
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

24.4.2022 9/2022 17. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

  Nedeľa Božieho milosrdenstva alebo sviatok Božieho milosrdenstva sa vďaka sv. 

Jánovi Pavlovi II. slávi v celej Cirkvi od roku 2000. V tomto Jubilejnom roku bola spl-

nená prosba Pána Ježiša o ustanovení tohto sviatku, ktorú už v roku 1931 adresoval 

sv. sestre Faustíne Kowalskej v našom kláštore v Plocku: „Túžim, aby bol ustanovený 

sviatok milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne 

posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci.  
 

  Výber tejto nedele za sviatok milosrdenstva má svoj hlboký teologický význam. 

Poukazuje na spätosť, ktorá je medzi veľkonočným tajomstvom vykúpenia a tajom-

stvom Božieho milosrdenstva. „Túžim,“ povedal Pán Ježiš, „aby sviatok milosrdenstva 

bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov (Den. 699). 

Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu 

– sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú 

naveky“ (Den. 965). 
 

  Dôležitosť tohto sviatku vidíme vo veľkosti neobyčajných prisľúbení, ktoré Pán 

Ježiš s týmto sviatkom spojil. „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života,“ povedal 

Kristus, „dosiahne úplné odpustenie vín aj trestov (Den. 300). V tento deň je otvore-

né vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblí-

žia k prameňu môjho milosrdenstva. … Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť sa ku mne, 

hoci by jej hriechy boli ako šarlát“ (Den. 699). Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, 

treba splniť podmienky úcty k Božiemu milosrdenstvu (dôvera v Božiu dobrotu 

a činorodá láska k blížnemu), ako aj byť v stave milosti posväcujúcej (po svätej spove-

di) a hodne prijať sväté prijímanie. „Žiadna duša nebude ospravedlnená,” vysvetlil Je-

žiš, „kým sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu. Preto prvá nedeľa po Veľkej 

noci má byť sviatkom milosrdenstva. Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom 

veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve“ (Den. 570). 
Zdroj: internet 
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Drahí bratia a sestry, 

chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Váži-
me si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v 
tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, 
aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. 
Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa lo-
giky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my 
nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďa-
lej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečen-
cov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský 
Otec. 

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska. 

 Medaila Mikuláš Klimčak 
Slovenská numizmatická spo-
ločnosť pri SAV, pobočka Hu-
menné, pri príležitosti 100. vý-
ročia narodenia humenského 
rodáka, akademického maliara 
Mikuláša Klimčáka, vydala pa-
mätnú medailu. Autorom me-
daily s priemerom 60 mm, kto-
rú razila Mincovňa Kremnica, š. 
p., v prevedení patinovaný 
bronz a počte 150 číslova-
ných  kusov je Mgr. art. Martin 
Sabol.  Na rube medaily sú 
okrem iného vyobrazené aj po-
stavy svätých Cyrila a Metoda z 
vitráží okien rímsko-
katolíckeho farského Kostola 
Všetkých svätých v Humennom, 
ktorých autorom je Mikuláš 
Klimčák.  
Viac informácii na  
t. č.: 0948 500 265. 
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 Dnes na nedeľu Božieho milosrdenstva (24.04.), Vás pozývame prežiť spolu s nami 
popoludnie milosrdenstva. O 14:30 bude modlitba sv. ruženca a po nej o 15:00 po-
kračuje adorácia a modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu.  

 

 Počas mája (už od nedele), budú Loretánske litánie o 17:45 hod. a v pracovných 
dňoch aj o 11:45 hod.  

 

 Na budúcu  nedeľu (01.05.) bude vo farskom kostole slávnosť prvého sv. prijímania 
pri sv. omšiach o 9:00 hod. a o 11:00 hod. Prosíme, aby ste miesta označené ako 
„rezervované“ nechali voľné. Spovedanie detí a rodičov bude v sobotu (30.04.) od 
9:00 hod. vo farskom kostole. 

pondelok 

25.4.2022 
  

Sv. Marek,  
evanjelista, (sv.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Gabriel s rodinou 

ZBP Ma ria 

+ Helena, Jozef, Michal 
Za + z rod. Kuľhova , Bara tova  

utorok 

26.4.2022 

Humenne   
  
  
Gruzovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Eva s rodinou 

+ Ja n 

+ Ja n, Ma ria, Ja n 

ZBP Gabriel 

streda 

27.4.2022 

Humenne  
  
  
Slov. Volova  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Jaroslav s rodinou 

+ Stanislav   (pohreb 9.4.) 

+ Ladislav   (pohreb 18.3.) 

+ Helena 

štvrtok 

28.4.2022 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

17:00 

16:00 

ZBP Ju lius s rodinou 

ZBP Jaroslav 

+ Michal, Bernardí na, Michal 
Eucharistická Adorácia  do 20:00 

+ Alojz 

+ Anna, Viktor 

piatok 

29.4.2022 
  

Sv. Katarína Sienská,  
panna a učiteľka C.,  

patrónka Európy, (sv.) 

Humenne  
  
  
Dubní k  

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP Albert, Vale ria, Monika 

ZBP Jaroslav s rodinou a Veronika 

+ Andrej a Ma ria 

ZBP Miloslav  (50 r.) 

Za + z rod. Fedoris inova , Is tokova , Kac marova  

sobota 

30.4.2022 

Humenne  
  
Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Jozef a Anna 

+ Andrej (35 vý r.) 

Za + z rod. Kuna s ova , Solomonova , Boks ova  
+ Ma ria a Peter Pavlenkova , + Zuzana a Juraj Masi-
c ova  

nedeľa 

1.5.2022 

  
3. Veľkonočná Nedeľa 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

11:00 

18:00 

8:00 

10:30 

9:15 

9:00 

10:30 

Za ruz encove  bratstvo 

Za prvoprijí maju ce deti 
Za prvoprijí maju ce deti 
+ Ja n 

ZBP Martina 

ZBP rod. Mrí zova  
Za + z rod. Kazimirova , Siva  
ZBP Roza lia  (70 r.) s rodinou 

Za c lenov RB 
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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 v sakristii.  

Váš príspevok nám poslúži na náklady spojené  

s vydaním CD a veríme, že Vám urobí radosť, 

čo je prvotným a hlavným cieľom. 

pondelok 

2.5.2022 
  

Sv. Atanáz,  
biskup a uč. C., (sp.) 

Humenne  6:15 

  
12:00 

18:00 

Za + z rod. Jankovc inova , Vajsova ,  
       Sedla kova , S imonc ic ova  
+ Milan, Ja n, Anna, Ja n, Jozef 
+ Pavol, Helena 

utorok 

3.5.2022 
  

Sv. Filip a Jakub,  
apoštoli, (sv.) 

Humenne   
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

ZBP Gabriel s rodinou 

Za farnosť 

+ Jozef, Jozefa (z .) Stanislav 

ZBP Adam, Ľubica a Alena 

streda 

4.5.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Ja n, Margita, Ja n 

+ Helena, Jozef, Anna, Jozef, Ja n 

Za + z rod. Jakubova a Kuna s ova  

štvrtok 

5.5.2022 
  

* Farská adorácia * 

Humenne  
  

6:15 

12:00 

18:00 

+ Zdenko 

ZBP Adria na (50 r.) 

+ Marta 

piatok 

6.5.2022 
  

Prvý piatok 

Humenne  
  
  
Brestov 

  
Gruzovce 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

  
18:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Anna, Emil, Helena, Jozef, Maria n, Pavel, Milan 

+ Ma ria, Pavol, Anna, Ladislav, Pavol 
+ Anna, Andrej 
Za + z rod. Frankova , Barnova , Jalc a kova ,  
    Jozefova  
***Bohosluz ba slova 

+ Anna, Jozef 
ZBP ruz encove  bratstvo 

+ Ja n, Jozef a Ma ria, Helena a Ja n 

sobota 

7.5.2022 
  

Prvá sobota 

Humenne  
  
Brestov 

Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

8:00 

7:30 

Za odc inenie ura z ok Nepos kvr. Srdca PM 

ZBP Ľubos , Marek, Juraj s rodinami 
Za ruz encove  bratstvo 

+ Andrej 
+ Anna 

nedeľa 

8.5.2022 

  
4. Veľkonočná Nedeľa 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

11:00 

18:00 

9:15 

8:00 

10:30 

9:00 

10:30 

+ Jozef, Ja n, Anna, Ja n 

Za prvoprijí maju ce deti 
Za prvoprijí maju ce deti 
+ Anna, Jozef 
ZBP rod. Kuľhova  
ZBP Magdale na s rodinou 

ZBP rod. Siva , Bachurova  
ZBP  Silvia a Pavol  (20 manz .) 

Poďakovanie za pomoc pri zveľadovaní  kaplnký a 
ZBP pre bohuzna mu 


