
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

21.11.2021 16/2021 16. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Podľa nariadenia vlády SR, v reakcii na aktuálnu pandemickú situáciu  

a s tým spojených nových epidemiologických opatrení, ktoré sa dotýkajú aj  

bohoslužieb, v budúcich dňoch budeme poskytovať duchovnú službu v kosto-

loch našej farnosti od pondelka (22.11.) pre jednotlivé skupiny veriacich takto:  

 

ZAOČKOVANÍ  +  TÍ, ČO PREKONALI COVID 19 

1) Na sv. omše môžu podľa nariadení prísť len očkovaní a tí, ktorí prekonali 

ochorenie COVID 19 a neuplynulo ešte 180 dní. Počet účastníkov na sv. 

omši môže byť max. 50 ľudí. 

2) Pri vstupe do kostola budú usporiadatelia, riaďte sa prosíme ich usmerne-

niami. V prípade naplnenia kapacity kostola prosíme ostaňte pred kostolom. 

Prinesieme vám sv. prijímanie aj vonku. 

3) Stále platí nosenie respirátora + dezinfekcia rúk + vzdialenosti od seba. 

4) V prípade policajnej kontroly ste povinní predložiť doklad o očkovaní, resp. 

prekonaní ochorenia. 

5) Sviatosť zmierenia vysluhujeme vždy 1/2 hodiny pred každou sv. omšou 

(pondelok - sobota). 
 

NEZAOČKOVANÍ  

1) Nezaočkovaní sú tiež našimi veriacimi a nechceme ich odsúvať bokom, preto 

aj im chceme poskytnúť duchovnú službu podľa potreby. Myslíme si totiž, že 

duchovná potreba patrí medzi „esenciálne“ záležitosti človeka.  

2) Na sv. omši v kostole nateraz byť nemôžete, preto ak ostanete pred kosto-

lom, prinesieme vám sv. prijímanie vonku. 

3) Sviatosť zmierenia vám vieme poskytnúť v rámci individuálnej pastoračnej 

služby po dohode s kňazom. 

4) Sväté prijímanie v nedeľu budeme pre nezaočkovaných ponúkať  od 16:00 

hod. v kostole, opäť v rámci individuálnej pastoračnej služby.  
 

INÉ  DUCHOVNÉ  SLUŽBY 

1) Vysluhovanie ostatných sviatostí (krst, manželstvo...) a pohrebu je potrebné 

dohodnúť individuálne s kňazom. 
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Mnohí kresťania určite vedia, že u 
nás, popri tzv. kalendárnom roku 
(občianskom roku) – ktorý je rozdele-
ný podľa pohybu našej Zeme okolo 
Slnka a je plne prispôsobený teles-
ným potrebám a biorytmu človeka, 
existuje aj tzv. liturgický rok. Ten je 
viac prispôsobený duši človeka, lepšie 
povedané nadpriro-
dzeným veciam, kto-
rých stredobodom je 
Ježiš Kristus. Cirkev 
posvätila celý rok spo-
mienkami na to, čo 
Kristus urobil pre naše 
spasenie a to sám, ale 
aj skrze svojich anje-
lov a svätých. Každý 
jeden deň v roku je 
posvätený liturgický-
mi úkonmi Božieho ľu-
du, najmä však eucha-
ristickou obetou 
(okrem Veľkého piat-
ku) a liturgiou hodín. Podobne, ako ka-
lendárny deň, tak aj liturgický deň tr-
vá od polnoci do polnoci, avšak oslava 
nedele a slávnosti sa začína už večer 
predchádzajúceho dňa (tzv. vigília). 

Podobne ako kalendárny alebo 
školský rok, aj liturgický má svoj za-
čiatok. Dnes sme slávili nedeľu Krista 
Kráľa (34. nedeľa v období cez rok) a 
tým sme vstúpili do posledného týž-
dňa liturgického roka. Ak sa pozrieme 
do katolíckeho kalendára, uvidíme, že 
nasleduje tzv. advent. A práve advent-
né obdobie je začiatkom liturgického 
roka. 

 

ADVENTNÉ OBDOBIE 

Jedným z významov adventného 
obdobia je skutočnosť, že je časom 
prípravy na slávnosť Narodenia Pána,  
v ktorom sa pripomína prvý príchod 
Božieho Syna medzi ľudí. Inak pove-
dané, úlohou adventu nie je vytvára-
nie stresu z behania po obchodoch a 
zháňania darčekov pod stromček, ale 

štyri adventné nedele majú 
pripomínať dobu 4000 ro-
kov, v ktorej starozákonné 
ľudstvo očakávalo príchod 
Spasiteľa. 
Advent – zo slova „príchod“ 
- je prípravné obdobie na 
pripomenutie si prvého prí-
chodu Spasiteľa, ale je aj 
časom, kedy sa má ľudská 
myseľ zameriavať aj na oča-
kávanie druhého Kristovho 
príchodu na konci vekov. 
Adventná doba sa začína pr-
vými vešperami nedele 
(inak možno povedať 

v predvečer – t.j. v sobotu) alebo mu 
je najbližšia (môže to byť v rozmedzí 
od 27.11. - 3.12.) a končí sa v predve-
čer slávnosti (t.j. na Štedrý večer) Na-
rodenia Pána (25. decembra). Nedele 
tohto obdobia sa nazývajú Prvá, Dru-
há, Tretia a Štvrtá. 

Ako už bolo spomenuté, počas ad-
ventu si možno všimnúť dve časti: 
očakávanie Krista na konci čias a prí-
prava veriacich na stretnutie s Kristom 
pri jasliach. 17. december je deň, kto-
rý je predelom a preto možno pove-
dať, že dni od 17. do 24. decembra 
vrátane, sú bezprostredne zamerané 
prípravou na slávnosť Narodenia Pána. 
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 HE: V utorok (23.11.) začneme prijímať úmysly svätých omší na prvý polrok 2022  
(max. 2 úmysly na osobu). Zapisovať budeme vo farskej kancelárii počas úradných  
hodín. 

 BR,GR,SV,DUB:  Úmysly svätých omší na prvý polrok 2022 v Brestove, Gruzovciach,  
Slovenskej Volovej a na Dubníku, začneme prijímať od pondelka po sv. omšiach  
(max. 1 úmysel na osobu). 

 HE: V sobotu (27.11.) má naša farnosť službu adorácie v našej arcidiecéze. Sviatosť  
Oltárna bude vystavená od 8:00 do 13:00 hod. Prosíme, aby ste zabezpečili služby  
poklony.  

 O týždeň, 1. adventnou nedeľou (28.11.) začína nový cirkevný rok „C“, v ktorom máme 
opäť príležitosť spolu s celou Cirkvou v liturgii oslavovať Kristovo spásonosné dielo. Na 
1. adventnú nedeľu budeme pri každej svätej omši požehnávať adventné vence. Pred 
svätou omšou ich nechajte pred oltárom.  

pondelok 

22.11.2021 
  

Sv. Cecília, 
panna a mučenica, (sp.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Ivan, Elena, S tefan, Igor 

+ Ja n 

+ Peter 

Za + z rod. Jevč a kova , Č erevkova , + Jozef 

utorok 

23.11.2021 

Humenne  
  
  
Gruzovče 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Ja n, Mičhal, Ma ria, Jozef, Ma ria 

+ Bernardí na 

ZBP Zuzana 

+ Ja n a rodič ia 

streda 

24.11.2021 
  

Sv. Ondrej Dung-Laka 
a spoločníci, mučeníci, (sp.) 

Humenne   
  
  
Slov. Volova  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Emí lia, Pavol 
ZBP Katarí na 

+ Ma ria a Milan 

ZBP Juraj 

štvrtok 

25.11.2021 
  

Sv. Katarína Alexandrijská,  
panna a mučenica, (ľs.) 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

ZBP Katarí na 

+ Jozef, Anna 

Eucharistická Adorácia 

+ Katarí na, Ladislav 

Za + z rod. Frankova , Makarova  
+ Emí lia, Ja n 

piatok 

26.11.2021 

Humenne  
  
  
Dubní k  

NsP  

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Helena (nedoz itý čh 90 r.) 

+ Anna, S tefan a ičh predkovia 

+ Milan 

ZBP bohuzna ma rodina 

+ Ma ria    (pohreb 3.11.) 

sobota 

27.11.2021 
  

Farská adorácia 

Humenne  
  
Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

ZBP Katarí na, Katarí na, Ma ria 

+ Ma ria, Jozef, Ma ria, Ja n, Anna 

+ Jozef 
+ Artimova  

nedeľa 

28.11.2021 

  
1. Adventná nedeľa 

Humenne  
  
  
  
  
Brestov  
Gruzovče  

Slov. Volova  
Dubní k  

NsP  

7:30 

9:00 

10:30 

15:00 

18:00 

9:15 

8:00 

10:30 

9:00 

10:30 

ZBP Gabriela (85 r.) 
+ Ja n, Alz beta, Vladimí r, Anna a ičh rodič ia 

ZBP a poďak. - Maria n (80 r.) 
... 
Za + z rod. Martonova , S epeľova  
ZBP Toma s  a rod. Krukova  
Za + z rod. Kopilova , Dzurova , Huda kova  
ZBP rod. Breč kova  
ZBP Milan (75 r.) s rodinou 

ZBP a poďak. Dus an a Anna  (65. manz .) 
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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 1. adventnú nedeľu (28.11.) bude celoslovenská jesenná zbierka na charitu. Za Vaše 
milodary vopred Pán Boh zaplať!  

 V sakristii si môžete zakúpiť oblátky na štedrovečerný stôl za 1 €. Pripravili ich veriaci z 
farnosti Kamenica n/Cirochou.  

 Detské sv. omše v piatky budú pokračovať naďalej. Tí, ktorí môžete prísť podľa nových 
pravidiel ste vítaní. Ostatní nás sledujte na youtube v priamom prenose.  

 Počas všedných dní Adventu (okrem liturgických sviatkov) budú ranné rorátne sväté 
omše o 6:15 hod. Na tieto sväté omše si prineste sviece alebo lampáše a zároveň prosí-
me o opatrnosť, aby sa neničilo zariadenie kostola stečeným voskom alebo ohňom.   

pondelok 

29.11.2021 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

ZBP Martin 

ZBP S tefan s rodinou 

+ Andrej, Helena 

utorok 

30.11.2021 
  

Sv. Ondrej, apoštol, (sv.) 

Humenne   
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Boz ena 

+ Andrej 
+ Andrej 
ZBP Ma ria s rodinou 

streda 

1.12.2021 

Humenne  
  

6:15 

12:00 

18:00 

Za veriačičh farnosti 
+ Eduard, Vikto ria, Leo, Vikto ria, Antoní n 

+ Margita, Mikula s  

štvrtok 

2.12.2021 

Humenne  
  

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

+ Ma ria 

+ Ma ria 

Eucharistická Adorácia 

+ Ja n 

piatok 

3.12.2021 
  

Sv. František Xaverský, 
kňaz, (sp.) 

  
  

Prvý piatok 

Humenne   
  
  
Brestov  
Gruzovče  

Slov. Volova  
Dubní k  

NsP  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Barbora, Ju lia, Juraj 
+ Ma ria 

ZBP rod. Kontuľova  
Za + z rod. Hrehova , Hanč a kova  
Za + z rod. Nova kova , + Ja n 

+ Fridričh 

Za ruz enčove  bratstvo 

... 

sobota 

4.12.2021 

  
Prvá sobota 

Humenne   
  
Brestov 

Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

8:00 

7:30 

Za odč inenie ura z ok Nepos kvr. Srdča PM 

+ Gejza, Irena, Alz beta, Ladislav 

Za ruz enčove  bratstvo 

... 
Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdča PM 

nedeľa 

5.12.2021 

  
2. Adventná nedeľa 

Humenne   
  
  
  
 Brestov 

Gruzovče  

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

10:30 

9:15 

8:00 

9:00 

10:30 

+ Mičhal, Justí na, Andrej, Anna a ičh predkovia 

ZBP Ingrid a Katarí na, Jaroslav a Ľubiča s rod. 
ZBP rod. Rudí kova  
Za ruz enčove  bratstvo 

ZBP rod. Č urillova  
+ Ja n, Helena, Ja n, Anna 

ZBP rod. S imurdova  
ZBP bohuzna ma rodina 

Za ruz enčove  bratstvo 


