
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

10.4.2022 8/2022 17. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  
...zastav sa, 

...uvažuj, 

...vnímaj, 

...pozoruj, 

čo Boh robí  

pre Teba... 

A potom choď 

a rob aj Ty  

podobne! 

Milí naši farníci, drahí bratia a sestry! 

Vstupujeme do Svätého týždňa, ktorý je pre našu vieru najobsažnejší. 

Prajeme Vám, aby ste ho prežili v spojení s Pánom,  

ktorý nás vykúpil svojim krížom a zmŕtvychvstaním.  

Nech Vás On sám naplní všetkými potrebnými milosťami. 

Požehnané Veľkonočné sviatky Vám zo srdca v modlitbe vyprosujú  

Vaši duchovní otcovia 

dekan František a farskí vikári Peter, Peter a Roman. 

Zdroj: internet 
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   Požehnanie veľkonočných jedál bude v našej farnosti takto:  

 
 

 
 Na Veľkonočnú nedeľu Vás pozývame na slávnostné vešpery  
  o 15:00 hod., ktorými zavŕšime slávenie Veľkonočného trojdnia.  
 Týždeň od Veľkonočnej nedele do Nedele Božieho milosrdenstva je Veľkonočná oktáva 

Vzkrieseného Pána. Pozývame vás na hojnejšiu účasť na sv. omšiach, kde každý deň je slávený 
ako nedeľa.  

 Farská kancelária bude od utorka (19.04.) opäť otvorená v úradných hodinách.  
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pripraviť slávenie Veľkej noci 

v priestoroch našich kostolov (upratovanie, výzdoba kostola, nácvik spevov, služba lektorov 
a akolytov, miništrovanie, stráženie Božieho hrobu, služba kostolníkov...). Rovnako ďakujeme aj 

všetkým, ktorí rôznymi darmi podporili dôstojnosť a krásu nášho kostola počas slávenia obradov. 
 

 
  Pri slávení Pánovho umučenia na Veľký piatok Vatikán pozýva biskupov a biskupské konfe-
rencie z celého sveta, aby sa modlili „za všetkých našich bratov a sestry, ktorí zažívajú krutosť voj-
ny, najmä na Ukrajine.“ Píše sa to v nóte biskupom a biskupským konferenciám o slávení Veľkého 
týždňa 2022, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. 
  V minulých rokoch poznačených situáciou pandémie Kongregácia pre Boží kult a disciplínu 
sviatostí ponúkla biskupom niekoľko usmernení na obdobie veľkonočných sviatkov. „Vzhľadom na 
spomalenie pandémie, aj keď v jednotlivých krajinách to ide rôznym tempom, nemáme v úmysle 
ponúkať ďalšie usmernenia pre slávenie Veľkého týždňa: na základe skúseností, ktoré biskupské 
konferencie získali v priebehu uplynulých rokov, určite dokážu vyriešiť rôzne situácie čo najvhod-
nejším spôsobom, pričom treba vždy dbať na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa obradov, ktoré 
sú v liturgických knihách. 
  Zároveň si dovoľujeme obrátiť sa na všetkých s výzvou, aby sa obozretne vyhýbali takým úko-
nom a správaniu, ktoré by mohli byť potenciálne rizikové. Každé posúdenie a rozhodnutie by sa 
malo vždy uskutočniť po dohode s biskupskou konferenciou, ktorá náležite zohľadní predpisy na-
riadené príslušnými civilnými orgánmi v jednotlivých krajinách,“ píše v nóte Kongregácia. 
  „V ostatných dňoch nás Svätý Otec opakovane vyzýval, aby sme sa modlili a prosili Boha o dar 
mieru pre Ukrajinu, aby sa táto „odporná vojna“ skončila. Okrem Ukrajiny si chceme spomenúť aj 
na všetky ostatné, žiaľ, stále početné konflikty v mnohých krajinách sveta. Ide o situáciu, ktorú pá-
pež František označil ako rozkúskovanú tretiu svetovú vojnu. 

Sobota,  16.4.2022 

14:30 Gruzovce,  NsP 

15:00 Brestov,  Slov. Volová ,  Dubní k 

16:00 Humenne  – fárský  dvor 

Nedeľa,  17.4.2022   6:30 Humenne  – fárský  dvor 



 

 

Veľká noc - najvýznamnejší sviatok kresťanského cirkevného roka - Príloha do FL 

Veľká noc sa slávi v najbližšiu nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca (Prvý jarný deň je od roku 
2019 stanovený na 20. marca. V roku 2022 bol spln mesiaca 18. marca, teda pred prvým jarným 
dňom. Najbližší spln mesiaca po prvom jarnom dni je v sobotu 16.4. 2022). Nadväzuje na židovské 
veľkonočné sviatky – Paschu, ktoré sa slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na 
pamiatku oslobodenia izraelského národa z egyptského otroctva. Prípravným obdobím pred Veľkou 
nocou je v Rímskokatolíckej cirkvi štyridsaťdňový pôst, je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj 
v iných náboženstvách. Je prípravným obdobím pred Veľkou nocou a zahrnuje 6 pôstnych nedieľ. 

Pôvod názvu a dátumu sviatkov 

Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ treba hľadať v časoch židovského otroctva v starovekom Egypte. 
Faraón nebol ochotný prepustiť svojich izraelských otrokov, a preto Boh trestal krajinu desiatimi ra-
nami. Až po poslednej z nich, keď zomreli všetci prvorodení egyptskí chlapci, faraón prepustil zotro-
čený ľud. 

Židov, ktorí pomazali veraje svojich dverí krvou baránka, sa táto pohroma netýkala, a anjel smrti ich 
obišiel. Baránok je preto symbolom Ježiša Krista, ktorého krv nás všetkých zachránila od večného za-
tratenia. Ako sa ďalej uvádza v Biblii, po vyslobodení z Egypta previedol Boh ľud na čele s Mojžišom 
cez Červené more, ktoré rozdelil a vysušil. Tu niektorí hľadajú pôvod tradičného židovského názvu 
pre Veľkú noc: pésach – prechod. Iní slovo pésach vysvetľujú ako obídenie, vyhnutie sa a vzťahujú ho 
na anjela smrti, ktorý obchádzal domy potreté krvou. Obídenie aj prechod predstavujú veľké Božie 
skutky, ktoré urobil počas jednej noci pre svoj ľud, a preto každoročnú spomienku na tento deň Izrae-
liti nazvali Veľkou nocou. 

Symbolika prechodu z otroctva do slobody sa preniesla aj do kresťanstva ako prechod z hriechu do 
života v Božej milosti, ktorý zabezpečil Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Udalosti spo-
jené s jeho ukrižovaním a vzkriesením sa odohrali práve počas pésachu, a preto sa židovská a kres-
ťanská Veľká noc kryje aj časovo. Nie však úplne, v prvokresťanských spoločenstvách existovali ne-
zhody o dátume slávenia. 

Niektoré prvokresťanské spoločenstvá tento sviatok slávili spolu so Židmi 14. deň mesiaca nisan, iné 
na prvú nedeľu po 14. nisane. Zo spisov cirkevného otca sv. Ambróza sa dozvedáme, že Cirkev sa na 
tom nedokázala dohodnúť. Spor sa snažil riešiť už v polovici 2. storočia pápež Anicent a neskôr pápež 
Viktor II., ale ukončil ho až prvý Nicejský snem v roku 325, ktorý nariadil, že Veľká noc sa má sláviť v 
nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca, čo môže pripadnúť na jednu z nedieľ od 22. marca do 25. 
apríla. Podľa týchto pravidiel sa určuje termín Veľkej noci dodnes. Termín sviatkov Veľkej noci je te-
da pohyblivý a je závislý od lunárneho cyklu. 

Medzitým v roku 525 požiadal pápež Ján I. mnícha Dionýza Exigua o radu v tejto záležitosti. Ten vy-
tvoril tabuľku slávenia Veľkej noci pre nasledujúce desaťročia. Jej prijatím bol „veľkonočný spor“ 
ukončený. Až do reformy kalendára pápežom Gregorom v roku 1582 existoval jeden termín Veľkej 
noci pre celú Cirkev. Keďže východná cirkev reformu kalendára neprijala, slávi Veľkú noc odvtedy 
spoločne s katolíkmi a protestantmi len občas. V modernej dobe už boli viaceré pokusy stanoviť Veľ-
konočnú nedeľu na jednu konkrétnu nedeľu. V roku 1897 sa v tejto veci obrátili na pápeža astronó-
movia, v roku 1931 aj Spoločenstvo národov. 

Druhý vatikánsky koncil sa tiež zaoberal touto záležitosťou. Vo vyhlásení z roku 1963 sa ohlasuje 
ochota stanoviť Veľkú noc na určitú nedeľu v gregoriánskom kalendári – ak s tým budú súhlasiť vše-
tci, aj oddelené východné cirkvi. Pápež sv. Pavol VI. sa potom chopil iniciatívy a navrhol od roku 
1977 – keď sa všetky termíny Veľkej noci časovo zhodovali – stanoviť Veľkú noc na druhú nedeľu v 
mesiaci apríl. Takmer všetky biskupské konferencie s tým súhlasili, za predpokladu súhlasu východ-
ných cirkví. Ekumenický patriarchát v Carihrade však signalizoval „závažný pastoračný problém“, 
ktorý treba dlhšiu dobu skúmať. Definitívne „nie“ prišlo roku 1982 od kláštorného spoločenstva na 
vrchu Athos. Naposledy sa táto otázka vynorila pri veľkom miléniovom stretnutí všetkých hláv pra-
voslávnych cirkví v decembri 2000 v Carihrade. 

Vo Svätom týždni starý názov Veľkom týždni, ktorý sa používal do vydania Rímskeho misála podľa 
tretieho typického vydania v roku 2021) Rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutoč-
nil Kristus v posledných dňoch svojho života. Svätý týždeň sa začal Palmovou nedeľou (Kvetnou ne-
deľou) čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so 
zvesťou o jeho umučení. Večernou omšou vo Štvrtok svätého týždňa (Zelený štvrtok) na pamiatku 
Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Piatok utrpenia Pána (Veľký pia-



 

 

tok utrpenia a smrti Pána) a cez Svätú sobotu (Bielu sobotu), vrcholí Veľkonočnou vigíliou vo Svätej 
noci a uzatvára sa vešperami Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania. 

Obrady Svätého týždňa, ktorých začiatky siahajú 4. storočia, prešli v nasledujúcich storočiach mno-
hými zmenami. Naposledy boli zjednodušené a liturgicky prispôsobené súčasným požiadavkám v r. 
1951 a 1969. V januári 2016 Vatikán oznámil, že na obrad umývania nôh v rámci liturgie Štvrtku svä-
tého týždňa (Zeleného štvrtka) možno vybrať osoby spomedzi všetkých členov Božieho ľudu. Rozho-
dol o tom Svätý Otec František, keď zmenil rubriku Rímskeho misála, ktorá doteraz predpisovala, že 
zástupcovia mali byť vybraní spomedzi mužov alebo chlapcov. 

Štvrtok Svätého týždňa (Zelený štvrtok) 

Podstatou Štvrtka Svätého týždňa (Zeleného štvrtka) je spomienka na ustanovenie sviatosti vy-
sviacky a Oltárnej sviatosti.  

Vo Štvrtok Svätého týždňa (Zelený štvrtok) predpoludním biskupi na pamiatku ustanovenia sviatosti 
vysviacky slúžia sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz, táto svätá omša sa nazýva Missa chri-
smatis. Pri týchto omšiach posväcujú aj tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej chorých. 
Olej je znamením sily. V liturgii sa olej katechumenov používa pri krste, olej chorých pri vysluhovaní 
sviatosti pomazania chorých, a posvätená krizma pri vysluhovaní sviatosti krstu, birmovania, pri svia-
tosti vysviacky, ale aj konsekrácií chrámov a oltárov.  

Olej katechumenov: pomazanie katechumenov olejom má byť znamením posily v boji so zlým du-
chom. Olej chorých: pri udeľovaní sviatosti pomazania chorých sa používa olej nemocných (Oleum 
infirmorum). Olej má tiež liečivé účinky - tlmí bolesť. Sviatosť pomazania chorých posilňuje chorých 
na duši i na tele, mierni ich bolesť a úzkosť. Krizma: je to olej, do ktorého sú primiešané voňavé prísa-
dy. U Izraelitov a iných vtedajších národov uvádzali kráľov do úradov tak, že ich pomazali olejom. Aj 
slovo „Kristus“ pochádza z gréčtiny (Christos) a znamená „Pomazaný“. (Po hebrejsky znie toto slovo 
„Mesiáš“.) Pomazanie krizmou pri krste alebo birmovaní znamená prevzatie úlohy žiť podľa Ježiša, 
ktorý je naším Kráľom. Popoludní sa končí Pôstne obdobie. 

Vo Štvrtok Svätého týždňa večer slávil Ježiš 
poslednú večeru so svojimi učeníkmi. V tento 
večer ustanovil dve sviatosti: kňazstva a Eu-
charistie, resp. premenil chlieb a víno na svoje 
Telo a Krv. Súčasne takto odovzdal apoštolom 
kňazskú moc so slovami: „Toto robte na moju 
pamiatku.“ Večernou svätou omšou sa začína 
slávenie Veľkonočného trojdnia. Vo Štvrtok 
Pánovej večere sa večerná svätá omša slávi na 
pamiatku ustanovenia Oltárnej sviatosti. Táto 
svätá omša je tiež známa obradom umývania 
nôh 12 mužom, ktorý pochádza z čias svätého 
Gregora Veľkého, ktorý denne hostil 12 žobrá-
kov. Týmto dňom, ktorý dostal svoje pomeno-
vanie pravdepodobne podľa zelene v Get-
semanskej záhrade, kde sa Ježiš Kristus modlil 
pred svojim zatknutím vojakmi, začína Veľko-
nočné trojdnie. Vo štvrtok prestávajú zvoniť 
zvony ako znak spoluúčasti s utrpením Krista. 
Ich zvuk sa ozve až na slávnostné Glória na 
Veľkonočnú vigíliu vo Svätej noci a namiesto 
nich sa používajú rapkáče. 

Po skončení svätej omše si pripomíname Pána 
Ježiša, ako v Getsemanskej záhrade bdie v 
modlitbe. Apoštoli od únavy zaspali a Ježiš 
zostáva celkom sám, opustený. Túto udalosť 
symbolizuje nielen otvorený prázdny svätostá-
nok, zhasnuté večné svetlo pred ním, ale aj ob-
nažovanie oltárov a odnášanie všetkých pred-
metov z nich. Obnažená oltáre symbolizujú 
opustenosť Krista v Getsemanskej záhrade.  



 

 

Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) 

Veľkonočné trojdnie pokračuje Piatkom utrpenia 
Pána. Bez Piatku utrpenia Pána by však nebola ani 
Veľká noc. V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento 
deň neslúži svätá omša, oltáre sú bez oltárnej plach-
ty. V tento deň platí prísny pôst.  

Podľa apoštolskej konštitúcie pápeža sv. Pavla VI. 
Paenitemini zo 17. februára 1966 sa v tento deň za-
chováva prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokr-
mu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom po-
kánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť 
(pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v 
priebehu dňa). Porov. Acta Apostolica Sedis 58 
(1966/3) 177 – 198. Kánon 1252 CIC (1983) stano-
vuje, kto má záväzne plniť pôstnu disciplínu: Zákon 
zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štr-
násty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všet-
kých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku 
života. 

Tento deň je osobitne zasvätený spomienke Ježi-
šovho utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu a je-
diný deň v roku, keď sa neslávi Eucharistická obeta. 
Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá 
pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby 
veriacich, z poklony Svätému krížu a sv. prijímania. 
Ježišovu smrť nám pripomína aj liturgická farba - farba krvi. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pa-
šie.  

V gréckokatolíckych chrámoch sa na Svätý a Veľký piatok v popoludňajších hodinách koná večiereň 
zameraná na utrpenie Krista a jeho pochovanie, do symbolického hrobu kladú plaštenicu. 

Svätá sobota (Biela sobota) 

Svätá sobota (Biela sobota) je prísne neliturgický deň. 
V Svätú sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe 
a rozjíma o jeho utrpení, smrti, zostúpením k zosnulým 
a očakáva jeho vzkriesenie v modlitbe a pôste. Oltár je 
odhalený a Cirkev neslávi obetu omše až do slávnostnej 
vigílie, čiže nočného bdenia s očakávaním vzkriesenia. 
Tá je zdrojom veľkonočnej radosti. Sväté prijímanie 
v tento deň možno podávať iba ako viatikum.  

Niektoré farnosti večer v Piatok utrpenia Pána na Svätú 
sobotu (Bielu sobotu) ráno spievajú „lamentácie“ žalos-
pevy. Sú z čias, kedy bol Izrael zavlečený do babylonské-
ho zajatia a Jeremiáš sedel na rozvalinách Jeruzalema a 
nariekal spolu s inými pozostalými nad biedou, ktorá do-
ľahla na Izrael. Sú to spevy bolesti, zármutku, vyznávania 
svojich hriechov a najmä prosba, aby nám Pán Boh od-
pustil a zachoval pri živote a doprial návrat. 

Obrady Veľkej noci (ktorými sa začína Veľkonočné obdo-
bie) sa konajú po západe slnka ( 16.4.2022 je to o 19.35) v rámci tzv. Veľkonočnej vigílie (bdenia). 
Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána, noc bdenia, zasvätená Pánovi (Ex 12, 42). 
Oslava Kristovho zmŕtvychvstania začína Veľkonočnou vigíliou Pánovho zmŕtvychvstania, to zname-
ná v sobotu večer, pôvodne v noci (pápež sv. Ján Pavol II. nariadil, aby sa obrad začínali až po zotme-
ní, teda nie hneď po západe slnka), keď sa začínala aj židovská Pascha (sviatky Židov konané na pa-
miatku poslednej večere v egyptskom zajatí, keď anjel smrti prešiel okolo príbytkov Izraelitov a ne-
uškodil im, lebo mali veraje dverí pomazané krvou obetného baránka, Ex 12,1-51), teda sviatky, pred 
ktorými bol Pán Ježiš ukrižovaný 



 

 

Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania 

Katolícka cirkev slávi Veľkonočnú vigíliu Pánovho zmŕtvychvsta-
nia ako radostnú slávnosť, znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od 
štvrtka večera mlčali.  

Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania je liturgicky najbo-
hatšia bohoslužba, ktorá sa začínala v sobotu večer, trvala celú 
noc a končila sa v nedeľu ráno krstom katechumenov. V súčas-
nosti sú obrady skrátené. Začínajú sa Obradom svetla – požeh-
naním ohňa a veľkonočnej sviece – paškálom. Diakon alebo kňaz 
ju nesú v sprievode do chrámu. Po slovách „Svetlo Kristovo - Bo-
hu vďaka“ sú od nej zapálené ďalšie sviece, ktoré si priniesli ve-
riaci. Kríž vyrytý do sviece je znakom smrti, päť otvorov so vsa-
denými zrnkami tymiánu symbolizuje Kristove rany a písmená 
alfa a omega s letopočtom bežného roku hovoria, že Kristus je 
Pán času i večnosti, počiatok i koniec všetkého. Procesia s pašká-
lom pripomína slová samotného Krista: „Ja som svetlo sveta. Kto 
mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo ži-
vota“ (Jn 8, 12). 

Potom nasleduje veľkonočný chválospev, v ktorom sa ospevuje 
dnešná slávnostná noc, vznešený spôsob nášho vykúpenia a na-
koniec prosíme nebeského Otca, aby nám v našom živote svietil 
svetlom, ktorým je Kristus. Veľkonočná vigília obsahuje aj ďalšie 
prvky – bohoslužbu slova (má 3 až 7 čítaní zo Starého zákona, 
potom slávnostné Aleluja, čítanie z Nového zákona a evanje-
lium), liturgiu krstu (ak niet krstencov, nasleduje požehnanie vody a obnovenie krstných sľubov), ďa-
lej eucharistickú liturgiu a napokon v našich krajoch Eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného 
Pána.  

Veľkonočná nedeľa 

Na Veľkonočnú nedeľu si Katolícka cirkev pripomína zmŕtvychvstanie Ježiša Krista – najväčší Kristov 
zázrak a základnú pravdu kresťanskej viery. Je to víťazné zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela. 
Jeho duša sa opäť spojila s osláveným telom, na ktorom síce zostali rany ukrižovania, ale inak nepod-
liehalo obmedzeniam času a priestoru. Vešperami sa končí Veľkonočné trojdnie. 

Oktáva 

Po Veľkej noci nasleduje osemdňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá pozostáva z týždňa 
bezprostredne po Veľkej noci a končí sa Nedeľou Božieho milosrdenstva (prvá nedeľa po Veľkej no-
ci). V minulosti sa nazývala Biela nedeľa, keďže v roku 389 cisár Theozodius Veľký (379-385) vyhlásil 
celotýždenné svätenie veľkonočných sviatkov, aby novokrstenci, ktorí počas tejto oktávy nosili svoje 
biele krstné rúcho, mohli dostávať ďalšie ponaučenie z kresťanskej náuky. A práve biele krstné rúcho 
sa slávnostne odkladalo v posledný deň veľkonočnej oktávy, ktorá potom dostala názov Dominica in 
albis deponendis (Nedeľa odkladania bieleho rúcha, tj. Biela nedeľa). V Ríme sa odkladanie bieleho 
rúcha slávnostne vykonávalo v Lateránskej bazilike. Týždeň trvajúce svätenie Veľkej noci sa postup-
ne skracovalo na tri, neskoršie na dva dni a od roku 1951 už ani Pondelok vo veľkonočnej oktáve nie 
je prikázaným sviatkom. 

Pondelok vo veľkonočnej oktáve 

Pondelok vo veľkonočnej oktáve sa zvykol nazývať aj Pondelkom Baránka na pamiatku toho, čo sa 
udialo prvý deň po sobote. Vtedy anjel dodával odvahu ženám, ktoré na úsvite pribehli k hrobu a boli 
vydesené a znepokojené, keď ho našli prázdny. „Neľakajte sa!“ povedal im. „Vstal z mŕtvych. Niet ho 
tu“. A dodal: „Ale choďte a povedzte (to) jeho učeníkom“ (Mk, 16). 

Veľkonočné obdobie 

Obdobie päťdesiatich dní od Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania do Nedele Zoslania Du-
cha Svätého sa slávi v radosti ako jeden sviatočný deň, ba ako jedna „veľká nedeľa“. Predovšetkým v 
týchto dňoch sa spieva Aleluja.                                                                      Zdroj: Archiv TK KBS 
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 Farská kancelária bude zatvorená do 19.04.2022.  
 Vo Svätom týždni už nebudú večerné adorácie, nakoľko budeme po večeroch spovedať. Do bu-

dúcna budú štvrtkové adorácie vždy po svätej omši do 20:00 hod. 
 Ešte dnes môžete v sakristii nahlásiť svojich chorých 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.  

 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 Obradoch 
Veľkého piatku až do začiatku Veľkonočnej vigílie. Zapísať sa môžete v sakristii. 

 

 Vo Štvrtok Pánovej večere (14.04.) vás pozývame na Getsemani-bdenie s Ježišom do farského 
kostola. Keďže si v tento deň pripomíname ustanovenie Eucharistie, môžeme Ježišovi osobne po-
ďakovať za túto sviatosť adoráciou od 19:00 do 21:00 hod. 

 

 V Piatok utrpenia Pána (15.04.) bude na Kalvárii Celomestská Krížová cesta. Začína o 9:00 hod. 
Srdečne vás pozývame.  

 Počas Piatku utrpenia Pána sme viazaní prísnym pôstom. Je to deň, kedy si pripomíname Ježišovo 
umučenie a smrť. V tento deň sa pôst od mäsa nedá nahradiť žiadnym iným kajúcim skutkom. 

  Cirkev odporúča tento pôst predĺžiť až do vigílie Zmŕtvychvstania Pána. 
 

 Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, 
vylúčenie záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať: 

     1. vo Štvrtok Pánovej večere pri recitovaní alebo speve Ctíme túto Sviatosť slávnu 
     2. v Piatok utrpenia Pána pri nábožnej poklone Sv. Krížu 
     3. vo Veľkonočnej vigílii pri obnove krstných sľubov.  

pondelok 

11.4.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

ZBP Lý diá á Juráj 
+ Anná 

+ Károl (10 vý r.), + Michál á S tefá niá 

utorok 

12.4.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

ZBP Márek 

+ Michál, Má riá, Juráj 
+ Kátárí ná, Dominik, Peter, Iván, Ľubomí rá, Vierá 

streda 

13.4.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

Zá ví ťázstvo Nepos kvrnene ho Srdcá PM 

+ Juráj (30 vý r.) 

+ S tefán    (pohreb 14.3.) 

štvrtok 

14.4.2022 

Zelený Štvrtok 
  

Omša na Pamiatku 

Pánovej Večere 

Humenne  
Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volová  
Dubní k 

18:00 

17:00 

17:00 

18:00 

18:00 

+ Anná, Juráj, Anná, Michál, Jozef 
ZBP Luciá (30 r.) s rodinou 

+ Pávol 
+ Andrej á Dus án 

+ Juráj, Boz ená 

piatok 

15.4.2022 

  
Veľký Piatok 

Humenne  
  
Brestov 

Slov. Volová  

9:00 

15:00 

15:00 

15:00 

Krížová Cesta           (Kalvária) 

----- 

----- 

----- 

sobota 

16.4.2022 
  

Biela Sobota 

Humenne  
Brestov 

Slov. Volová  

19:30 

19:30 

19:30 

Zá fárnosť 

+ Dáriná 

ZBP Evá (40 r.) 

nedeľa 

17.4.2022 

  
Veľkonočná Nedeľa Pá-
novho Zmŕtvychvsta-

nia 

Humenne  
  
  
  
  
Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volová  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

15:00 

18:00 

10:30 

8:00 

9:15 

9:00 

10:30 

+ Mikulá s  
ZBP Boz ená (70 r.) á dce rý s rodinámi 
+ Rudolf, Joháná, Má riá, Jozef 
Slávnostné Vešpery 

ZBP Adriá ná s rodinou 

ZBP Boz ená (70 r.) 

ZBP Mirosláv s rodinou 

Zá veriácich obce 

ZBP bohuzná má rodiná 

ZBP Jozef, Mikulá s , Jozefí ná 
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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. 

 

 Ponúkame Vám nové CD Posolstvo prázdneho hrobu  

   s pôstnymi a Veľkonočnými piesňami, ktoré si môžete za milodar  

   prevziať po každej sv. omši. Váš príspevok nám poslúži na náklady 

    spojené s vydaním CD a veríme, že Vám urobí radosť, 

čo je prvotným a hlavným cieľom. 

pondelok 

18.4.2022 
  

Veľkonočný Pondelok 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volová  
Dubní k 

  
NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:15 

8:00 

10:30 

9:00 

  
10:30 

+ Má riá, Já n, Anná, Má riá, Já n, Jozef 
+ Márgitá 

+ Milán, Gábrielá 

+ S tefá niá   (pohreb 1.1.) 

ZBP mánz eliá Kuľhoví  (50 mánz .) 

ZBP Helená 

ZBP rod. S imurodvá  
Zá + rodic ov á stárý ch rodic ov z rod. Jákubová  á 
Jáná ková  
ZBP pre Jánku, Dánku, Z áná, Dánu á Petrá 

utorok 

19.4.2022 
  

Veľkonočný Utorok 

Humenne   
  

6:15 

12:00 

18:00 

+ Frántis ek 

+ Jozef, Veroná, Já n, Anná, Tere ziá 

+ Mikulá s , Jozef, Anná, Frántis ek 

streda 

20.4.2022 
  

Veľkonočná Streda 

Humenne  
  

6:15 

12:00 

18:00 

ZBP rod. Imrichová  
Zá fárnosť 

ZBP Petrá (40 r.) (z .) 

štvrtok 

21.4.2022 
  

Veľkonočný Štvrtok 

Humenne  
  
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

16:00 

ZBP rod. Brzýchcýová , Felcová  á Ruz ová  
+ Rádosláv, Má riá, Juráj, S tefán 

+ Já n 

Eucharistická Adorácia  do 20:00 

+ Má riá, Já n 

piatok 

22.4.2022 
  

Veľkonočný Piatok 

Humenne  
  
  
Dubní k  

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Já n, Anná, Tomá s , Frántis ek 

+ Helená 

ZBP rod. Jozefá 

+ Jozef 
+ Márgitá, Andrej, Já n, Má riá 

sobota 

23.4.2022 
  

Veľkonočná Sobota 

Humenne  
  
Slov. Volová  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Má riá á Já n 

ZBP Má riá 

ZBP Juráj (75 r.) 

+ Já n, Helená 

nedeľa 

24.4.2022 

  
Nedeľa 

Božieho Milosrdenstva 

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 

+ Juráj á Anná (1 vý r.) 

+ Pávol, Má riá, Ondrej 
+ Milán 

+ Juráj, Andrej, Alz betá, Má riá 

ZBP Anná (60 r.), Mirosláv (60 r.) 

ZBP Má riá 

ZBP Evká, Leo, Márek 

Zá + rodic ov á stárý ch rodic ov z rod. Jákubová  á 
Jáná ková  
+ Anná 


