
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

22.5.2022 11/2022 17. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána sa oslavuje vždy  
40 dní po Veľkej noci a patrí medzi slávnosti Pána. 

Obsah sviatku tvorí udalosť Kristovho vystúpenia do neba a jej význam nielen  
pre Ježiša Krista, ale aj pre každého veriaceho človeka. 

Pán Ježiš sa totiž vo svojom ľudskom tele vrátil do slávy, akú mal po pravici  
svojho Otca v nebi. Týmto spôsobom pozdvihol ľudskú prirodzenosť a zasadol  

ako Najvyšší Veľkňaz, ktorý pretrpel ľudskú smrť a vstal z mŕtvych, aby zachránil ľudstvo. 
Teda oslavuje sa vystúpenie Pána na nebesá a zároveň sa očakáva  

jeho druhý a slávny príchod. 
V prvých troch storočiach neexistuje žiadna zmienka o tomto sviatku.  

Medzi odborníkmi na liturgiu prevláda názor, že v prvých troch storočiach  
bol sviatok Pánovho nanebovstúpenia spojený so sviatkom Turíc. 

V 4. storočí však sviatok sa stáva už všeobecne známym, ba dokonca je  
na mnohých miestach považovaný za „celospoločenský“ sviatok.  

Význam sviatku bol ozdobený homíliami sv. Jána Zlatoústeho, sv. Gregora Nysského, 
sv. Epifána Cyperského, Leva Veľkého a ďalších. V 4. storočí dala cisárovná Helena 

postaviť chrám ku sviatku Pánovho nanebovstúpenia na Olivovej hore. 
Zdroj: internet 
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OZNAMY 

 V sobotu 04.06. bude v nemocničnej kaplnke sv. omša o 7:00 hod. 

 V sobotu 04.06. budeme spoločne sláviť vigíliu Zoslania Ducha Svätého. Začneme 
bdením vo Večeradle o 18:45 hod. a budeme pokračovať svätou omšou o 19:30 
hod. Z tohto dôvodu nebude svätá omša o 18:00.   

 V nedeľu 05.06. bude odpustová slávnosť v Brestove o 10:30 hod. Sviatosť zmie-
renia pred odpustom bude možné prijať v pondelok (30.05.) od 17:45 hod. 

 HE: V nedeľu 05.06. poobede o 14:30 hod. bude prvonedeľňajšia pobožnosť.  

 Sv. spoveď pred prvým piatkom: 

   

 
 Starých a chorých navštívime doma v piatok (03.06.) od 8:00 hod.  
 Vo farskom kostole je počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia. 
 Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená. 
 
 Mesiac jún je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Tak ako v máji sme sa 

modlili litánie k Panne Márii, v júni sa budeme modliť litánie k Najsvätejšiemu Srd-
cu Ježišovmu pred sv. omšami o 12:00 hod. a 18:00 hod. V tomto týždni prebieha 
ešte Novéna k Duchu Svätému, preto modlitby začínajú večer o 17:30 hod. 

Humenné 

Utorok 10:30 – 12:00   Gruzovce Pondelok od 16:45 

Streda 16:30 – 18:00   Slov. Volová Pondelok od 17:00 

S tvrtok 16:30 – 18:00   Brestov Pondelok od 17:45 

Dubník Piatok 17:00 – 18:00   NsP Utorok od 15:00 

Zoslanie Ducha Svätého 
 

 Ježiš pred vystúpením do neba sľúbil apoštolom, že im 
zošle Ducha Svätého, aby bol s nimi a so všetkými Jeho 
nasledovníkmi. Zoslaním Ducha Svätého môže byť Ježiš 
prítomný vo všetkých a po všetky časy. 
 Duch Svätý k nám hovorí nie slovami, ale cez naše 
myšlienky. Tieto myšlienky alebo vnuknutia, ktoré pri-
chádzajú od Ducha Svätého, sú také prirodzené, že ich 
môžeme ľahko ignorovať a nerozpoznať ako dôležité. Dá-
va nám svoje dary, ktoré vo svojej pýche často odvrhne-
me od seba. Sú to dar poznania, rozumu/chápania, rady, 
múdrosti, odvahy/sily, nábožnosti a bázne Božej. Týmito 
darmi nám dáva možnosť stať sa zvláštnymi Božími ná-
strojmi na tomto svete. Len my sa bojíme otvoriť sa mu. 
Ak nás niekde pošle, dá nám k tomu aj odvahu a silu, aby 
sme prekonali prekážky a kríže. Ak sa Ho budeme pýtať a 
budeme Ho aj počúvať, poradí nám v každej situácii.  
 Ak budeme mať úctu k nebeskému Otcovi a budeme sa 
chcieť vyhnúť všetkému, čo sa Mu nepáči, dá nám Ducha 
bázne. Najväčší z darov Ducha Svätého je dar múdrosti. 
Je to najväčší kompliment, aký môže človek dostať. Po-
máha nám, aby sme neboli naviazaní na pominuteľné ve-
ci tohto sveta, ale aby sme sa snažili iba o veci večné. 
Odmenou je pokoj duše. A uprostred tohto pokoja je 
Duch Svätý. Presne ten istý, ktorý zostúpil na apoštolov 
pred takmer dvetisíc rokmi.  
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 Prvé tri dni tohto týždňa sú tzv. „prosebnými dňami“. Záväzný je jeden deň a ich obsahom 
je modlitba za úrodu.  

 Prijímame úmysly svätých omší na druhý polrok 2022 (max. 2 úmysly na osobu). Úmysly 
zapisujeme vo farskej kancelárii počas úradných hodín. Úmysly na filiálkach prijímame po 
svätých omšiach. 

 Vo štvrtok (26.05.) je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána s povinnou účasťou na celej 
svätej  omši. Prosím všimnite si rozpis svätých omší, kancelária FÚ bude zatvorená. 

 V piatok (27.05.) začína Novéna k Duchu Svätému. Pozývame všetkých veriacich 
k spoločnej modlitbe Novény, ktorú sa budeme modliť vždy pred večernou sv. omšou 
o 17:30!  

 Birmovanci majú v stredu a v piatok nácvik na birmovku, vo štvrtok po sv. omši im vyslúži-
me sviatosť zmierenia. Rodičia a príbuzní nech sa vyspovedajú počas týždňa. 

pondelok 

23.5.2022 
  

Prosebný deň 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Katarí na, Ja n s rodinami 
+ Ja n (20 vý r.) 

+ Ja n a Ma ria 

ZBP rod. Jevč a kova  

utorok 

24.5.2022 
  

Prosebný deň 

Humenne   6:15 

12:00 

18:00 

ZBP Gabriel, Ja n, Ivan s rodinami 
ZBP Ma ria (90 r.) 

+ Filip, Ja n, Ma ria 

streda 

25.5.2022 
  

Prosebný deň 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

Za padlý čh v 1.sv. vojne 

Za farnosť 

+ Frantis ek   (pohreb 5.4.) 

štvrtok 

26.5.2022 
  
  
  

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, (sl.) 
  

Prikázaný sviatok 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Gruzovče 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

17:00 

18:00 

17:00 

18:00 

16:00 

+ Ma ria a Jakub 

+ Margita 

ZBP rod. Sabolova  
Eucharistická Adorácia  do 20:00 

ZBP Marko (25 r.) 

ZBP Izabelka 

ZBP a poďak. Anton a Helena (50 manz .) 

+ Mičhal, Zuzana 

ZBP, darý DS a poďak. Peter (55 r.)  
   a Anna (75 r.) a čela  rodina 

piatok 

27.5.2022 

Humenne  
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

ZBP Andrej, Ja n, Ľubomí r, Andrej s rod. 
+ Peter, Ma ria, Ladislav 

ZBP Elena (75 r.) 

+ Mičhal a Ma ria 

sobota 

28.5.2022 

Humenne  
  
Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

Za + z rod. Sendera kova  
ZBP a obra tenie rod. Koč is ova  a Karasova  
Za dus e v oč istči 
Poďakovanie za výslýs ane  prosbý 

nedeľa 

29.5.2022 

  
7. Veľkonočná Nedeľa 

Humenne  
birmovka 

  
  
Brestov 

Gruzovče 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

11:00 

18:00 

8:00 

10:30 

9:15 

9:00 

10:30 

+ Ma ria, Mičhal, Eduard, Maria n, Ma ria 

+ S tefan a Ma ria 

+ Mičhal, Ma ria, Helena 

ZBP Juraj a Ma ria (55 manz .) 

ZBP Jozef a Zlatiča (40 manz .) 

Za veriačičh                                         (odpust) 

ZBP Alz beta (80 r.) 

+ Mičhal, Margita 

ZBP Nata lia, Dus an, Jakub, Vale ria 



 

 

FL 11/2022 4 

 Na budúcu nedeľu (29.05.) bude v našom farskom kostole vysluhovaná sviatosť birmova-
nia pri sv. omši o 9:00 hod. Z tohto dôvodu bude tretia sv. omša začínať až o 11:00 hod. 

 Na budúcu nedeľu (29.05.) bude zbierka na katolícke masmédiá. Za milodary srdečné Pán 
Boh zaplať. 

 V sobotu (04.06.) sa zúčastníme celodiecézneho večeradla v Obišovciach, kde máme ako 
dekanát službu. Záujemcovia, ktorí by sa chceli zúčastniť, nech sa prihlásia v sakristii far-
ského kostola čím skôr, aby sme vedeli objednať autobus. 

 Na budúcu nedeľu (29.05.) bude v Gruzovciach odpustová slávnosť Nanebovstúpenia Pá-
na o 10:30 hod.  

 Pozývame deti  na juiáles - deň detí, ktorý bude v sobotu 4.6.2022. Stretávame sa na far-
skom dvore o 13:00 hod. Čaká nás prehliadka hasičskej techniky, rôzne hry a zaujímavé  
odmeny. Tešíme sa na Vás. 

pondelok 

30.5.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Marta a Mičhal 
+ Frantis ek (1 vý r.) 

+ Ja n (10 vý r.) 

utorok 

31.5.2022 

Humenne   
  
  
Gruzovče 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Albí na, Mikula s  
Za farnosť 

+ Andrej a + z rod. Rač kova  a Týroľova  
+ Jozef a Jozefí na 

+ Pavol, Stanislav 

streda 

1.6.2022 
  

Sv. Justín, mučeník, (sp.) 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Viktor, Pavol, Jozef, Ma ria, Jozef, Andrej 
+ Milan (1 vý r.) 

+ Helena (1 vý r.) 

štvrtok 

2.6.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

ZBP S imon, Matu s , Tobia s , Bianka, Adam 

Za + z rod. Mis kočova  
+ Mičhaela 

Eucharistická Adorácia  do 20:00 

piatok 

3.6.2022 
  

Sv. Karol Lwanga a spol., 
mučeníci, (sp.) 

  
Prvý piatok 

Humenne  
  
  
Brestov  
Gruzovče  

Slov. Volova  
Dubní k  

NsP  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Viliam, Jelena 

ZBP a poďak. Jozef (76 r.) s rodinou 

ZBP Ja n s rodinou 

+ Helena, S tefan, Jozef 
***Bohoslužba slova 

+ Maria n (1 vý r.) 

... 
+ Ma ria, Karol, Ma ria, Dus an, S tefan 

sobota 

4.6.2022 
  

Prvá sobota 

Humenne  
Vigília DS 

Brestov 

Slov. Volova  
NsP 

7:00 

19:30 

8:00 

8:00 

7:00 

Za odč inenie ura z ok Nepos kvr. Srdča PM 

+ Toma s  
Za ruz enove  bratstvo 

+ Andrej, Helena, Ja n, Milena 

ZBP pre Danku a čelu  rodinu 

nedeľa 

5.6.2022 

  
Nedeľa 

Zoslania Ducha Svätého 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Gruzovče 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

10:30 

9:15 

8:00 

9:00 

10:30 

ZBP poč atý čh detí  
Za ruz enčove  bratstvo 

ZBP Jana a Vikto ria 

ZBP Peter, Gabriela, Peter, Irena 

Za veriačičh                                         (odpust) 

+ Maria n 

ZBP rod. Karnajova , S imkova  
+ S tefan, Ma ria, S tefan 

Za č lenov RB 


