
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

5.6.2022 12/2022 17. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Týždeň po slávnosti Zoslania Ducha Svätého slávia katolíci, evanjelici i ďalší 
kresťania slávnosť Najsvätejšej Trojice, ktorá je jedným zo základov viery. Pripo-
mínajú si Boha Otca - Stvoriteľa, Boha Syna - Vykupiteľa Ježiša Krista a Boha Du-
cha Svätého, ktorý neustále oživuje osobu, slovo a dielo Ježiša Krista. Kresťania 
ďakujú tretej Božskej osobe, Duchu Svätému, za vznik cirkvi a jej uchovanie až 

po dnešné časy. 
V evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sviatok Svätej Trojice uzatvára Svä-
todušný kruh, ktorý sa začal sviatkom Vstúpenia Krista Pána na nebo a zároveň 

uzatvára aj slávnostnú polovicu cirkevného roka. 
V gréckokatolíckej cirkvi sa Presvätá Trojica oslavuje v rámci sviatku Svätej Päť-
desiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha, ktoré predstavuje dovŕšenie zjavenia 

existencie jedného Boha v troch osobách. 
 

V rímskokatolíckej cirkvi po slávnosti Najsvätejšej Trojice nasleduje ďalší vý-
znamný sviatok - Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známy pod názvom Božie 
telo. Slávi sa vždy vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice alebo v nasledujúcu 
nedeľu. Múdre je každý nový deň začínať vzývaním Všemohúceho Boha v troch 
osobách. Ranné prežehnanie sa: V mene Otca, i Syna i Ducha Svätého, je odo-

vzdaním sa Trojjedinému Bohu. Je mojou prosbou k Bohu o jeho lásku, aby som 
v jeho láske vytváral také vzťahy s mojimi blížnymi, aké vládnu medzi Najsvätej-

šou Trojicou. Týmto spôsobom sa dokáže-
me veľmi účinne po- staviť proti moci Zlého 

a vyhrávať boj o seba, o svojich blízkych, o 
svoju rodinu. 

Dnes je „v móde“ roz- klad najintímnejších 
medziľudských vzťa- hov (manželstvo, rodi-

na, priateľstvo...).  Veľ- mi rafinovane cielené 
útoky na lásku a jednotu sú najväč-

šou diabolskou senzá- ciou a manifestáciou 
našich čias. Diabol zú- ri. Túži po pomste. Vie, 
že je Bohom porazený. Bohu sa postaviť ne-
môže. Pomstí sa teda tým, že útočí na koru-

nu Božieho stvorenia – na človeka, ktorého 
Boh nesmierne miluje. Človeka, ktorého Boh 
stvoril na svoj obraz. Na obraz Najsvätejšej 

Trojice.  
 

Zdroj: internet 
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Ježiš Kristus je najvyšší a večný kňaz 
V ostatných rokoch sa dostal do popredia titul Pána Ježiša ako najvyššieho a večného kňaza. Od 
roku 2014 vždy vo štvrtok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého slávime sviatok nášho Pána Ježi-
ša Krista, najvyššieho a večného kňaza.  

Sviatok Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, nás pozýva, aby sme si uvedomili, čo znamená 
táto skutočnosť pre náš duchovný život a náš vzťah k Bohu. 

Pre každého z nás je potrebné, aby sme poznávali a uctievali svätosť a krásu Kristovho kňazstva, 
aby sme obnovili snahu o svätosť vlastného života a aby sme sa povzbudili k horlivej modlitbe za 
posvätenie duchovných služobníkov. 

 
Veľmi potrebujeme, aby nám jedinečné hodnoty Eucharistie, odpustenia hriechov sprostredkova-
li v našom čase a v našej krajine kňazi, ktorí budú pokorní, čistí a svätí. Túžime, aby sa naši kňazi 
vždy znova prehlbovali a obnovovali v úplnom odovzdaní Bohu a Cirkvi. 

My im k tomu môžeme pomôcť našou modlitbou, úctou k nim, pomocou v ich činnostiach.  

 Na základe rozhodnutia Svätého Otca 
Františka sa v celej Cirkvi latinského obra-
du záväzná liturgická spomienka Panny Má-
rie, Matky Cirkvi. Jej termínom je pondelok 
po nedeli Zoslania Ducha Svätého, tradične 
označovaný ako Svätodušný pondelok.  
  Už svätý Augustín (354-430) učil, že 
Mária je matkou členov Kristovho tela, pre-
tože spolupracovala svojou láskou pri zro-
de veriacich v Cirkvi. Svätý Lev Veľký (400-
461) hovoril, že zrodenie Hlavy je aj zrode-
ním Tela, čím sa naznačuje, že Mária je sú-
časne Matkou Krista, Božieho Syna a aj Mat-
kou členov jeho tajomného Tela, ktorým je 
Cirkev. 
  Po Ježišovom nanebovstúpení a na 
základe jeho príkazu zostali apoštoli 
v Jeruzaleme, aby očakávali Otcovo prisľú-
benie - dar Ducha Svätého (porov. Sk 1,4-
8). V tomto očakávaní apoštoli nie sú osa-
motení: „Títo všetci jednomyseľne zotrvá-
vali na modlitbách spolu so ženami, 
s Ježišovou matkou Máriou a s jeho brat-
mi.“ (Sk 1,14) Je to posledné miesto, kde sa 

výslovným spôsobom uvádza prítomnosť Božej matky. Táto zmienka je ekleziálna, lebo zobrazu-
je Máriu, ktorá sa uprostred spoločenstva veriacich a spolu s ním modlí. Mária teda nestojí nad 
Cirkvou, ale spolu s  ňou sa obracia v modlitbe k nebeskému Otcovi. Modlitba má tri dôležité 
vlastnosti: jednotu („jednomyseľne“), vytrvalosť („zotrvávali“) a komunitu – ide o modlitbu 
v spoločenstve. V tejto jednote má opäť dôležité miesto Ježišova matka Mária. Opäť sa potvrdzu-
je, že Cirkev pre zachovanie svojej jednoty potrebuje prítomnosť Božej matky. 
  Skutky apoštolov sa považujú za pokračovanie Lukášovho evanjelia, Božia matka má rovna-
ko osobitné postavenie hneď v úvode tohto evanjelia. Mocou Ducha Svätého dala pozemský 
zrod Ježišovi Kristovi. V úvode Skutkov apoštolov stojí Mária aj pri „vzniku“ Cirkvi, ktorá sa zrodi-
la mocou toho istého Ducha Svätého. Ak vo svojom chválospeve „Magnifikát“ Mária je dcérou 
Siona, ktorá prináša svetu Mesiáša, v ktorom sa napĺňajú očakávania starozákonného Božieho ľu-
du, tak je Mária aj Matkou Cirkvi, novozákonného Božieho ľudu, ktorý podobne ako Mária, má pri-
nášať tomuto svetu Ježiša Krista. Kdekoľvek sa rozídu Ježišovi učeníci, muži a ženy, aby vedení 
Duchom Svätým hlásali zmŕtvychvstalého Pána a boli jeho svedkami, Ježišova matka zostáva 
uprostred nich neustále prítomná.  
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Prosme, aby rozšírená úcta k bl. Zdenke, svedectvá jej ctiteľov a naše modlitby prispe-
li k tomu, aby sme si mohli sestru Zdenku v celej Cirkvi uctievať ako svätú.  
 

Modlitba za svätorečenie bl. Zdenky 
Otče, ty si obdaroval bl. Zdenku svetlom a mocou Ducha Sväté-
ho a dal jej milosť, aby podľa príkladu Ježiša Krista viedla kres-
ťanský a rehoľný život až po hrdinskú mučenícku smrť. Prosíme 
ťa, udeľ nám milosť ..., o ktorú prosíme na jej príhovor v nádeji, 
že ju Cirkev čoskoro pripočíta k tvojim svätým. Daj zároveň, aby 
sa pre ľudí našich čias stala vzorom presvedčivého kresťanské-
ho života a veľkej úcty k sviatosti kňazstva. Skrze Krista, nášho 
Pána. Amen. 

pondelok 

6.6.2022 
  

Prebl. Panna Mária,  
Matka Cirkvi, (sp.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Magdale na, Anton, Magda 

+ Ladislav 

+ Jozefí na 

Za + z rod. Kuľhova , Jevč a kova , Vajsova , Andras ko-
va  

utorok 

7.6.2022 

Humenne  
  
  
Gruzovče 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Tibor, Vale ria, Peter 

+ Zuzana, Ja n, Veronika, Mičhal 
+ Anna, S tefan, Zuzana, Mičhal, Jozef 
ZBP Linda a rodič ia 

streda 

8.6.2022 

Humenne   
  
  
Slov. Volova  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Ja n 

Za farnosť 

+ Pavol     (pohreb 50.8.) 

+ Katarí na 

štvrtok 

9.6.2022 
  

Nášho Pána Ježiša Krista, 
najvyššieho a večného 

kňaza, (sv.) 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

17:00 

16:00 

ZBP Frantis ek, Peter, Peter a Roman - kn azi 
+ Ladislav 

ZBP Martina a Ja n, Jozefí na a Ja n 

Eucharistická Adorácia  do 20:00 

+ S tefan, Anna 

+ Gabriel 

piatok 

10.6.2022 

Humenne  
  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Magdale na, Jozef, Marta, Ja n 

ZBP Gre ta 

ZBP S tefan, Iveta, Filip, S imon 

ZBP bohuzna ma rodina 

+ Ja n 

sobota 

11.6.2022 

Humenne  
  
Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Ja n a Anna 

ZBP Bernard a Ma ria 

ZBP  Adam a Daniel 
ZBP Mičhal s rodinou 

nedeľa 

12.6.2022 

  
Najsvätejšia Trojica 

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 

+ Ja n, Margita, Vasiľ, Ja n 

Poďak. - Margita (70 r.) 
+ Viktor, Eva, Margita 

+ Margita 

ZBP rod. Panočova  
+ Ja n 

+ Andrej a Ma ria 

+ Mičhal, Ma ria, Mičhal 
ZBP Anton 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. 

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

 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 
Srdcu Ježišovmu pred sv. omšami o 12:00 hod. a 18:00 hod.  

 

 Pozývame deti na farský detský denný tábor, ktorý bude 18. – 22. júla 2022. Pri-
hlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola. 

pondelok 

13.6.2022 
  

Sv. Anton Paduánsky,  
kňaz a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdča PM 

+ Anton 

+ Ja n 

Za + z rod. Mandza kova , Maďarova , + Berta 

utorok 

14.6.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

Za kresťansku  Euro pu 

+ Ju lia   (pohreb 12.1.) 

+ Ma ria, Anna, Ja n 

streda 

15.6.2022 

Humenne   
  
  
Slov. Volova  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Anna, Ja n 

Za farnosť 

+ Helena (pohreb 25.4.) 

+ Anna 

štvrtok 

16.6.2022 
  
  
  

NAJSVÄTEJŠIEHO  KRISTOVHO 

TELA A KRVI, (sl.) 
  

Prikázaný sviatok 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Gruzovče 

Dubní k 

6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

16:30 

16:30 

18:00 

+ Ja n a Anna 

+ S tefan, Evič ka, Ja n a Anna 

+ Igor, Ja n 

Eucharistická Adorácia  do 20:00 

+ Emil, Andrej, Helena 

+ Jozef 
+ Samuel 

piatok 

17.6.2022 

Humenne  
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Jozef, Ma ria, Andrej, Ma ria 

ZBP Alz beta s rodinou, Silvia a S tefan 

ZBP Agnesa s rodinou 

+ Ja n st., Ja n ml. 

sobota 

18.6.2022 

Humenne  
  
Slov. Volova  
NsP 

Gruzovče 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

17:00 

+ Pavol, Ma ria, Mičhal, Zuzana 

+ Zuzana, S tefan, Veronika, S tefan, Juraj 
Za + rod. Slobodní kova , Reva kova  
Za + rodič ov Margitu a Ja na a starý čh rodič ov 

ZBP Ľuboslav s rodinou 

nedeľa 

19.6.2022 

  
12. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  
  
  
  
Brestov  
Slov. Volova  
Dubní k  

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:15 

8:00 

10:30 

7:30 

Poďak. - Oľga (70 r.) s rodinou 

+ Ma ria, Anna, Mičhal, Jozefí na, Ľudoví t 
ZBP Barbora (25 r.) 

ZBP Dominika a poďak. za s tu dium 

ZBP Anna 

Za ruz enčove  bratstvo 

Za veriačičh                                             (odpust) 

+ Anna 


