
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

8.5.2022 10/2022 17. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

  Bratia a sestry, 

 slávime Nedeľu Dobrého Pastiera. 

 Dnes nás Cirkev pozýva k modlitbe 

 za nové kňazské a rehoľné povolania. 

 

    Modlime sa: 

  Pane Ježišu, ako si jedného dňa  

 povolal prvých učeníkov 

 a urobil si ich rybármi ľudí, 

 tak opakuj aj dnes svoje láskavé 

 pozvanie: Poď a nasleduj ma! 

 Daruj mladým chlapcom a dievčatám 

 milosť ochotne odpovedať na

 tvoj hlas. 

 

Podporuj v apoštolských námahách 

našich biskupov, kňazov, zasvätené 

osoby.  Daj vytrvalosť našim  

seminaristom a všetkým,  ktorí 

vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe. 

   Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť. Pošli, Pane, 

 robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok  

 pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia. Mária, Matka Cirkvi, 

príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, ktorý nás volá 

 spolupracovať na Božom pláne.  Amen. 

   Panna Mária, matka Krista – Veľkňaza, vypros pre naše Slovensko veľa  

svätých a horlivých kňazov. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.  

        Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás. 
Zdroj: internet 
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Pre mamičku moju milú, ktorú rada mám… 

Druhá májová nedeľa patrí tradične všetkým mamám. Deň matiek je sym-
bolickým medzinárodným dňom s historickou hodnotou. Tento rok pripadá 
na 8. mája. A chýbať by v tento deň nemala ani básnička od srdca. 

Moja milá mamička, vždy mi padne slzička, keď myšlienky ma napadnú, že 
ty si tam a ja tu. Som veľmi rada, ako si ma vychovala, koľko veľa lásky si mi 
za tie roky dala. Ako si vždy pri mne bola, boľačky mi pofúkala, slzičky mi 
utierala, vo všetkom mi pomáhala. Koľko trpezlivosti si mala, keď som vy-
strájala, nikdy si sa nehnevala, keď som Ťa zlostila. Často na Teba myslím a 
veľmi si Ťa vážim, zato aká si, mamička, aspoň táto básnička. To, že Ťa ľúbim 
už určite vieš, a to, že neprestanem, to Ti píšem tiež. Každý rok k Tvojmu 
sviatku Ti píšem báseň krátku, aby si vedela, že som s láskou na Teba mys-
lela. Ďakujem za všetko!  

Zvlášť v celom mesiaci máj myslíme aj na Pannu Máriu, keď sa k nej utieka-
me a prosíme ju pri loretánskych litániách. 

Preblahoslavená Panna Mária, Bo-
žia Rodička! Hoci sme hriešni, 
predsa pred očami všemohúceho 
Boha a celého neba padáme k 
tvojim nohám a volíme si ťa dnes 
za svoju ochrankyňu a matku, za 
svoju orodovníčku u tvojho Syna, 
Ježiša. Zasväcujeme ti seba, svoje 
telo i dušu so všetkým, čo máme a 
čím sme. Darujeme ti svoje srdcia 
a prajeme si, aby sme na teba ne-
zabúdali, ale stále milovali teba i 
tvojho Syna, Ježiša Krista. 
Božia Rodička, obetujeme ti všet-
ky modlitby a pobožnosti tohto 
mesiaca a prosíme ťa, vypros nám 
u Boha tú milosť, ktorú najviac 
potrebujeme. Ukáž, že si našou 
Matkou a že neopúšťaš tých, ktorí 
sa k tebe s dôverou utiekajú. 
Veď nás po ceste prikázaní tvojho 
Syna a vypros nám od neho hlav-
ne tú milosť, aby sme mu zostali 
verní a aby sme chváliac teba na 
zemi, raz s tebou a so všetkými 
anjelmi a svätými chválili Ježiša v 
nebi na veky vekov. Amen.  
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Blahoslavená Sára Salkaházi - liturgická spomienka 11.5. 
11. máj 1899, Košice – † 27. december 1944, Budapešť) bola rehoľníčka maďarskej ná-
rodnosti pôsobiaca na území dnešného Slovenska. 
Pôsobila pôvodne ako učiteľka a neskôr aj ako novinárka. V roku 1927 
vstúpila do rehoľnej Spoločnosti sociálnych sestier v Košiciach, v roku 
1937 bola preložená do domovského kláštoru v Budapešti, kde počas 
druhej svetovej vojny skrývala spolu s ostatnými sestrami Židov. Prísluš-
níci pronacistickej maďarskej strany šípových krížov ju po udaní jednej zo 
zamestnankýň kláštora dolapili a s niekoľkými Židmi, ktoré sestry ukrýva-
li, zastrelili a telá zvrhli do Dunaja. 
Pamätník Jad va-šem ju v roku 1969 vyhlásil za Spravodlivú medzi národ-
mi. 17. septembra 2006 ju katolícka Cirkev vyhlásila za blahoslavenú. 

pondelok 

9.5.2022 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Johana a + rodič ia 

+ Ja n, Anna, Ja n 

+ Ja n 

+ Jozef, Zuzana 

utorok 

10.5.2022 

Humenne   
  
  
Gruzovče 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Jozef 
+ Hyačinta (3 vy r.) 

+ Ma ria a Juraj 
+ Mičhal, Helena 

streda 

11.5.2022 

Humenne  
  
  
Slov. Volova  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Ja n 

Za farnosť 

+ Kamil   (pohreb 7.1.) 

+ Andrej, Ja n 

štvrtok 

12.5.2022 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

17:00 

16:00 

+ Veronika 

+ Jozefí na 

ZBP Anna 

Eucharistická Adorácia  do 20:00 

+ Paulí na 

+ Gabriel 

piatok 

13.5.2022 
  

Prebl. Panna Mária Fa-
timská, (ľs.) 

Humenne  
  
  
Dubní k  

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Elena, Imričh 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdča PM 

ZBP Anton (50 r.) s rodinou 

ZBP  Anna  (70 r.) 

ZBP Slavomí r, Timotej 

sobota 

14.5.2022 
  

Sv. Matej, 
apoštol, (sv.) 

Humenne  
  
Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

ZBP Katarí na a Milan s rodinami 
+ Ja n, Jozef, Pavlí na, Ja n, Pavlí na, Ma ria 

ZBP Oľga (70 r.) 

Za zomrely čh rodič ov 

nedeľa 

15.5.2022 

  
5. Veľkonočná Nedeľa 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Gruzovče 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

10:30 

9:15 

9:00 

10:30 

ZBP Anton, Cečí lia a deti s rodinami 
+ Helena (pohreb 25.4.) 

+ Peter (3 vy r.) 
ZBP Jozef, Anna a deti s rodinami 
ZBP Ma ria (88 r.) 

ZBP Irena (75 r.) 

+ Mičhal (1 vy r.) 
ZBP  bohuzna ma rodina 

ZBP Anna s rodinou 
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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. 

 Na budúcu  nedeľu (15.05.) bude vo farskom kostole slávnosť prvého sv. prijíma-
nia pri sv. omši o 10:30 hod. Prosíme, aby ste miesta označené ako „rezervované“ 
nechali voľné. Spovedanie detí a rodičov bude v sobotu (14.05.) od 9:00 hod. vo 
farskom kostole. 

 Dnešnú nedeľu Dobrého pastiera (08.05.) je v kňazskom seminári v Košiciach 
„Deň otvorených dverí“ a bude aj zbierka na seminár. Za milodary Pán Boh zaplať!  

pondelok 

16.5.2022 
  

Sv. Ján Nepomucký,  
kňaz a mučeník, (sp.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

Za kresťansku  Euro pu 

Za + z rod. Bilečova , Ličhmanova , Banočova  
+ Ja n a Ma ria 

+ Alz beta, Juraj 

utorok 

17.5.2022 

Humenne   
  
  
  
Gruzovče 

6:15 

12:00 

  
18:00 

17:00 

ZBP Jana 

Za + z rod. Petrovč inova , Uramova ,  
    Gavulova , Lačkova  
ZBP Magdale na, deti a vnu č ata  
ZBP Ma ria (93 r.) 

streda 

18.5.2022 
  

Kántrový deň 

Humenne  
  
  
Slov. Volova  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Magdale na, Margita 

Za farnosť.. 
+ Ja n (pohreb 8.4.) 

ZBP rod. Breč kova  

štvrtok 

19.5.2022 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

17:00 

16:00 

ZBP Da vid 

+ Ja n, Anna a + z rod. Marčinkova  a Horna  
+ Rudolf, Johana, Ma ria, Jozef 
Eucharistická Adorácia  do 20:00 

+ Bernard 

+ Jozef 

piatok 

20.5.2022 
  

Kántrový deň 

Humenne  
  
  
Dubní k  

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP a dary Dučha Sv. Aga ta s rodinou 

+ Helena, Jozef, Boz ena, Juraj 
+ Mičhal, Ma ria, Ma ria 

+ Jozef 
+ Blaz ej, a + z rod. Capova  a Z akova  

sobota 

21.5.2022 
  

Kántrový deň 

Humenne  
  
Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Ja n, Ma ria, S tefan, Andrej 
+ Viera 

+ Andrej, Margita 

ZBP a poďak. – Anna  (75 r.) a čelej rodiny 

nedeľa 

22.5.2022 

  
6. Veľkonočná Nedeľa 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Gruzovče 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:15 

8:00 

11:00 

9:00 

10:30 

+ Ja n, Ma ria, Andrej, Ja n 

ZBP Nata lia a rodič ia 

ZBP Ivana, Da vid, Damia n, Jozef 
+ Ma ria, Mičhal a + rodič ia, + Aure lia 

ZBP Ladislav (80 r.) 

+ Cyril a Anna 

Za prvoprijí maju če deti 
+ Ma ria, Ja n, Frantis ek 

Poďak. za dar z ivota Ma ria, Mičhal a Anna 
s rodinami a obetovanie sa ku čti sv. Filome ny 


