
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

14.8.2022 17/2022 17. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Narodenie:  11. marec 1924, Udavské 

Úmrtie:   8. august 2022, Rím  (98 r.) 

Pohreb:  16. august 2022, Košice 

Kňazská vysviacka:  12. marec 1949, Rím  (25 r.),  

                                                       svätiteľom bol kardinál Luigi Traglia 

Biskupská vysviacka:  15. september 1979, Rím, Sixtínska kaplnka (55 r.) 

   svätiteľom bol pápež sv. Ján Pavol II. 

Menovanie za kardinála:     25. máj 1985, Rím  (61 r.) 

       titulárny kostol Santa Sabina  

* * * * * * * 
Kardinál Jozef Tomko zomrel v pondelok 8. augusta. Vo štvrtok bola po-

sledná rozlúčka vo vatikánskej Bazilike sv. Petra, kde hlavným celebrantom bol 

dekan Kardinálskeho zboru kardinál Giovanni Battista Re, za osobnej účasti 

Svätého Otca Františka.  

Telesné ostatky kardinála Jozefa Tomka boli letecky prevezené do Brati-

slavy, kde v piatok a v sobotu ľudia kondolovali. 

Po rozlúčke v Ríme a Bratislave zosnulý kardinál bude pochovaný v Kated-

rále svätej Alžbety v Košiciach v krypte pod hlavným oltárom v utorok 16. au-

gusta o 11:00. Miesto posledného odpočinku kardinála Jozefa Tomka bude ne-

skôr verejne prístupné pre veriacich.  

Telesné ostatky kardinála Tomka budú vystavené k verejnej úcte v košic-

kej Katedrále sv. Alžbety v nedeľu 14. augusta od 16.00 do 21.00 h., v ponde-

lok 15. augusta od 9.00 do 12.00 h. a v utorok od 7.00 do 9.00 h. 

„UT ECCLESIA AEDIFICETUR.“ 

Aby sa cirkev vzmáhala. 

J.E. kardinál  Jozef  Tomko 
11.3.1924 - 8.8.2022 

Requiescat in pace. 
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Uprostred druhého prázdninového mesiaca budeme sláviť sviatok Nanebovza-
tia Panny Márie.  

Je iste dobré vedieť, že Boh na svoje sľuby nezabúda a že v plnej miere, teda 
vrchovato vyplní očakávanie človeka, ktorý svoju nádej založil na Bohu.  

Stalo sa tak v živote Božej Matky, Panny Márie, ktorá ako od r. 1950 znie učenie 
Cirkvi – „bola s telom i dušou vzatá do neba“. 

My deti nebeského Otca máme radosť, že Ona, naša nebeská Matka nám vo 
všetkom rozumie, veď bola takým človekom ako sme my. Dokonca tým, že si prešla 
aj svoju „cestu do neba“, vie čo čaká na jej deti, keď sa majú stretnúť s Bohom 
z tváre do tváre. 

Áno, hovorím o skúsenosti so smrťou, ktorú si nikto z nás nemôže natrénovať, 
iba zopár jednotlivcov malo generálku (ľudia čo prežili tzv. klinickú smrť). Každo-
pádne tí, čo pracujú s ľuďmi v terminálnom štádiu ich života (teda s tými, čo zomie-
rajú), či sú to kňazi, rehoľné sestry, alebo zdravotnícki pracovníci v hospicoch či 
iných zariadeniach, majú skúsenosti z prvej ruky, ako taký človek prežíva svoje po-
sledné chvíle (dni či týždne) pred smrťou.  

 

KEBY SOM MOHOL VRÁTIŤ ČAS, TAK BY SOM...  

Touto vetou zvyknú vyjadrovať svoje pocity ľudia na smrteľnej posteli. Do slov, 
ktoré nasledujú po troch bodkách, sa započúvala istá zdravotná sestra a zostavila 
rebríček štyroch vecí, ktoré zomierajúci ľudia najviac ľutujú: 

• Zanedbával som rodinu a priateľov 

• Veľa a ťažko som pracoval 

• Uprednostňoval som povrchné hodnoty 

• Nenaplnil som svoje sny 

 

Okrem týchto štyroch vecí, ktoré umierajúci ľutujú, majú aj svoje túžby. Asi 
najväčšou túžbou je túžba po zmierení sa s blízkymi. 

Ľútosť, ktorú ľudia vyjadrujú na smrteľnej posteli, v nich vyvoláva neutíchajú-
cu túžbu po zmierení sa s najbližšími.  

Keď si zomierajúci vyriešia vzťahy s najbližšími alebo problémy, ktoré neboli 
doteraz doriešené, tak sa im ľahšie zomiera. Odpustenie znamená pre nich úľavu.  
V momente, ako pozdravia svojho očakávaného blízkeho, zomierajú s úľavou.  

Viera, ktorú človek nachádza v poslednom období svojho života, často slúži 
ako záchrana na zmiernenie hrôzy a strachu zo smrti. Ľahšie sa vyrovnávajú so smr-
ťou ľudia, ktorí sú hlboko veriaci. To, čo bude po smrti, rieši však každý, veriaci aj 
neveriaci. Je to jedna z najtajomnejších otázok, ktorú riešime počas života. 

Strach je u každého rôzny, niektorí opisujú strach z bolesti pri umieraní, z po-
citu opustenia milovanej osoby, strach z neznámeho... Veriaci človek ale prijíma od-
chod ľahšie a ústretovo, pretože vie čo, resp. KTO ho čaká. 
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• V pondelok (15.08.) je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie s povinnou 
účasťou na celej svätej omši. Sv. omše vo farskom kostole budú: 6:15, 12:00 a 
18:00 hod. Na filiálkach podľa rozpisu. Doneste si so sebou aj kvety a byliny na 
požehnanie. 

• NsP: V utorok (16.8.) bude sv. omša v Nemocničnej kaplnke o 7:30 hod.  

• V utorok (16.8.) kancelária bude zatvorená, nakoľko budeme na pohrebe 
v Košiciach. 

• Spoločenstvo „Modlitby otcov“ z našej farnosti pozýva mužov na „20. celoslo-
venskú púť mužov do Gaboltova“, ktorá sa uskutoční 21.8.2022. Muži zapíšte sa 
v sakristii do štvrtka.  Spôsob dopravy bude zabezpečený podľa počtu prihláse-
ných. Zraz a odchod bude z farského dvora o 7:00 hod. 

pondelok 

15.8.2022 

  
Nanebovzatie P. Márie,  

(sl.) 

Humenne  

  

  

Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volová  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

17:00 

18:00 

7:30 

+ Andrej 

ZBP novománz eliá Kátárí ná á Zdenko 

+ Michál á Anná 

+ Milená, Milán 

+ Anná 

ZBP Já n (20 r.) 

ZBP pre Vládku s rod., Jánku s rod.á rodinu Hás ikovu 

utorok 

16.8.2022 
  

Sv. Štefan Uhorský, kráľ, 
(ľs.) 

Humenne  

  

NsP 

6:15 

18:00 

7:30 

+ Anná (1 vý r.) 

+ Peter 

Zá + z rod. Fedoris inová, Is toková, Kác márová 

streda 

17.8.2022 

Humenne  

  

6:15 

18:00 

17:00 

ZBP Tomá s  (25 r.) 

+ Frántis ek 

+ Kátárí ná 

štvrtok 

18.8.2022 
  

Sv. Helena, (ľs.) 

Humenne  

  

  

Brestov 

6:15 

18:00 

18:45 

17:00 

+ Helená 

ZBP Adriáná á Frántis ek (15 mánz .) 

Eucharistická Adorácia  do 20:00 

Zá + z rod. Mándzá ková , Máďárová , + Bertá 

piatok 

19.8.2022 

Humenne   

  

6:15 

18:00 

16:00 

+ Anná, Já n 

+ Helená, Frántis ek 

+ S tefán, Kláudius á + z rod. Vás ová á S epeľová 

sobota 

20.8.2022 
  

Sv. Bernard, 
opát a učiteľ C., (sp.) 

Humenne  

  

NsP 

7:00 

18:00 

7:30 

+ Michál, Helená, Mirosláv, Helená 

ZBP Pátrik (40 r.) s rodinou 

+ Anná 

nedeľa 

21.8.2022 

  
21. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  

  

  

  

Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volová  

Dubní k 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

10:30 

9:15 

8:00 

9:00 

7:30 

ZBP Kátárí ná á Mártin s rodinámi 

+ Helená 

Zá fárnosť 

ZBP Helená 

ZBP Mátej (20 r.) á rodiná 

Zá + z rod. Kopilová , Micánová , + Jozef 

ZBP Jozef (50 r.) s rodinou 

+ Dolores 

ZBP á poďák. Má riá (74 r.) 
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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 stredu (24.08.) sa uskutoční koncert v rámci Medzinárodneho organového festi-
valu „Humenské organové dni Štefana Thomána“ so začiatkom o 19:00 hod. Hos-
ťom bude Karol Hilla z PL (organ). 

• 1. SV. PRIJÍMANIE:  Prosíme rodičov, ktorí v školskom roku 2022/2023 chcú pri-
hlásiť dieťa na 1. sv. prijímanie, aby si vyzdvihli prihlášku v sakristii kostola ale-
bo na našej webstránke a vyplnenú ju odovzdali do 11. septembra v kancelárii 
farského úradu počas úradných hodín alebo v sakristii kostola.  

• BIRMOVANCI:  Tí, ktorí majú záujem v nasledujúcom školskom roku prihlásiť sa 
v našej farnosti na prípravu pred prijatím sviatosti birmovania (počnúc 1. roční-
kom SŠ, aj dospelí), nech si vyzdvihnú prihlášku v sakristii alebo nech si ju stiah-
nu z farskej webstránky a vyplnenú donesú do farskej kancelárie alebo sakristie 
najneskôr do 11. septembra!!!  

pondelok 

22.8.2022 
  

Panna Mária Kráľovná, (sp.) 

Humenne  6:15 

18:00 

ZBP novománz eliá - Tomá s  á Jáná 

+ Tibor á Kátárí ná 

utorok 

23.8.2022 

Humenne  

  

6:15 

18:00 

16:00 

+ Juráj, Juráj, Anná 

Zá uzdrávenie á obrá tenie bohuzná meho 

+ Jáná 

streda 

24.8.2022 
  

Sv. Bartolomej, apoštol, (sv.) 

Humenne  

  

6:15 

18:00 

17:00 

+ Alz betá (pohreb 1.6.) 

+ S tefán (20 vý r. ), + Anná 

+ Michál 

štvrtok 

25.8.2022 

Humenne  

  

  

Brestov 

6:15 

18:00 

18:45 

17:00 

ZBP Jozef 

ZBP Slávomí rá /z ./ (50 r.) 

Eucharistická Adorácia  do 20:00 

Zá + z rod. Kopilová , Č erevková  

piatok 

26.8.2022 

Humenne   

  

6:15 

18:00 

16:00 

+ Jozef, Anná 

+ Máriá n, Já n 

+ Já n 

sobota 

27.8.2022 
  

Sv. Monika, (sp.) 

Humenne  

  

7:00 

18:00 

7:30 

+ Ruz ená, S tefán, Má riá, Igná c 

+ Dániel 

+ Márgitá Kenderes ová  

nedeľa 

28.8.2022 

  
22. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  

  

  

  

Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volová  

Dubní k 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

10:30 

9:15 

9:00 

7:30 

ZBP Adriáná á Andreá s rodinámi 

+ Já n, Má riá, Já n, Anná 

Zá fárnosť 

+ Andrej, Hermí ná, Má riá, Andrej 

ZBP rod. Jevc á ková , Kállupová  

ZBP S tefán (70 r.) 

ZBP rod. S imurdová , Gájdos ová  

ZBP Alená (50 r.) 

+ S tefán 


