
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

27.3.2022 7/2022 17. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec,  

dokonale nás poznáš a miluješ. 

Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. 

Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie na Ukrajine. 

Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzá-

jomnú dohodu a zmierenie. 

Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Objím ich svojou 

nežnou náručou. 

Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme 

si dokázali navzájom odpúšťať. 

Otče náš..., Zdravas, Mária... 

Svätá Barbora, pomocnica v núdzi, oroduj za nás. 

Svätý Florián, ochranca v nebezpečenstve vojny, oroduj za nás. 

Svätý Andrej, patrón Ukrajiny, oroduj za nás. 

Svätí Cyril a Metod, patróni Európy, orodujte za nás. 

Svätý Václav, patrón pokoja, oroduj za nás. 

Mária, Matka Božia a Kráľovná pokoja, oroduj za nás. 

ZJEDNOŤME SA V MODLITBE ZA UKRAJINU 

Zdroj: internet 
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Charkov 25. marca (RV CZ) „Zverenie Ukrajiny a Ruska Matke Božej bude 
dňom prelomu,“ verí otec Nikolaj Beličev z Charkova, ktorý bol ostreľova-
ný ruskou armádou. Spolu so spolubratmi sa stará o starších a chorých far-
níkov, ktorí sa pred bombardovaním uchýlili do suterénu mariánskeho re-
hoľného domu. Každý deň slávia svätú omšu na úmysel pokoja, zapájajú 
sa aj do novény pred aktom zasvätenia. 
V predvečer aktu zasvätenia oboch národov Panne Márii bol deň pôstu a 
pokánia za hriechy a v piatok 25. marca sa všetci budú spolu so Svätým 
Otcom modliť za mier. „Som presvedčený, že ak sa celý svet spojí v tomto 
akte zasvätenia, Mária zlomí moc zlého ducha,“ povedal otec Beljičev. 
Zlý duch ovládol Rusko 
„Všetci sa na tento deň veľmi tešíme. Som presvedčený, a nielen ja, že za-
svätenie bude dňom 
prelomu, pretože táto 
vojna má duchovné 
korene - bojujeme 
proti zlé- mu duchu, 
ktorý ovládol Rus-
ko. Mária o tom veľmi 
jasne ho- vorila vo Fa-
time. Dô- kazom jej 
fungova- nia je, že ľu-
dia umierajú a 
dejú sa šokujúce ve-
ci. V Iziu- me Rusi lo-
via ľudí na uliciach a 
naši ľu- dia ich jed-
noducho musia zabí-
jať. 
V Char- kove bolo 
zničených už viac ako tisíc budov a ostreľovanie pokračuje. Sme presved-
čení, že sa to čoskoro neskončí, preto naozaj potrebujeme, aby nám prišla 
na pomoc Žena, ktorá šliape po hlave hada,“ povedal páter Beličev pre Va-
tican News. „Ja osobne sa na tento deň veľmi teším, pretože som presved-
čený, že nastal okamih, keď potrebujeme konať na najvyššej úrovni.“ 
„Modlíme sa a modlia sa ľudia z celého sveta, ale tu je potrebná väčšia si-
la. V skutočnosti sa týmto aktom obety zmení celý svet. Oslobodenie Rus-
ka od pôsobenia zlého ducha bude znamenať oslobodenie miliónov duší 
na celom svete, ktoré sú teraz posadnuté ruskou propagandou nenávisti a 
hľadania nepriateľa. To, o čom hovorila Mária vo Fatime, sa deje - Rusko ší-
ri svoje chyby po celom svete: v Sýrii, Líbyi a iných častiach Afriky, v Kórei 
atď. To všetko sú dôsledky.“ 
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 Budúci týždeň je tzv. „prvopiatkový“, kde zvykneme ponúkať sviatosť zmierenia. Nakoľko však už 
o týždeň neskôr začíname veľké spovedanie pred Veľkou nocou, predpokladáme, že veľa z vás si 
sviatosť zmierenia bude chcieť vykonať bližšie k Veľkonočným sviatkom. Preto na budúci tzv. 
„prvopiatkový“ týždeň budeme spovedať podľa nasledujúceho rozpisu:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Chorých, ku ktorým chodíme na 1.piatky, prídeme vyspovedať v piatok (01.04.) od 8:00 hod.  Os-

tatných chorých môžete nahlásiť na spoveď pred Veľkou nocou. Budeme ich navštevovať v utorok 
vo Veľkom týždni (12.04.) od 8:00 hod. Nezabudnite uviesť presnú adresu a telefonický kontakt. 
Nahlásiť ich môžete do Palmovej nedele.  

pondelok 

28.3.2022 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Má riá (50 r.) á syn Michál 
ZBP Mirosláv (60 r.) 
+ Imrich (10 vy r.) 
+ Jozefí ná, Michál, S tefán 

utorok 

29.3.2022 

Humenne  
  
  
Gruzovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Juráj á Anná 

Zá fárnosť 

ZBP Mirosláv s rodinou 

+ Jozef, Má riá, Já n 

streda 

30.3.2022 

Humenne  
  
  
Slov. Volová  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Juráj á Má riá 

+ Boz ená 

+ Michál, Anná, Já n, Anná 

+ Já n, Pávlí ná, Andrej 

štvrtok 

31.3.2022 

Humenne  
  

6:15 

12:00 

18:00 

+ Anná, Anná 

+ Michál, Kátárí ná, Jozef 
+ Michál, Má riá, Michál 

piatok 

1.4.2022 
  
  
  

Prvý piatok 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volová  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

17:15 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Má riá, Vojtech 

ZBP Igor (50 r.) s rodinou 

Krížová Cesta 

+ Milán (3 vy r.) 

Zá + z rod. Jevc á ková , Č erevková , + Jozef 
***Bohosluz bá slová 

... 

... 
+ Boz ená, Jozef, S tefán 

sobota 

2.4.2022 
  

Prvá sobota 

Humenne  
  
Brestov 

Slov. Volová  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

8:00 

7:30 

Zá odc inenie urá z ok Nepos kvr. Srdcá PM 

ZBP Andreá (4 r.) s rodinou 

Zá ruz encove  brátstvo 

... 
+ Stánisláv, Jání k, Andrej, Agá tá 

nedeľa 

3.4.2022 

  
5. Pôstna nedeľa 

  
  

Prvá nedeľa 

Humenne  
  
  
  
  
Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volová  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

14:30 

18:00 

9:15 

8:00 

10:30 

9:00 

10:30 

ZBP Já n á rodic iá, Vládimí r á Rádká 

+ Jozef 
ZBP Diáná, Ondrej, váliká, Andrej 
Krížová cesta a Pôstna kázeň 

Zá ruz encove  brátstvo 

ZBP rod. Petrovc inová , Zuurbier 

Zá + z rod. Jevc á ková  
... 
... 
Zá c lenov RB 

Humenné 
Stredá 17:30 – 18:00 

S tvrtok 17:30 – 18:00 

Gruzovce Pondelok od 17:00 

Slov. Volová Pondelok od 17:15 

Brestov Pondelok od 17:45 
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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. 

 Kancelária bude na budúci týždeň otvorená ako zvyčajne, okrem piatku, keď bude zatvorená. 
 Pozývame piatakov až deviatakov, ktorí majú túžbu poznávať sväté Písmo, aby sa s nami raz do 

mesiaca stretli na čítaní Biblie, spojenom s rôznymi aktivitami a výletmi. Radi by sme vás pozvali 
na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 2.4.2022  v sobotu o 10:00 hod. v  rekolekčnej miest-
nosti. Témou prvého stretnutia by bola Veľká noc. Tešíme sa na vás. 

 Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu 3. apríla 2022 celoslovenskú fi-
nančnú zbierku na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. 

 Prosíme mužov (mladých i starších), aby sa v sakristii zapísali na službu stráženia Božieho hrobu. 
Potrebujeme približne 52 dvojíc, ktoré sa budú striedať v polhodinových intervaloch po Obra-
doch Veľkého piatku až do začiatku Veľkonoč. vigílie.  

 Pri všetkých sv. omšiach na Palmovú nedeľu sa budú požehnávať ratolesti v kostole, okrem sv. 
omše o 10:30 hod. Táto sv. omša začne požehnaním ratolestí pri vonkajšom bohoslužobnom 
priestore na konci ihriska a potom procesiovým sprievodom do farského kostola. Požehnanie ra-
tolestí a procesia začína o 10:20 hod. Prosíme, vás, aby ste sa zapojili aj do sprievodu, aby sme si 
takto slávnostným spôsobom pripomenuli Ježišov vstup do Jeruzalema. 

 Sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou budeme vysluhovať v sobotu 9.4.2022 
od 9:00 do 11:30 a  v Palmovú nedeľu 10.4.2022 od 14:00 do 17:30 

pondelok 

4.4.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

  
18:00 

ZBP Sofiá, Amá liá, Dá vid, Adriá ná 

Zá + z rod. Drotá rová, Ben ová , Lippáiová ,  
    Aľus iková , Máchárová  
+ Jozef 

utorok 

5.4.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

Zá kresťánsku  Euro pu 

ZBP rod. Láudová  á Kociková  
+ S tefán 

streda 

6.4.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Mirosláv 

Zá fárnosť 

+ Oľgá   (pohreb 9.3.)  á + Má riá 

štvrtok 

7.4.2022 

Humenne  
  

6:15 

12:00 

18:00 

ZBP Veroniká á Alená 

+ Helená 

ZBP rod. Petrovc inová  á rod. Zuurbier 

piatok 

8.4.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

17:15 

18:00 

ZBP Veroniká, Reginá, S tefán, Ľubomí r, S tefán 

+ Juráj, Má riá, Michál, Má riá 

Krížová Cesta 

+ Andrej 

sobota 

9.4.2022 

Humenne  
  
Slov. Volová  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

ZBP Helená (70 r.) 

+ Má riá, Anná, Andrej 
... 
+ Gábriel 

nedeľa 

10.4.2022 

  
Palmová nedeľa 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volová  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

10:30 

9:15 

8:00 

9:00 

10:30 

+ S tefán, Anná, Andrej á ich predkoviá 

ZBP Pávol (70 r.) 

+ Anná (1 vy r.) 

ZBP Adriá ná (50 r.) 

ZBP Zitá s rodinou 

ZBP rod. Kuná s ová  
... 
... 
ZBP á poďák. - Já n (50 r.) s rodinou 


