
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

17.7.2022 15/2022 17. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Ďalšou pozvánkou pápeža farnostiam je tento deň, jeho cieľom je vyzdvihnúť 
starších ľudí, ktorí tvoria značný podiel veriacich našich farností. Pápež tento rok 
zvolil tému: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“. Ako spomína kardinál Farell, 
prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život: „Želáme si, aby sa slávenie tohto dňa 
uskutočnilo v čo najväčšej miere vo všetkých diecézach a farnostiach.“ Každá far-
nosť je pozvaná predovšetkým k dvom aktivitám: 

 k sláveniu sv. omše s osobitnou pozornosťou na starých ľudí 

 a k návštevám starých ľudí. Ide o aktivity, pri ktorých možno využiť kreativitu    
a angažovanosť mladých ľudí. 

K organizácii Dikastérium vydalo sé-
riu pastoračných nástrojov: logo, modlit-
bu, posolstvo pápeža Františka, doku-
menty Cirkvi k téme, Nótu o odpus-
tkoch, katechézy pápeža o starobe, pasto-
račné usmerne- nia i liturgickú príručku. 

Pri príleži- tosti Druhého svetového 
dňa starých rodi- čov a seniorov, napláno-
vaného na nede- ľu 24. júla, dáva Cirkev 
možnosť získať plnomocné odpustky. 
Budú ich môcť získať   veriaci, ktorí sa 
zúčastnia na svä- tej omši,     ktorej bude 
vo Vatikánskej bazilike predsedať pá-
pež František. Podobne ich budú môcť 
získať chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diaľku z domu i tí, ktorí v tento deň na-
vštívia opustených či chorých seniorov. 

O udelenie odpustkov pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov 
požiadal prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život  kardinál Kevin Joseph Farell. 
Apoštolská penitenciária prijala jeho žiadosť a 30. mája vydala osobitnú nótu. 
Umožňuje ňou získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok (čiže svätá 
spoveď, prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) „starým rodičom, seniorom 
a všetkým veriacim, ktorí sa, motivovaní skutočným duchom pokánia a lásky, dňa 
24. júla  2022“ zúčastnia na „slávnostnej svätej omši, ktorej bude vo Vatikánskej 
bazilike predsedať Svätý Otec František alebo na rozličných sláveniach odohrávajú-
cich sa po celom svete“. Odpustky sa budú môcť získať aj pre duše v očistci. 

Ďalšie informácie sú dostupné aj na stránke TK KBS. 
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  Silným posolstvom od sr. Zdenky Schelingovej pre dnešného človeka je jej dispo-
zícia pre odpustenie. „Odpustenie je najväčšia vec v živote“ – to sú jej slová, ktoré vy-
slovila vo väzení. "Zdenka bola vo väzení so slobodným srdcom, lebo vedela odpúš-
ťať.  Dnešný človek je mnohokrát na slobode s uväzneným srdcom, pretože nedokáže 
odpustiť," hovorí jej spolusestra sr. Dominika Galeštoková z Kongregácie Milosrdných 
sestier Svätého kríža.  
  "Keď Cirkev vyhlási niekoho za  blahoslaveného alebo svätého, je to preto, aby 
sme z jeho  života čerpali duchovné obohatenie pre našu cestu posväcovania. Ako  vý-
stižne povedal filipínsky arcibiskup Angelo Lagdameo, od svätých a blahoslavených 
môžeme čerpať povzbudenie  a príklad k nasledovaniu v stávaní sa svätými budúcnos-
ti.  Svätí a blahoslavení sú bohatstvom Cirkvi, ich príklad života je inšpirujúci a ich prí-
hovor za tých, ktorí ich vzývajú, je nepopierateľný. Bl. Zdenka má tiež svoje duchovné 
posolstvo, aktuálne a oslovujúce aj  dnešného človeka," začína svoje rozprávanie sr. 
Dominika.  
  "Dnes, keď sa z našich radov vytráca viera v Boha a úcta k človeku, keď dominuje 
sebectvo a prestíž, môžeme sa nechať osloviť životom bl. Zdenky, ktorá žila z viery, ná-
deje a lásky. Z tohto prameňa vychádzali jej láska  a  úcta k človeku, ako aj jej nezištné 
darovanie sa v službe iným," pokračuje sr. Dominika. Podľa jej slov ovocím Zdenkinej 
viery a dôvery v Boha bola vernosť, ktorá jej dala silu vytrvať na krížovej ceste od ne-
spravodlivého odsúdenia až k mučeníctvu. "Zostať verný 
slovu - sľubu, ktorý dáme, to niečo stojí. Nelámme svoje 
záväzky, ale pros- me  v ťažkostiach bl. Zdenku, 
aby nám svojím príhovorom pomáhala ostať vernými," 
uviedla v súvislosti s blahos- lavenou rehoľníčkou, ktorej 
liturgický sviatok dnes slávi- me. 
  "Čomu sa môžeme učiť od sestry Zdenky, je jej úcta 
ku kňazom. Za záchranu kňa- zov riskovala svoju slobodu 
i svoj život. Vážme si svojich duchovných otcov pre ich ne-
nahraditeľné sviatostné pos- lanie a ďakujme Bohu, že ich 
máme. Pamätajme na to, že bez kňaza nebude ani  Eucha-
ristia, ani nás nebude mať kto rozhrešiť od previnení. Modli-
me sa za ich posvätenie, za ich vytrvalosť v službe a za 
nových robotníkov do Páno- vej vinice," hovorí pre Tlačo-
vú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska sr. Domi-
nika z Kongregácie Milosrd- ných sestier Svätého kríža.   
  K sestre Zdenke sa ľudia utiekajú v rozličných potrebách, ako o tom svedčia pút-
nické knihy v Podunajských Biskupiciach i v Krivej na Orave. Mnohí už zakúsili jej účin-
nú pomoc. "Je jednou z nás, naďalej žije duchovne  medzi nami, podmaňuje svojim ús-
mevom a vyzýva nás k dôvere, vernosti, odpusteniu a úcte ku kňazom. Nech je Boh 
oslávený za jej život i za jej hrdinskú smrť,“ dodáva sr. Dominika. 
  Na Slovensku si výročie úmrtia prvej slovenskej blahoslavenej pripomenú nielen 
v jej rodisku -  v Krivej na Orave, ale aj v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, a pri-
ponieme si ju aj u nás, v Humennom. Momentálne prebieha rímska fáza procesu jej 
svätorečenia. Všetky potrebné materiály pre potvrdenie zázraku uzdravenia pána Ró-
berta Ernsta z amerického mesta Denver sú na Kongregácii pre kauzy svätých v Ríme. 
"Postulátor P. Lucian Bogucki OFMConv. je v kontakte s Kongregáciou. Zatiaľ čakáme na 
konkrétne vyjadrenie z Ríma. Modlíme sa za svätorečenie sestry Zdenky a prosíme aj 
vás všetkých, aby ste sa pripojili k naším prosbám," dopĺňa na záver sr. Dominika Ga-
leštoková.  
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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 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 

18.7.2022 
Humenne  6:15 

18:00 

ZBP Kamila (ž ) s rodinou 

ZBP Ma ria s rodinou 

utorok 

19.7.2022 

Humenne  
  
NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

+ Juraj, Peter, Ju lia, Ja n, Ju lia, Vasiľ, Michal 
+ Ja n, Ma ria, Jozef, Ja n, S tefan 

+ Pavol, S tefan 

streda 

20.7.2022 

Humenne  
  
Slov. Volova  

6:15 

18:00 

17:00 

ZBP Zdenka, Kamil, Matej a Branislav s rodin. 
+ Pavlí na (pohreb 30.6.2022) 
+ Maria n 

štvrtok 

21.7.2022 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

18:00 

18:45 

17:00 

ZBP Vincent (60 r.) 

+ Ma ria, Andrej, Alexander, Vincent 
Eucharistická Adorácia  do 20:00 

+ Margita (2 vý r.) 

piatok 

22.7.2022 
  

Sv. Mária Magdaléna,  
(sv.) 

Humenne   

  
NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

ZBP Jozef, Jaroslav, Ja n, Anna 

+ Jozef, Pavlí na, Ja n, Viliam 

+ Anna 

sobota 

23.7.2022 
  

Sv. Brigita, rehoľníčka, 
patrónka Európy, (sv.) 

Humenne  
  
  
NsP 

7:00 

18:00 

  
7:30 

+ Ja n, Anna, S tefan, Paulí na, Michal 
ZBP a poďak. Daniel a Katarí na (20 manz .)  
      s rodinou 

+ Alz beta 

nedeľa 

24.7.2022 

  
17. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:15 

8:00 

9:00 

7:30 

Za farnosť 

+ Andrej, Anna, Ja n, Alz beta 

+ Michal, Anna, Helena, Andrej 
+ S tefan, Anna 

ZBP Ľubos  (50 r.) 

ZBP rod. Mis ľanova  
+ Emil (14 vý r.) 

ZBP pre sestru Jozefu 
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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. 

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

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

 Jubilujúci manželia, ktorí v roku 2022 oslavujú svoje 50., 55., 60., 
a viacročné výročie sobáša a chceli by ste ho osláviť v Katedrále sv. Al-
žbety v Košiciach na sv. omši s o. arcibiskupom B. Boberom, nech sa na-
hlásia do konca augusta v sakristii farského kostola. Spoločná sv. omša 
pre tieto jubilujúce manželské páry bude 23. októbra 2022 o 15:00 hod.  

pondelok 

25.7.2022 
  

Sv. Jakub, apoštol, (sv.) 

Humenne  6:15 

18:00 

ZBP Dominik, Adria n, Jaroslav 

ZBP rod. Kaloc aýova  

utorok 

26.7.2022 
  

Sv. Joachim a Anna,  
rodičia Panny Márie, (sp.) 

Humenne  
  
NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

+ Jakub a Ma ria 

+ Anna 

+ Margita 

streda 

27.7.2022 
  

Sv. Goražd a spoločníci,  
(sp.) 

Humenne  
  
Slov. Volova  

6:15 

18:00 

17:00 

ZBP Alz beta s rodinou 

+ Slavomí r (pohreb 8.7.2022) 

+ Katarí na 

štvrtok 

28.7.2022 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

18:00 

18:45 

17:00 

ZBP Adria n (18 r.), Lea, Arian 

ZBP Anna (65 r.) s rodinou 

Eucharistická Adorácia  do 20:00 

+ Michal, Zuzana, Gregor, Anna 

piatok 

29.7.2022 
  

Sv. Marta, Mária a Lažár,  
(sp.) 

Humenne   

  
NsP 

6:15 

18:00 

16:00 

+ S tefan a Daniela 

ZBP Izabela (18 r.) 

+ Rodic ia Jozef a Ma ria, Ja n 

sobota 

30.7.2022 
  

Sv. Zdenka Schelingová, 
panna a mučenica, (ľs.) 

Humenne  
  
NsP 

7:00 

18:00 
 

7:30 

ZBP Paulí na (80 r.) 

+Jozef (1 vý r.) 
 

+ Ja n, Ma ria, Helena 

nedeľa 

31.7.2022 

  
18. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:15 

9:00 

7:30 

ZBP Anna, Ro bert, Jana, Martin, Zuzana 

ZBP Ja n s rodinou 

Za farnosť 

+ Ja n 

+ Zuzana (1 vý r.) 

ZBP rod. Kusýova , Mis ľanova  
ZBP bohuzna ma rodina 

ZBP Anna 


