
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

19.12.2021 18/2021 16. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

 Taliansky jezuita Silváno Fausti rozpráva starú vianočnú legendu. 
 

 V noci, keď sa narodil Ježiš, anjeli priniesli radostnú zvesť pastierom. Bol medzi nimi 

aj veľmi chudobní pastier. Taký chudobný, že nemal čo podarovať. Keď sa ostatní pas-

tieri rozhodli, že pôjdu k jaskyni a prinesú nejaké dary, volali aj jeho. No on odvetil: ja 

nemôžem ísť. Mám prázdne ruky. Nemám čo dať. No oni tak naliehali, až ho presvedčili. 

 Prišli na miesto, kde bolo dieťa so svojou Matkou a Jozefom. Mária mala v náručí 

chlapčeka usmievala sa. Keď videla, ako štedro prinášali syr, vlnu alebo ovocie, všimla 

si pastiera, ktorý v rukách nemal nič. Kývla, aby prišiel bližšie. Pastier neisto pristúpil. 

Mária si chcela uvoľniť ruky, aby mohla prijať dary od pastierov, a tak nežne vložila die-

ťatko do náručia pastiera. 

 Nezabudnime: na Vianoce nám Boh daroval ten najväčší a najvzácnejší dar, seba sa-

mého vo svojom Synovi, ktorý prichádza medzi nás ako malé dieťa. Ak ho chceme pri-

jať, musíme mať prázdne ruky, potrebujeme zanechať svoje každodenné istoty, na kto-

ré sme sa upli a ktorých sa tak silno držíme, A s dôverou vziať do náručia Božie dieťa, 

ktoré chce kráčať spolu s nami. Božie dieťa sa chce narodiť v našom srdci. Chce sa nám 

darovať a byť našim svetlom, životom, radosťou a láskou. Chce nás zachrániť múdros-

ťou svojho Slova a svojho Ducha. Chce, aby sme sa navzájom obdarúvali nie vecami, 

ale vzájomnou úctou a láskou, dobrotou a porozumením, povzbudením a nádejou, sve-

dectvo viery a budovaním lepšieho sveta – tým, že sa vierou v Krista budeme sami 

vstávať lepšími. Naše úsilie nám zaručí, že vo svojom srdci nestratíme Boha. 

 Dobrý Bože, s pastiermi aj my dnes prichádzame k tebe do Betlehema. Chceme ťa 

chváliť a veľa byť za to, že znovu ako dieťa prichádzaš k nám, 

aby si nám vyznal najväčšiu lásku a daroval seba samého. Daj, 

prosíme, aby sme dnes a po celý svoj život aj my vyznávali, že 

ťa milujeme. Tak sa aj my staneme hodnovernými poslami 

Kristovej radostnej zvesti, ktorú prináša na tento svet. Práve 

toto posolstvo potrebuje aj dnešný svet v tejto ťažkej dobe. 

A my sa Vám, drahí naši farníci, už teraz za toto Vaše osobné 

svedectvo chceme úprimne poďakovať. 

V modlitbe na Vás pri Pánovom oltári s úctou a láskou   

pamätajú farár a dekan František 

a kapláni Peter, Peter a Roman. 
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 Sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami v našej farnosti:  

 VERIACICH Z INÝCH FARNOSTI PROSÍME, ABY REŠPEKTOVALI TENTO STAV  
A  VYSPOVEDALI SA VO SVOJEJ VLASTNEJ FARNOSTI,  

ABY SA NAŠI VERIACI NEMUSELI TLAČIŤ V DLHÝCH RADOCH. 

Sviatosť zmierenia môžu v tomto čase prijať aj NEZAOČKOVANÍ,  
v rámci individuálnej pastoračnej starostlivosti. 

 

Pre všetkých, ktorí chcete prijať Eucharistiu, ale: 

 v tomto chladnom počasí kvôli zdravotnému stavu nedokážete vydržať celú  
svätú omšu pred kostolom,  

 alebo tí, ktorí nie ste zaočkovaní,  
 

je tu možnosť prijať Eucharistiu  
v rámci individuálnej pastoračnej starostlivosti týmto spôsobom: 

 Prísť pred kostol v čase sv. omše iba krátko pred sv. prijímaním (od Otčenáša) 
a po prijatí Eucharistie a požehnaní môžete ísť domov,  (takto môžete prijímať 
Eucharistiu prakticky každý deň)  

 alebo prísť na sv. prijímanie, keď budeme mimoriadne rozdávať sv. prijímanie 
v dňoch a časoch podľa nasledujúcich možností:  

Rozdávať sv. prijímanie budeme v 10 minútových časových intervaloch. 

HUMENNÉ 

Pondelok – Utorok 

20. - 21.12.2021 

Streda 

22.12.2021 

Štvrtok 

23.12.2021 

5:45 –   6:15 

11:30 – 12:00 

Večer spovedáme filiálky 

5:45 –   6:15 

11:30 – 12:00 

17:30 – 18:00 

5:45 –   6:15 

11:30 – 12:00 

--- 

FILIÁLKY 

GRUZOVCE Pondelok od 17:00 

SLOV. VOLOVÁ Pondelok od 17:30 

BRESTOV Utorok od 17:00 

Dátum Deň Čas rozdávania 

19.12.2021 4. adventna  nedeľa 14:00 – 15:30 

25.12.2021 Narodenie Pa na 13:30 – 14:30 

26.12.2021 Sva ta  Rodina 13:30 – 14:30 

01.01.2022 Bohorodič ka Pann Ma ria 13:30 – 14:30 

02.01.2022 2.Nedeľa po Narodení  Pa na 13:30 – 14:30 

06.01.2022 Zjavenie Pa na 13:30 – 14:30 
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 Vo š tvrtok (23.12.) o 13:00 proší me č lenov ro znyčh špoloč enštiev (Neokatečhumena t, Modlitby ot-
čov, Modlitby matiek...) aby na m priš li pomo cť vyzdobiť a pripraviť kostol na šlávenie šviatkov 
Narodenia Pa na. Za očhotu vopred ďakujeme. 

 Betlehemské svetlo nám aj tento rok prinešú humenškí škauti. V piatok na štedrý deň (24.12.) 
ši ho budete mo čť vyzdvihnu ť pred faršky m koštolom Vš etky čh šva ty čh od 9:00 do 14:00 hod.   

 V nedeľu (26.12.) je šviatok Sva tej rodiny Jez iš a, Ma rie a Jozefa. Manz elške  pa ry proší me, aby pri šva -
ty čh omš iačh šedeli vedľa šeba, aby ši mohli obnoviť svoj manz elsky  sľub.  

 Vyuz ite moz nošti šledovania priamyčh prenošov šv. omš í  poč aš Vianoč ny čh šviatkov z na š ho koštola. 
Na š tedry  den  o 24:00, na Silveštra o 16:30 a v oštatne  šviatoč ne  dni o 10:30 čez kana l youtube Rim-
kat – Humenne mesto live a na HNTV. 

  V šobotu (25.12.) o 16:30 hod. bude vo farškom koštole „jasličková pobožnosť“, ktora  ale bude vy-
šielana  online do vaš ičh domovov (bez u č ašti veriačičh). 

 Farská kancelária bude zatvorená do 10.1.2022. Súrne prípady vybavíme po švätýčh omšiačh, 
pohreby moz no nahla šiť kedykoľvek poč aš dn a.   

pondelok 

20.12.2021 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Andrej, Jolana, Andrej, Alz beta, Jozef, Ma ria 

ZBP Anna š rodinou 

+ Andrej, Irena, Helena 

utorok 

21.12.2021 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

ZBP Dagmar š rodinou, Igor š rodinou 

+ Mičhal, Ja n, Anna 

+ Helena, Ja n 

streda 

22.12.2021 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

Za veriačičh farnošti 
+ Ladišlav 

+ Mičhal, Ma ria, Anna, Vladimí r, Peter 

štvrtok 

23.12.2021 

Humenne  6:15 

12:00 

+ Andrej a Alz beta 

+ Anna, Ja n, Ma ria, S tefan, Ma ria 

piatok 

24.12.2021 
  

Štedrý deň 

Humenne  
  
Breštov 

Slov. Volova  
Dubní k 

16:00 

24:00 

22:30 

22:30 

22:30 

ZBP Ondrej, Janka, S tefan š rodinami 
ZBP Raštišlav a Anna 

ZBP Toma š  a rod. Krukova  
Za veriačičh z obče 

+ Mičhal, Jozef, Jozef, Ma ria 

sobota 

25.12.2021 

- 

Narodenie Pána 

Humenne   
  

  
  
  

Breštov  
Gruzovče  

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 

ZBP Jozef (50 r.) a Marek (30 r.) 

ZBP Anna a Martin š rodinou 

Za veriačičh farnošti 
... 
ZBP Alz beta 

ZBP Ma ria 

Za veriačičh obče 

ZBP Františ ek 

ZBP bohuzna my (60 r.) 

ZBP Mikula š  š rodinou 

Nedeľa 

26.12.2021 

- 

Svätej rodiny  
Ježiša, Márie a Jozefa,  

(sv.) 

Humenne   
  
  
  
  
Breštov  
Gruzovče  

Slov. Volova  
Dubní k  

NšP  

7:30 

9:00 

10:30 

15:00 

18:00 

8:00 

10:30 

9:15 

9:00 

10:30 

+ Anna 

+ Ja n, Margita, Ja n 

+ Viktor, Karol, Zlatiča, Karol 
... 
+ S tefan, Anna 

ZBP rod. Č urillova  
ZBP S tefanov 

ZBP rod. Andrejčova  a dče ry š rodinami 
+ S tefan, Helena, Anton, Zuzana, Hana 

Poďak. za milošti bohuzna mej rodiny a ZBP 
v ďalš om z ivote 
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 Na pošledny  den  v roku, piatok (31.12.) bude sv. oms a o 16:30 hod.  Pozývame zakončiť rok mod-
litbou. Poč aš ďakovnej šv. omš e v za vere roka pri špeve Te Deum mo z eme za obvykly čh podmienok 
zí škať u plne  odpuštky. 

 Posledné chvíle roka 2021 v našom farskom kostole budú špojené š adora čiou. Od 22:30 hod. 
bude vyštavena  Eučharištia k tičhej adora čii az  do 23:30, ktore  zakonč í me Eučharištičky m poz ehna-
ní m. Vyuz ite moz nošť prí šť ša Krištovi v Eučharištii pokloniť, aj keby to malo byť len na kra tku 
čhví ľu. 

 Na Nový rok pri slávnosti Bohorodičky Panny Márie, budeme pri všetkýčh šv. omšiačh v u vode 
prošiť o dary Dučha Sva te ho pre Novy  rok. Pri špeve „Príď Duchu Svätý tvorivý“ mo z eme zí škať za ob-
vykly čh podmienok plnomočne  odpuštky. 

pondelok 

27.12.2021 
  

Sv. Ján,  
apoštol a evanjelista, (sv.) 

Humenne  
  
  
Breštov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Ma ria 

+ S tefan, Evič ka, Ma ria, Mičhal, Pavol 
+ Mičhal, Ma ria, a rodič ia, + Helena 

+ Margita (1 vy r.) 

utorok 

28.12.2021 
  

Sv. Neviniatka, (sv.) 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Stanišlav a Františ ek 

+ Alz beta a Andrej 
+ Ja n 

streda 

29.12.2021 
  

Piaty deň oktávy 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

Za veriačičh farnošti 
+ Roza lia 

+ Helena (20 vy r.) 

štvrtok 

30.12.2021 
  

Šiesty deň oktávy 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

ZBP - Alz beta 

+ Veronika, Ja n, Jana, Zuzana, Jarošlav 

+ Toma š , Helena, Peter 

piatok 

31.12.2021 
  

Sv. Silvester, pápež, (ľs.) 

Humenne   

Breštov  
Gruzovče  

Slov. Volova  
Dubní k 

NšP  

16:30 

15:00 

8:00 

15:00 

15:00 

7:30 

+ Jozefí na (1 vy r.) 

ZBP Jana š rodinou 

ZBP kn azov, koštolní kov, kura torov 

+ Andrej  (1 vy r.) 

ZBP Radovan, Martin, Katarí na š rodinami 
Poďakovanie za dary a milošti v roku 2021 

sobota 

1.1.2022 

- 

Panny Márie Bohorodič-
ky 

slávnosť 

Humenne   
  

  
  
  

Breštov 

Gruzovče 

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 

Za duš e v oč ištči 
+ Jozefí na 

ZBP Adria na š rodinou 

... 
Za odč inenie ura z ok Nepoš kvr. Srdča PM 

Za ruz enčove  bratštvo 

Za + z rod. Kopilova , Dzurova , Huda kova  
ZBP Anton 

ZBP bohuzna ma rodina 

ZBP a poďakovanie za 80.rokov z ivota 

Nedeľa 

2.1.2022 

- 

2. Nedeľa po Narodení 
Pána  
(sl.) 

Humenne   
  

  
  
  

Breštov 

Gruzovče 

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 

Za ruz enčove  bratštvo 

ZBP Marek a Peter (kn az) 

+ Ma ria, Pavol, Bartolomej 
... 
ZBP rod. Megelova  
Za + z rod. Frankova , Makarova  
ZBP rod. Ličhvanova  
ZBP rod. Breč kova  
Za ruz enčove  bratštvo 

Za ruz enčove  bratštvo 


