
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

5.12.2021 17/2021 16. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

 



 

 

2 FL 17/2021 

 Dobre známy príbeh z knihy Genezis 
(Prvá kniha Mojžišova) nám hovorí o pr-
vom hriechu našich prarodičov Adama a 
Evy. Previnili sa voči Božiemu zákazu ne-
jesť zo stromu poznania dobra a zla 
(porov. Gn 2,15-16; 3,1-6). Kvôli tomu 
museli odísť z raja. Tento ich prvý hriech 
a jeho následky sa prejavili nielen na 
nich, ale aj na všetkých ľuďoch, teda aj 
na nás. Všetci prichádzame na svet s tzv. 
dedičným hriechom, ktorý máme po 
Adamovi a Eve. V tomto duchu žalmista 
volá: „Naozaj som sa v neprávosti narodil 
a hriešneho ma počala 
moja mať.“ (Ž 50,7). Iba 
Panna Mária bola od 
tohto hriechu uchráne-
ná. Nedotkol sa jej žiad-
ny, ani dedičný hriech, 
diabol nemal nad ňou 
nijakú moc. Nebola však 
uchránená od všetkých 
následkov prvotného 
hriechu – poznala, čo je 
bolesť, vo svojom živote 
trpela a nakoniec aj 
zomrela. 

Deväť mesiacov pred 
sviatkom Narodenia 
Panny Márie si každo-
ročne pripomíname tú 
veľkú milosť, ktorú Matka Božia dostala – 
od samého počatia v živote jej matky sv. 
Anny bola nepoškvrnená, bez hriechu. 
Sviatok Nepoškvrneného počatia sa slá-
vil už v 7. storočí na východe dňa 9. de-
cembra a mal rôzne názvy – Počatie na-
šej presvätej Bohorodičky alebo Počatie 
sv. Anny. V západnej Cirkvi sa rozšíril v 
12. storočí. Slávil sa 8. decembra. Prvý 
pápež, ktorý ho oficiálne schválil, bol 
Sixtus IV. v roku 1479. Zároveň udelil pl-
nomocné odpustky tým, čo v tento deň 
budú prítomní na sv. omši alebo na po-
božnosti k Panne Márii („hodinky k Pan-
ne Márii“). Pápež Inocent XII. na konci 
17. storočia pridal k tomuto sviatku oktá-
vu a jeho nástupca Klement XI. ho v roku 
1708 rozšíril na celú Cirkev.  V priebehu 

 

dejín sa mnohí cirkevní otcovia, mnísi a 
rehoľníci, ale aj iní zamýšľali nad týmto 
veľkým tajomstvom. Úcta k Panne Márii, 
nepoškvrnenej od počatia od akéhokoľ-
vek hriechu, sa šírila aj medzi Božím ľu-
dom. Dogma, teda článok viery (to, čo 
treba veriť), o tomto tajomstve bola sláv-
nostne vyhlásená na Prvom vatikánskom 
koncile 8. decembra 1854 pápežom Pi-
om IX. za účasti množstva biskupov z ce-
lého sveta a tisícov veriacich. Slávnosť 
Nepoškvrneného Počatia bola ustanove-
ná ako prikázaný sviatok. Svätý Otec Pius 

IX. okrem iného vtedy 
povedal: 
„Preblahoslavená Panna 
Mária v prvom okamihu 
svojho počatia bola 
zvláštnou milosťou a vý-
nimkou od všemohúce-
ho Boha z ohľadu na zá-
sluhy Ježiša Krista, Spa-
siteľa ľudského pokole-
nia, zachovaná čistá od 
všetkej poškvrny prvot-
nej viny… Zaiste sa ne-
máme čoho obávať, nad 
ničím zúfať pod riade-
ním, pod správou a 
ochranou tej, ktorá má 
voči nám materinské 
srdce a pracuje na na-

šom spasení, stará sa o celé ľudské poko-
lenie, a ustanovená od Pána za Kráľovnú 
neba i zeme a vyvýšená nad zbory anje-
lov a rady svätých, stojí po pravici svojho 
jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša 
Krista, a tak úspešne za nás oroduje svo-
jimi materinskými prosbami, a čo hľadá, 
nachádza, lebo jej príhovor nemôže ostať 
nesplneným.“ Do mariánskych 
(loretánskych) litánií sa vložila prosba 
„Kráľovná bez poškvrny dedičného hrie-
chu počatá, oroduj za nás.“ Štyri roky po 
vyhlásení dogmy sa Panna Mária zjavila 
sv. Bernadete Soubirousovej v Massa-
bielskej jaskyni v Lurdoch. Keď sa jej 
Bernadeta opýtala, kto je, ako sa volá, 
Panna Mária jej pri jednom zjavení odpo-
vedala: Som Nepoškvrnené Počatie. 

http://www.zivotopisysvatych.sk/narodenie-panny-marie/
http://www.zivotopisysvatych.sk/narodenie-panny-marie/
http://www.zivotopisysvatych.sk/joachim-a-anna/
http://www.zivotopisysvatych.sk/joachim-a-anna/
http://www.zivotopisysvatych.sk/bernadeta-soubirousova/
http://www.zivotopisysvatych.sk/panna-maria-lurdska/
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 Sviatosť zmierenia budeme (bez časeniek) vysluhovať podľa potreby individuál-
ne. Čas si treba dohodnúť na mobilnom čísle kancelárie, alebo v kancelárii. 

 

 Sväté prijímanie budeme (bez časeniek) rozdávať v rámci individuálnej pastorač-
nej starostlivosti, od pondelka do piatku 15:00 – 16:00 hod.  a v nedeľu od 14:00 
– 16:00 hod. V tomto čase si môžete v sakristii zakúpiť aj oblátky na štedrovečer-
ný stôl za 1 €. 

 

 Starým a chorým podľa možnosti ponúkneme sviatosť zmierenia a Eucharistiu 
pred Vianočnými sviatkami, a to v piatok, 17.12.2021 od 8:00 hodiny. Chorých 
(okrem prvopiatkových) môžete nahlásiť v sakristii v čase rozdávania sv. prjímania 
(pozri vyššie), alebo v kancelárii v úradných hodinách. Nezabudnite uviesť presnú 
adresu a telefónne číslo.   

 

 Na budúci týždeň bude kancelária pre stránky otvorená ako zvyčajne.  
 

 Pripomíname vám, že už prijímame úmysly svätých omší na prvý polrok 2022. 
Úmysly zapisujeme vo farskej kancelárii počas úradných hodín. 

pondelok 

6.12.2021 
  

Sv. Mikuláš, biskup, (ľs.) 

Humenne  

  

  

18:00 1)  + Michal, Magdale na, Jozef, Marta, Ja n 

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

3)  + Jozef a Ma ria 

utorok 

7.12.2021 
  

Sv. Ambróz, 
biskup a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenne   18:00 1)  + Andrej, Helena a ich rodic ia 

2)  + Ma ria a Františ ek 

3)  + Bernardí na 

streda 

8.12.2021 

  
  

Nepoškvrnené počatie 

Panny Márie, 
(sl.) 

Humenne  18:00 1)  Za veriacich farnošti 

2)  Za c lenov Maria nškej kongrega cie 

3)  + Milan, Helena, Andrej, Františ ek, Boz ena 

  

štvrtok 

9.12.2021 

Humenne  

  

18:00 1)  Za uzdravenie a ZBP Ja n 

2)  + Ma ria, Michal, Michal, Ma ria 

3)  + Andrej (3 vý r.) 

piatok 

10.12.2021 
  

P. Mária z Loreta, (ľs.) 

Humenne    18:00 1)  + Micha, Anna a ich predkovia 

2)  + Jozef, Anna, Tibor, Ladišlav 

3)  + Barbora (1 vý r.) 

sobota 

11.12.2021 

Humenne   8:00 1)  ZBP Daniel a Matej 

2)  ZBP Viera a Jozef 

nedeľa 

12.12.2021 

  
3. Adventná nedeľa 

Humenne   10:30 1)  + Anna (5 vý r.) a + S tefan 

2)  Za + z rod. Drota rova , Lipajova , Aľuš ikova ,  

            Ben ova , Macharova , Karajc í kova  

3)  + Jozef 

4)  + Ja n a Pavlí na 
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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 budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú Zimné kántrové dni – ich obsahom je 
Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; Duchovná obnova rodín; Pokoj 
a spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň. 

 

 Od 1. adventnej nedele počas celého adventu môžete prispieť na  zbierku na cha-
ritu do pokladnice za zadnými lavicami. Okrem toho, môžete milodar poslať aj 
priamo na účet charity, ktorý je uvedený na nástenke pred kostolom. Za Vaše milodary 
vopred Pán Boh zaplať!  

pondelok 

13.12.2021 
  

Sv. Lucia,  
panna a mučenica, (ľs.) 

Humenne  18:00 Za ví ťazštvo Nepoš kvrnene ho Srdca PM 

ZBP Kriští na (75 r.) 

+ Ja n a Zdenka 

utorok 

14.12.2021 
  

Sv. Ján z Kríža, 
kňaz a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenne   18:00 + Anna, S tefan, Peter 

ZBP Milan (80 r.) š rodinou 

+ Zita, Ernešt, Juraj 

streda 

15.12.2021 

Humenne   18:00 Za veriacich farnošti 

Za + z rod. Savkova  a Holotova  

+ Pavol, Regina 

štvrtok 

16.12.2021 

Humenne  
  

18:00 + Ma ria, Karol, S tefan, Katarí na 

+ Ma ria a Roman, Margita a Ondrej 

+ Michal, Helena 

piatok 

17.12.2021 

Humenne   
  

18:00 Za + z rod. Copa kova , Zuš c a kova  

+ Helena, Michal 

+ Michal a Ma ria 

sobota 

18.12.2021 

Humenne   
  
 

8:00 
 
+ Michal, Ma ria, a + z rod. Holotova  

ZBP rod. Kardoš ova  

nedeľa 

19.12.2021 

  
4. Adventná nedeľa 

Humenne   10:30 ZBP Bernardí na (70 r. a S tefan (71 r.) 

+ Andrej, Ma ria 

+ Jozef 

+ Ernešt 

 

 


