky zo samopalu, v jeho 
náručí zomrela. Po cirkevnom pohrebe, 

ktorý sa konal až o niekoľko dní, keď boje 
ustali, zapísal miestny kňaz do matriky 
k Ankinmu menu „obeť svätej čistoty“. Ne-

bolo totiž najmenšej pochybnos-
ti o odvážnom skutku viery mla-
dej šestnásťročnej dievčiny. Pr-
vým horliteľom Ankinho procesu 
blahorečenia bol jezuita a rodák 
z Vysokej nad Uhom, páter Mi-
chal Potocký. Viackrát nabádal 
rodákov, aby zbierali materiály 
o Ankinom živote. Nastala však 
zložitá doba, kedy o kresťanstve 
nebolo dovolené verejne hovo-
riť. Možno by jej príbeh načisto 
zapadol prachom, ak by Božia vô-
ľa nebola iná. V roku 1998 zauja-
lo Ankino hrdinstvo novú gene-
ráciu veriacich. Mladí ľudia začali 

pravidelne navštevovať jej hrob a modliť 
sa tu za dar čistého srdca, múdreho života 
a živej viery. Mnohí z nich svedčia 
o vlastnom obrátení. Vďaka Ankinmu sve-
dectvu sa rozhodli zachovať si čistotu do 
manželstva, vzdať sa rôznych foriem ot-
roctva, ktoré ich spútavalo a odovzdať sa 
aktívnej službe druhým. Ankino mučeníc-
tvo zasahuje našu vieru, nádej a lásku a 
nekompromisne nás stavia pred rozhod-
nutie vzdať sa všetkého a odovzdať svoj 
život Bohu. Veď žiť je Kristus a zomrieť 
zisk (porov. Flp 1,21)! Proces Ankinho bla-
horečenia bol iniciovaný o. Pavlom Hudá-
kom, rektorom Domu Anky Kolesárovej vo 
Vysokej nad Uhom. Pripojí sa tak k novo-
dobým mučeniciam čistoty, ako sú svätá 
Mária Goretti či blahoslavená Karolina 
Kózka z Poľska. Takéto jednoduché, 
a predsa hrdinské vzory mladých, bez-
branných dievčat, ktoré sú nám časom aj 
priestorom blízke, potrebujeme dnes ako 
soľ. Na jej náhrobnom kameni nájdeme 
nápis „Radšej smrť ako hriech.“ Nebojme 
sa po vzore Anky Kolesárovej aj my byť 
svedkami viery v Ježiša Krista v našom 
každodennom živote. Svet potrebuje naše 
svedectvo. Anna Kolesárová bola slávnost-
ne blahorečená 1. septembra 2018 v Koši-
ciach a jej sviatok bol stanovený na 20.11. 



 

 

FL 15/2021 3 

 Sv. Alžbeta, patrónka košickej katedrály a mesta Košice, dcéra uhorského kráľa Ondreja II. a 
Gertrúdy, sa narodila 7. júla 1207 v Blatnom Potoku (Sárospatak, Maďarsko), podľa inej tradície 
v Bratislave, kde vyrastala štyri roky. Ako jednoročnú ju zasnúbili s durínskym krajinským gró-
fom Ľudovítom, ktorý bol od nej o sedem rokov starší. Po smrti matky sa viac primkla vo viere k 
Bohu. 
 V roku 1211 ju presťahovali na zámok Wartburg v Durínsku. Po zavŕšení 14 rokov sa vydala 
za svojho snúbenca. Medzi nimi panovala skutočná ľudská a kresťanská manželská láska. Naro-
dili sa im tri deti: Hermann, Sofia, bl. Gertrúda. V jej okolí bol honosný život, Alžbeta však bola 
nadchnutá ideálmi sv. Františka a svojou mimoriadnou priazňou zahŕňala biednych a chorých 
ľudí. V roku 1226 po povodniach a hladomore vynikla v charitatívnych dielach. 
Manžel ju vždy podporoval, ale v roku 1227 zomrel na mor počas krížovej výpravy v južnom 
Taliansku. Manželovi príbuzní ju následne vydedili a obrali aj o deti. Vtedy ju podporili predsta-
vitelia cirkvi, medzi nimi matkina sestra – abatyša Matilda z Kitzigenu, biskup Egbert a jej po-
sledný spovedník Konrád z Marburgu, ktorý napísal jej životopis. V pravotách s rodinou získala 

pondelok 

8.11.2021 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Já n 

+ Má riá, Jozef, Helená, Já n, Má riá 

Zá + z rod. Ontkovič ová , Breková , Tomeč ková  
Zá + z rod. Kos ičká , Tereková  

utorok 

9.11.2021 
  

Výr. posviacky Lateránskej 
baziliky, (sv.) 

Humenne  
  
  
Gruzovče 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Bernárd 

... 
+ Márgitá 

+ Já n á + rodič iá 

streda 

10.11.2021 
  

Sv. Lev Veľký, 
pápež a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenne   
  
  
Slov. Volová  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

Zá veriáčičh fárnosti 
Zá + z rod. Sehná lková , Lelková  
+ Juráj, Ju liá, Mičhál 
Zá + z rod. S imurdová  

štvrtok 

11.11.2021 
  

Sv. Martin z Tours,  
biskup, (sp.) 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Jozef, Helená, Má riá, Já n 

+ Mičhál 
Eucharistická Adorácia 

+ Má riá 

ZBP rod. Kuľková , Postiháč ová  
+ Má riá, Károl, Dus án, Má riá, S tefán 

piatok 

12.11.2021 
  

Sv. Jozafát,  
biskup a mučeník, (sp.) 

Humenne  
  
  
Dubní k  

NsP  

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Já n 

+ Rozá liá 

+ Já n   (pohreb 1.7.) 

ZBP bohuzná má rodiná 

+ Justiná, Juráj, Já n, S tefán 

sobota 

13.11.2021 

Humenne  
  
Slov. Volová  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

Zá ví ťázstvo Nepos kvrnene ho Srdčá PM 

ZBP Rádován á Lučiá 

+ Já n, Pávlí ná 

Zá + z rod. Dánková  

nedeľa 

14.11.2021 

  
33. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne   

  
  

iba očkovaní 
  
Brestov  
Gruzovče  

Slov. Volová  
Dubní k  

NsP  

7:30 

9:00 

10:30 

15:00 

18:00 

10:30 

9:15 

8:00 

9:00 

10:30 

+ Eduárd, Má riá, Mičhál, Má riá, Já n 

ZBP Má riá (60 r.) 

+ Milán, Anná, Zdeno, Anná, Mičhál 
... 
+ Jozef 
ZBP rod. Jevč á ková , Potoč n á ková  
ZBP rod. Máčková  st., Máčková  ml., Mrí zová  
+ Pávol, Já n, Andrej, Má riá 

ZBP Kátárí ná (70 r.) 
ZBP Boz ená 
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Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme. 

časť dedičstva, za ktorý postavila v Marburgu nemocnicu a sama tam slúžila chorým. Zomrela v 
povesti svätosti ako 24-ročná 17. novembra 1231 a pochovali ju v Marburgu. Pri jej hrobe sa 
stalo veľa zázrakov. V roku 1235 ju pápež Gregor IX. vyhlásil za svätú. 

pondelok 

15.11.2021 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ S tefán, Anná, Já n, Jozef 
+ Má riá, Mičhál, Anná 

+ S tefán, Márgitá, Já n, Má riá 

Zá + z rod. Mándzá ková , Máďárová  á + Joláná 

utorok 

16.11.2021 

Humenne  
  
  
Gruzovče 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Pávol, Mágdále ná, Pávol 
+ Já n 

+ Já n 

ZBP rod. Kelč á ková  

streda 

17.11.2021 
  

Sv. Alžbeta Uhorská, 
rehoľníčka, (sp.) 

Humenne   
  
  
Brestov 

Slov. Volová  

6:15 

12:00 

18:00 

8:00 

17:00 

Zá veriáčičh fárnosti 
+ Má riá (1 vý r.) 

+ Já n, Zuzáná, Já n, Mičhál 
+ Pávlí ná      (pohreb 30.10.) 

ZBP rod. S imurdová  á Gájdos ová  

štvrtok 

18.11.2021 
  

Výr. posviacky bazilík 
 sv. Petra a Pavla,  

apoštolov, (ľs.) 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Má riá, Jákub, Iván, Elená, Márgitá 

ZBP á očhránu Jozef, Andrej, Anná 

Eucharistická Adorácia 

+ Jozef 
Zá + z rod. Kopilová , Č erevková  
+ Dus án, + z rod. Háľková  á Pávlí ková  

piatok 

19.11.2021 

Humenne  
  
  
Dubní k  

NsP  

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Má riá á Jákub 

+ Alz betá, Já n, Andrej, Anná 

+ Jozef (1 vý r.) 

+ Alz betá, Já n 

+ Anton, Anná, Gýulá 

sobota 

20.11.2021 
  

Bl. Anna Kolesárová,  
panna a mučenica, (ľs.) 

Humenne  
  
Slov. Volová  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Vládimí r (1 vý r.) 

+ Dus án, Juráj, Anná 

+ Fridričh 

+ Má riá   (pohreb 3.1.) 

nedeľa 

21.11.2021 

  
34. nedeľa 

 v cezročnom období 

  
Krista Kráľa 

Humenne  
  
  

iba očkovaní 
  
Brestov  
Gruzovče  

Slov. Volová  
Dubní k  

NsP  

7:30 

9:00 

10:30 

15:00 

18:00 

8:00 

10:30 

9:15 

9:00 

10:30 

ZBP Peter á Ľudmilá (50 mánz .) s rodinou 

ZBP Andrej, Váliká, Diáná, Ondrej 
Zá veriáčičh fárnosti 
... 
+ Zuzáná, Jozef, Jozef, Andrej 
ZBP rod. Válisková , Szekelýová  
Zá veriáčičh z ruz enčove ho spoloč enstvá 

ZBP Adám á Dániel 
+ S tefán, Má riá, S tefán 

Poďák. Mičhál (80 r.) á 58 r. sv.mánz . s Má riou 

Modlitebné kocky pre deti do 10 rokov sú ešte k dispozícii, nájdete 
ich v sakristii farského kostola.  


