
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

28.8.2022 18/2022 17. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

POVÝŠENIE A POSVÄTENIE KRÍŽA 
Kalvária  Humenné - 11.9.2022 

Apoštoli, ktorí v prvopočiatkoch 

kresťanstva oznamovali hynúcemu 

svetu radostnú zvesť o spáse, nepri-

púšťali, ani čo len jediné pomyslenie 

na vlastnú slávu. Chceli zvestovať 

ukrižovaného a vzkrieseného Krista. 

Netúžili po moci a nechceli ani vyni-

kať. Skrytí v Spasiteľovi velebili veľ-

kolepý plán spasenia a život Krista, 

Pôvodcu a Dokonávateľa tohto plánu. 

Obsahom ich učenia bol Kristus, ten 

istý včera, dnes i naveky.  

Keby dnešní učitelia 

Božieho slova stále viac vy-

vyšovali Kristov kríž, po-

tom by ich služba bola ove-

ľa úspešnejšia. Keby hrieš-

nici mohli byť privedení k 

tomu, že by jediným oprav-

divým pohľadom kríž nao-

zaj uvideli; keby mohli sku-

točne vidieť ukrižovaného Spasiteľa, 

potom by si uvedomili hĺbku Božieho 

zľutovania i ohavnosť hriechu.  

Kristova smrť je dôkazom veľkej 

Božej lásky k človekovi. Je to jediná 

záruka spásy. Kresťanovi vziať kríž by 

znamenalo odstrániť slnko z oblohy. 

Kríž nás približuje k Bohu a zmieruje 

nás s ním. Boh svojou zľutovnou ot-

covskou láskou sleduje utrpenie, ktoré 

jeho Syn podstúpil, aby ľudí zachránil 

pred večnou smrťou a prijíma nás v 

tomto „svojom Milovanom“.  

Bez kríža by človek nemohol mať 

nijaké spoločenstvo s nebeským Ot-

com. Od Kristovho kríža závisí všetka 

naša nádej. Z neho vyžaruje svetlo 

Spasiteľovej lásky a keď hriešnik spod 

kríža hľadí na toho, ktorý pre jeho 

spásu zomrel, môže sa plne ra-

dovať, lebo mu boli odpustené 

hriechy. Človek v pokľaku vie-

ry pod krížom dosahuje to naj-

vyššie miesto, aké len môže 

dosiahnuť.  

Kríž nás učí, že nebeský Otec 

nás miluje večnou láskou. Mô-

žeme sa potom diviť, že Pavol 

zvolal: „Ja sa nechcem chváliť 

ničím iným, iba krížom nášho Pána Je-

žiša Krista“ (Gal 6,14)? Aj my máme 

možnosť chváliť sa krížom a bezvý-

hradne sa odovzdať tomu, ktorý sa 

obetoval za nás. S odbleskom lúčov 

svetla z Golgoty v našej tvári smieme 

zjavovať svetlo tým, čo žijú v duchov-

nej tme.  
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OZNAMY 

• Od pondelka (29.08.) znova budú sv. omše o 12:00 hod. vo farskom kostole  
Všetkých svätých počas pracovných dní, od pondelka do piatku. 

• Sv. spoveď pred prvým piatkom: 

Starých a chorých navštívime doma v piatok (02.09.) od 8:00 hod.  
Vo farskom kostole je počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia. 
Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená. 
 

• V sobotu (03.09.) budú v Dóme sv. Alžbety v Košiciach celodiecézne rekolekcie 
z príležitosti sviatku sv. Košických mučeníkov so začiatkom o 9:30 hod. Srdečne  
pozývame. 

• BR,SV,NsP: V sobotu (03.09.) bude sv. omša na filiálkach a v Nemocničnej kaplnke 
o 7:00 hod. 

• V nedeľu (04.09.) bude odpustová slávnosť ku cti svätých košických mučeníkov 
o 10:30 hod. v kostole na sídlisku III.  

• Na budúcu nedeľu (11.09.) bude odpustová slávnosť Povýšenia sv. Kríža na  
Kalvárii v Humennom. Hlavným celebrantom a kazateľom bude dp. Oliver Székely, 
farár Humenné – Pod Sokolejom .   

• UPOZORŇUJEME! V nedeľu (11.09.) nebude sv. omša o 9:00 hod vo farskom  
kostole. V tom čase bude na Kalvárii krížová cesta a spovedanie pútnikov. V tento 
deň nebudú ani sv. omše na Dubníku a v NsP. 

• 1. SV. PRIJÍMANIE:  Prosíme rodičov, ktorí v školskom roku 2022/2023 chcú  
prihlásiť dieťa na 1. sv. prijímanie, aby si vyzdvihli prihlášku v sakristii kostola  
alebo 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. ročníkom 
SŠ, aj dospelí), nech si vyzdvihnú prihlášku v sakristii alebo nech si ju stiahnu 
z farskej webstránky a vyplnenú donesú do farskej kancelárie alebo sakristie  
najneskôr do 11. septembra!!!  

• Pomôžte deťom na ceste k vzdelaniu a zapojte sa do 13. ročníka Zbierky školských 
pomôcok. Ak máte doma nevyužité ceruzky, farbičky, zošity či iné školské potreby, 
ktoré sú vašim deťom navyše alebo školskú tašku, z ktorej Vaše deti vyrástli, nevá-
hajte a do 15. septembra ich môžete priniesť do zberného miesta Denný stacionár 
sv. Jána Krstiteľa Humenné (Kukorelliho 10) počas pracovných dní v čase od 8:00 
do 15:00. Košická charita vyzbierané pomôcky doručí tým, ktorí to potrebujú.  

• HE: Došli nám podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha. Prosíme členov, aby 
si ich vyzdvihli v sakristii a zaplatili členský poplatok 8 € na r. 2023.  

Humenné 
Utorok 10:30 – 12:00   Gruzovce Pondelok od 16:45 
Streda 16:30 – 18:00   Slov. Volová Pondelok od 17:00 
Štvrtok 16:30 – 18:00   Brestov Pondelok od 17:45 

NsP Utorok od 15:00         
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• V nedeľu (04.09.) pri všetkých sv. omšiach vo farskom kostole bude na úvod sv. 
omše „Veni Sancte“ - prosba k Duchu Svätému o pomoc pre žiakov a študentov pre 
nový školský rok. 

• HE: V nedeľu (04.09.) je prvá nedeľa v mesiaci. Pozývame vás preto na Prvone-
deľnú popoludňajšiu pobožnosť, ktorá začne o 14:30 hod. modlitbou posvätného 
ruženca, spojenú potom s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a požehnaním.  

pondelok 

29.8.2022 
  

Mučenícka smrť 
 sv. Jána Krstiteľa, (sp.) 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

ZBP Milan a Oľga s rodinami 

+ Marta 

ZBP S tefan, Iveta, Filip, S imon 

utorok 

30.8.2022 

Humenne  

  

  

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Andrej 

ZBP Adriana (50 r.) s rodinou 

ZBP Janka /ž / 

Zdravie a Bož ia pomoc pri opera cii Nata lia 

streda 

31.8.2022 

Humenne  

  

  

Slov. Volova  

6:15 

12:00 

18:00 

8:00 

+ Ja n a Ma ria 

+ Anna, S tefan, Anna, Andrej 

ZBP Julka a Martin s rodinami, Dominik, Jolana 

Za + ž rod. Mis ľanova , Harvanova , Rac kova  

štvrtok 

1.9.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

ZBP Viera a Peter s rodinami, Maria n, Stanislav 

+ Ja n, Ma ria, Anna, Ma ria, Ja n 

+ Jožef (4 vý r.) 

Eucharistická Adorácia  do 20:00 

piatok 

2.9.2022 
  
  

Humenne   

  

  

Brestov 

Gružovce 

Slov. Volova  

Dubní k  

NsP  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Blaž ej a + rodic ia 

+ Ma ria 

ZBP Marianna (50 r.) s rodinou 

+ Gabriel, Juraj, Ma ria 

ZBP Romanka a rodina 

+ Andrej, Anna, Andrej, a Pavlí na 

Za ruž encove  bratstvo 

ZBP rod. Paula 

sobota 

3.9.2022 
  

Sv. Gregor Veľký,  
pápež a učiteľ C., (sp.) 

Humenne  

  

Brestov 

Slov. Volova  

NsP 

7:00 

18:00 

7:00 

7:00 

7:00 

Za odc inenie ura ž ok Nepos kvr. Srdca PM 

Za + ž rod. Zelen a kova  

Za ruž encove  bratstvo 

Za + ž rod. Miľkova  

ZBP S tefan a Monika 

nedeľa 

4.9.2022 

  
23. nedeľa 

 v cezročnom období 

  
(Veni Sancte) 

Humenne  

latinská 

  

  

Brestov 

Gružovce 

Slov. Volova  

Dubní k  

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:15 

8:00 

10:30 

9:00 

10:30 

Za ruž encove  bratstvo 

ZBP a poďak. Jožef a Anna (45 manž .) s rod. 

Za farnosť 

ZBP Pavol (50 r.) s rodinou 

ZBP Andrea, Lenka (40 r.) 

+ Anna, Andrej 

ZBP Juraj 

+ Jožef 

Za c lenov RB 
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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 

Email: he.mesto@abuke.sk; Web: www.humenne.rimkat.sk; Facebook: facebook.com/farnost.humenne 
Redakcia a zodpovedný za vydanie:  František Mariňák 

Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme. 

Kríž - desivé znamenie? 

Kríž má v sebe niečo desivého čo by sme mu nemali odnímať. Bol to predsa ten naj-
hroznejší spôsob popravy, ktorý poznal Rímsky antický svet. Pozerať sa na to, že ten 
Najčistejší z ľudí, ten, ktorý bol viac než len človekom, bol popravený tak strašným 
spôsobom, môže spočiatku vyvolávať strach z kríža. My sa však potrebujeme báť sa 
sami seba a svojej pohodlnosti a nie kríža.  

pondelok 

5.9.2022 

Humenne  

  

  

Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Ro bert 

+ Frantis ek, Ja n, Roža lia, Tere žia, Ma ria 

+ Pavol 

Za + ž rod. Gavaľova , Struharikova  

utorok 

6.9.2022 
  

Výročie posviacky  
katedrálneho chrámu 

v Košiciach, (sv.) 

Humenne  

  

  

Gružovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Andrej, Vladimí r, Juliana 

+ Ja n, Ja n, Helena, Veronika, Toma s  

+ Ja n, Alž beta a ich žosnule  deti 

Za + ž rod. His emova  

streda 

7.9.2022 

Sv. košickí mučeníci, (sp.) 

Humenne  

  

  

Slov. Volova  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP rod. Kardos ova  

+ Zužana, Michal, Ja n, Anna a rodic ia 

+ Jana    (pohreb 24.8.) 

Za + ž rod. Gombitova, Matova, Balkova 

štvrtok 

8.9.2022 
  

Narodenie Panny Márie, (sv.) 

Humenne  

  

  

  

Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

17:00 

16:00 

+ Ja n, Michal, Ma ria, Anna, Toma s  

+ Ma ria, Juraj, Jožef, S tefan, Michal 

+ Andrej, Ma ria, Michal, Anna 

Eucharistická Adorácia  do 20:00 

+ Michal, Alž beta 

+ Andrej, Ma ria, Ja n 

piatok 

9.9.2022 

Humenne   

  

  

Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Ja n a prí bužní  

Za + ž rod. D urkova 

ZBP Martin a Adam 

+ Va clav, Dus an 

+ Gabriel 

sobota 

10.9.2022 

Humenne  

  

Slov. Volova  

Gružovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

17:00 

7:30 

ZBP bohužna ma rodina 

ZBP Toma s  s rodinou 

+ Katarí na 

ZBP S tefan (60 r.) 

ZBP Milan s rodinou 

nedeľa 

11.9.2022 

  
24. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  

Kalvária 

Kalvária 

  

Brestov 

Slov. Volova  

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

8:00 

Za + ž rod. Peterova a Fialova 

Krí ž ova  cesta 

Za veriacich                                                odpust 

+ Maria n (1 vý r.) 

ZBP Ladislav, Albí na (50 manž .) 

+ Helena     (pohreb jún 2022) 


