
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

13.3.2022 6/2022 17. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Ukrajina 11. marca (RV) Prišiel som s logikou evanjelia. Našimi zbraňami sú viera a nádej, 

modlitba, pôst a almužna. O tom hovorí v rozhovore pre ukrajinskú televíziu osobitný vyslanec Svä-

tého Otca na Ukrajine kardinál Konrad Krajewski, ktorý v stredu 10. marca v Ľvove viedol ekumenic-

kú modlitbu za pokoj na Ukrajine. Ako prezradil, z oblasti Ľvova sa presúva do východnejších častí 

Ukrajiny. Spoločná modlitba za mier pre Ukrajinu sa konala v ľvovskej rímskokatolíckej katedrále za 

účasti predstaviteľov rozličných kresťanských cirkví i iných náboženstiev. Prítomní boli aj viacerí 

občianski predstavitelia. Hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Mons. Svjatoslav Ševčuk 

v modlitbe odovzdal Všemohúcemu Bohu bolesti a utrpenie Ukrajiny, „hory nemohúcnych tiel, rie-

ky krvi a more sĺz“. Kardinál Krajewski pri tejto príležitosti poskytol lokálnej ukrajinskej televízii 

„Žyve.tv“ krátky rozhovor, v ktorom okrem iného vysvetľuje svoju prítomnosť na Ukrajine: 

„Je dôležité byť prítomní uprostred tohto trýzneného národa, kde je prítomnosť prvým me-

nom lásky. ... A potom iste, okrem morálnej pomoci, okrem viery, ktorú nesieme so sebou, prináša-

me aj nádej na východisko z tejto hroznej situácie. Je tu veľa konkrétnej pomoci pre Ukrajinu, ktorá 

prichádza prostredníctvom diplomatických kanálov, ale aj z miesta.“ 

Na otázku novinárky, či je možné vyjednávať, keď sa bombardujú nemocnice, ako sa stalo 

v Mariupoli, pápežský almužník v rozhovore vysvetľuje: 

„Ja nie som diplomat. Prišiel som s logikou evanjelia. Tak by to urobil Ježiš: on stál vždy na 

strane toho, kto trpí. Aj Svätý Otec používa túto logiku evanjelia. Preto sme tu, z tohto dôvodu sa 

modlíme: pretože našou zbraňou je viera, našou zbraňou je aj nádej. Evanjelium nám hovorí o troch 

najsofistikovanejších zbraniach na svete: o modlitbe, pôste a almužne. (...) Toto sú zbrane, ktoré pri-

nášame. Chcel by som povedať ešte jednu vec. Viera dokáže hory prenášať, nehovoriac o jednej 

hlúpej vojne!  A toto je aj zbraňou Ukrajiny: s vierou, s láskou k vlasti, s láskou k vlastným rodinám, 

dokážu odolať, dokážu zachrániť 

vlasť.“ 

Kardinál Krajewski zároveň 

prezradil, že sa plánuje z oblasti 

Ľvova presunúť ďalej na východ, 

aby priniesol posolstvo pokoja 

a modlitby aj do ďalších častí Ukraji-

ny.  „Pôjdem až potiaľ, pokiaľ to bu-

de možné“, uviedol pápežský vysla-

nec. 
Zdroj: internet 
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na Duchnovičovej ulici 
v Humennom Vám ozna-
muje, že zápis detí do 1. 
ročníka na školský rok 
2022/2023 sa uskutoční 
od 1. do 30. apríla 2022 
osobne na sekretariáte 
alebo elektronicky.  
 
 
 „Zároveň, Vám, milí ro-
dičia, s radosťou oznamu-
jeme, že dňa 5. apríla 
2022 sa uskutoční zápis 
do 1. ročníka,  ktorý bude 
za prítomnosti Vás 
i Vašich detí spojený aj 
s prehliadkou našej Cir-
kevnej spojenej školy,  
kde pre vaše deti ponúka-
me kvalitné vzdelávanie 
v moderne vybavenom 
a bezpečnom školskom 
prostredí, ktorého základ-
nými piliermi sú: intelekt, 
kreativita, šport, spolo-
čenstvo a osobný du-
chovný život.“ 
 
 
(prijímacie konanie na 4-ročné gymnázium CSŠ): 
„Taktiež si Vás dovoľujeme informovať, že naša Cirkevná spojená škola 
v školskom roku 2022/2023 otvára aj jednu triedu 4-ročnej formy gymna-
ziálneho štúdia. Práve toto naše gymnázium je vhodnou možnosťou pre žia-
kov deviateho ročníka so získaním kvalitného a úplného stredoškolského 
vzdelania, ktoré bude pre Vaše deti veľmi dobrým základom pre budúce 
štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole alebo aj pre rozvoj v rôznych odvet-
viach na trhu práce. 
 
Všetky potrebné informácie môžete získať na našej webovej stránke: 
www.gymazshe.edupage.org, kde sú už v tomto čase zverejnené aj kritériá 
na prijímacie skúšky.“ Tešíme sa na Vás.  

http://www.gymazshe.edupage.org
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 V zbierke na Charitu ste prispeli sumou 4.995,00 €. Humenne  4.105€; Brestov 200€; Gruzovce 35€; 
Slov. Volová  183€; Dubní k 152€; NsP 320€.  Srdec ne  Pá n Boh zápláť! 

 HE: Počás pôstneho obdobiá budú pobožnosti Krížovej cesty v piatok o 17:15 hod. a v nedeľu 
o 14:30 hod. V nedeľu po poboz nosti budu  po stne ká zne. Po stnymi kázáteľmi budu  pá tri pállotí ni 
z Micháloviec: p. Leonárd á p. Piotr Lásotá. 

 V utorok (15.03.) o 18:45 hod. pozy váme ty ch, ktorí  sá prihlá sili ná D ákovnu  pu ť do Rí má ná kra tke 
stretnutie, ohľadom doplnenia informácií, áby cestovná kánceláriá mohlá uzátvoriť zmluvu 
s fárnosťou. Prineste si so sebou áj doklád ná ktory  vycestujete do záhránic iá /obc iánsky preukáz 
álebo pás). 

 Poc ás po stneho obdobiá vá m ponu káme moz nosť vec ernej hodinovej tichej adora cie, ktore  su  od pon-
delka do štvrtka vždy večer po sv. omši do 20:00 hod.  Vždy tám bude prítomný áspoň jeden 
kn áz. Adorá ciá bude ukonc ená  poz ehnání m so Sviátosťou Oltá rnou. Modlime sá káz dy  den  zá ukonc enie 
vojnove ho konfliktu á v piátky sá ná tento u mysel áj postí me.  

pondelok 

14.3.2022 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Má riá (86 r.) 
ZBP Má riá s rodinou 

+ S tefán, Márgitá, Anná, Má riá 

Zá + z rod. Petrovc inová  á Zuurbier 

utorok 

15.3.2022 

Humenne  
  
  
Gruzovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Já n, Jozef, Anná, Dominiká, Jozef 
+ Michál, Anná, Jozef, Ľudoví t 
ZBP Slávomí rá (z .) s deťmi 
... 

streda 

16.3.2022 

Humenne  
  
  
Slov. Volová  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Michál, Já n, Anná 

Zá fárnosť 

+ Veroná    (pohreb 28.2.) 

+ Michál 

štvrtok 

17.3.2022 

Humenne  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Anná á Jozef 
+ Andrej á Michál 
+ Mártá 

Zá + z rod. Kuľhová  
+ Má riá, Já n, Belo 

piatok 

18.3.2022 

Humenne  
  
  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

17:15 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP Pávlí ná, Mirosláv, Jozef 
ZBP Já n 

Krížová Cesta 

+ Jozef, Helená, Jozef, Má riá 

+ Já n á Pávlí ná 

+ Zuzáná, Já n, Károl 

sobota 

19.3.2022 
  

Sv. Jozef, 
ženích Panny Márie, (sl.) 

Humenne  
  
Brestov 

Slov. Volová  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

8:00 

7:30 

+ Jozef, Joláná, Peter, S tefán, Mártá, Frántis ek 

+ Jozef, Veroná, Dus án, Já n 

ZBP Má riá (80 r.) 

+ Jozef 
ZBP rod. Sitárc iková , Bártletová  á Dz upinová  

nedeľa 

20.3.2022 

  
3. Pôstna nedeľa 

Humenne  
  
  
  
  
Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volová  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

14:30 

18:00 

10:30 

9:15 

8:00 

9:00 

10:30 

ZBP Jozef s rodinou 

ZBP Ingrid, Kátárí ná, Járosláv á Ľubicá s rod. 
+ Helená (2 vy r.) 

Krížová cesta a Pôstna kázeň 

+ Helená, Anná 

ZBP bohuzná má 

+ Jozef 
ZBP rod. Milc á ková , Z inc á ková  
+ Vále riá (7 vy r.) 

ZBP Má riá 
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Adresa: RKFÚ Všetkých svätých, Brestovská 1, 066 01 Humenné 
Kancelária mobil: 0948 609 494; Zaopatrovanie chorých a zomierajúcich: 0902 228 711 

Web: www.humenne.rimkat.sk; Facebook: facebook.com/farnost.humenne 
Redakcia a zodpovedný za vydanie:  František Mariňák 

Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme. 

 Stá le dostá váme prosby o pomoc poskytnutiá voľny ch ubytovácí ch kápácí t. Ak ma te voľne  kapacity na uby-
tovanie pre ukrajinských utečencov, dájte nám to prosím vedieť ná fárskom úráde. My tieto infor-
má cie poskytneme cez centrá lny register Kátolí ckej chárity. 

pondelok 

21.3.2022 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Imrich, Zuzáná, Michál, Já n, Já n 

+ Anná 

+ Michál, Má riá, Helená, Andrej, Tere ziá 

Zá + z rod. Ledinská , Kuľhová , + Márgitá 

utorok 

22.3.2022 

Humenne  
  
  
Gruzovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Jozef 
+ Boz ená 

+ Pávlí ná, Já n, Jozef 
+ Páulí ná, Já n 

streda 

23.3.2022 

Humenne  
  
  
Slov. Volová  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Jozef á Má riá 

Zá fárnosť 

+ Pável    (pohreb 5.3.) 

+ Anná, Andrej, Anná 

štvrtok 

24.3.2022 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Pávlí ná, S tefán, Michál, Alz betá 

Zá dus e v oc istci 
ZBP Ľubor á Boz ená s rodinou 

ZBP rod. Pánocová  

piatok 

25.3.2022 
  

Zvetovanie Pána, (sl.) 

Humenne  
  
  
  
Slov. Volová  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

17:15 

18:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Juráj 
+ Ľudmilá 

Krížová Cesta 

+ Rudolf, Bártolomej, Bertá 

ZBP Anná (90 r.) 

ZBP bohuzná me rodiny 

+ S tefán 

sobota 

26.3.2022 

Humenne  
  
Slov. Volová  
  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

  
7:30 

ZBP Mirosláv s rodinou 

ZBP rod. Kárdos ová 

Zá + z rod. Vinc urová , S imurdová , Golembiovská , + 
Já n 

ZBP á poďák. - Ládisláv (60 r.) s rodinou 

nedeľa 

27.3.2022 

  
4. Pôstna nedeľa 

Humenne  
  
  
  
  
  
Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volová  
Dubní k 

NsP 

7:30 

  
9:00 

10:30 

14:30 

18:00 

8:00 

10:30 

9:15 

9:00 

10:30 

Zá + z rod. Járos ová , Kridlová , Sávkánic ová   
   á ich predkoviá á + Jozef 
ZBP Vládimí r (40 r.) 

ZBP Zuzáná (30 r.) 

Krížová cesta a Pôstna kázeň 

+ Alz betá, Jozef 
ZBP rod. Tereková  
ZBP Anná (90 r.) 

Zá zdrávie rod. Gres ová  
+ Peter (1 vy r.) 

+ Andrej á Veroná 


