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Sviatok sv. Cyrila a Metoda - 5. júl 
 
     Cyril a Metod sa narodili v meste Solúne, v severnom Grécku, Me-
tod okolo roku 815 a Cyril v roku 827. Metod študoval právo, stal sa správ-
com veľkej byzantskej župy, ktorej obyvateľstvo bolo slovanské. Cyril štu-
doval v Carihrade na cisárskej škole spolu s budúcim cisárom Michalom III. 
Po skončení štúdií zastával vysoké funkcie. Bol bibliotekárom carihradské-
ho patriarchu a prednášal na cisárskej škole. Pre jeho hlboké vzdelanie ho 
označovali ako "filozofa". V roku 855 odišli bratia do kláštora na horu 
Olymp v Malej Ázii. Cisár Michal III. ich však čoskoro poslal ako poslov k 
Chazarom, ktorí mali svoje sídla medzi Čiernym a Kaspickým morom. Ces-
tou sa zastavili na Kryme, kde našli pozostatky sv. Klementa, štvrtého pápe-
ža, ktorý zahynul mučeníckou smrťou. Pozostatky neskôr preniesli do Ríma. 
    V roku 863 cisár poslal bratov ako vierozvestov na Veľkú Moravu. 
Pre toto poslanie zostavili slovanské písmo (hlaholiku) a preložili do staro-
slovienčiny liturgické a biblické texty. Okrem hlásania evanjelia pripravova-
li mladých mužov na kňaz-
stvo. V roku 867 odišli do 
Ríma, kde pápež Hadrián II. 
schválil ich činnosť a uznal 
staroslovienčinu ako litur-
gický jazyk. Cyril pre cho-
robu vstúpil v Ríme do 
kláštora, kde aj zomrel 14. 
februára 869. Pochovaný 
je v Bazilike sv. Klementa v 
Ríme. Pápež Hadrián II. vy-
menoval Metoda za apoš-
tolského legáta a za arci-
biskupa pre územie Veľkej 
Moravy. Cestou z Ríma ho 
však bavorskí biskupi zaja-
li a väznili vo Švábsku. Me-
tod zomrel 6. apríla 885 
a pochovali ho v hlavnom 
moravskom chráme z ľavej 
strany oltára presvätej Bo-
horodičky Márie. Dodnes 
však nie je jasné, kde sa 
toto miesto nachádza. Na 
Slovensku sa sviatok Cyrila 
a Metoda slávi 5. júla, v ne-
slovanských krajinách 14. 
februára. Svätí Cyril a Me-
tod boli vyhlásení za spo-
lupatrónov Európy. 
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   17. júna 2022 uplynulo 70 rokov od súdneho procesu Cecília Schelingová a 
spol. Toto výročie si chceli osobitne pripomenúť členovia KPVS. Spomienková sláv-
nosť sa konala v utorok 21. júna 2022 pri pamätnej tabuli bl. Zdenky Schelingovej na 
bývalom Starom cintoríne v Trnave. Predseda KPVS pán Peter Sandtner privítal všet-
kých prítomných. Potom nový predseda Ústavu pamäti národa pán Jerguš Sivoš odo-
vzdal dekrét veterána protikomunistického odboja sr. Eve Mihokovej. Provinciálna 
asistentka Sr. Tatiana Repková poďakovala pánu Sivošovi i pánu Sandtnerovi za túto 
spomienkovú slávnosť. Nasledovala pobožnosť krížovej cesty s bl. Zenkou, ktorú vie-
dol don Jozef Luscoň SDB. Texty tejto krížovej cesty veľmi pekne vystihli Zdenkino 
utrpenie. Do modlitby jednotlivých zastavení sa zapájali aj prítomné Milosrdné ses-
try Svätého kríža.  
   Prosme, aby rozšírená úcta k bl. Zdenke, svedectvá jej 
ctiteľov a naše modlitby prispeli k tomu, aby sme si mohli ses-
tru 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 
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Za uzdravenie rodu bohuzna mej rodiný 

+ Darina 

ZBP rod. Tka č ova Sakalí kova, Tešor, Bača kova  



 

 

FL 14/2022 4 

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 (03.07.) poobede o 14:30 hod. bude prvonedeľňajšia pobožnosť.  

 Pripomíname vám, že v čase prázdnin (júl – august) sv. omše o 12:00 hod. nebudú. 

 Zmena času nedeľných sv. omší v NsP!  V prázdninových mesiacoch júl – august 
budú sv. omše v Nemocničnej kaplnke v nedele vždy ráno o 7:30 hod.  

 V utorok (05.07.) po večernej sv. omši pozývame záujemcov na synodálne stretnu-
tie do rekolekčnej miestnosti, kde budeme hľadať odpovede na otázky o Cirkvi, 
farnosti, veriacich.  

 Na budúci víkend (9.-10. júla) vás pozývame na odpustovú slávnosť ku cti Škapu-
liarskej Panny Márie. Podrobný program je uverejnený vo Farskom liste, okrem to-
ho je aj na výveske pred kostolom. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Mons. 
Bernard Bober, arcibiskup – metropolita. Z dôvodu farskej odpustovej slávnosti, 
svätá omša o 9:00 hod. nebude.  Sv. omša o 7:30 hod. bude vonku.  

pondelok 
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utorok 
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Humenne  
  
NšP 
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Poďak. za štaroštlivošť o šeštru Helenu 

+ Blaz ena, Juraj 
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streda 

13.7.2022 

Humenne  
  
Slov. Volova  
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Za ví ťazštvo Nepoš kvrnene ho Srdča PM 

+ Peter      (pohreb 68.0.) 

ZBP rod. S imurdova , vnu č ata  a pravnu č ata  

štvrtok 

14.7.2022 

Humenne  
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6:15 

18:00 

18:45 

17:00 

ZPB Zuzana š rodinou 
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Eucharistická Adorácia  do 20:00 

+ Anna a + z rod. Kopilova  

piatok 
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Sv. Bonaventúra,  
biskup a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenne   

  
  
NšP 

6:15 

18:00 
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+ Kamil, Hýačinta 

+ Veronika, Andrej, Pavlí na, Gejza, Marianna  
      a Drahoš  
+ Milan 

sobota 
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Prebl. Panna Mária 
Karmelská,  (ľs.) 
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NšP 
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7:30 

+ Mičhal a Aure lia 

+ Andrej, Anna, Ma ria, Vladimí r 

ZBP Jozef 

nedeľa 

17.7.2022 

  
16. nedeľa 

 v cezročnom období 
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Slov. Volova  
Dubní k 

NšP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:15 

9:00 

7:30 

ZBP Anton a Roza lia (40 manz .) š rodinou 

+ Ja n, Anna, Milan, Monika, Ja n 

Za farnošť 

+ Jozef, Tere zia, Jozef 
ZBP Adria n (30 r.) 

ZBP rod. Matova, Ponikova 

ZBP Mičhal (60 r.) 

ZBP Andrej 


