
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

11.9.2022 19/2022 17. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

V RÍME SLÁVILI MODLITBOVÚ SPOMIENKU             

NA KARDINÁLA JOZEFA TOMKA  

Mesiac od smrti kardinála Jozefa 

Tomka sa zišlo v Ríme cirkevné spoločen-

stvo v tradičnej modlitbe za dušu zos-

nulého podľa miestneho zvyku „Il trige-

simo“. Svätej omši vo štvrtok 8. septem-

bra, na sviatok Narodenia Panny Márie, 

predsedal v Kostole sv. Cyrila a Metoda 

Pápežského slovenského kolégia a ústavu 

nitriansky pomocný biskup Mons. Peter 

Beňo. 

Vo svojej homílii rektor Pa-

vol Zvara využil ikonografický 

symbol z kaplnky Redemptoris 

Mater vo Vatikáne v podobe ne-

popísaného zvitku v rukách Panny 

Márie, ako Božieho pozvania, na 

ktoré odpovedala celým svojím 

životom. Ide o známe zobrazenie 

teologickej myšlienky kardinála 

Špidlíka v podaní mozaikára Mar-

ka Rupnika. Máriino „áno“ – „fiat“ 

je vzorom pre každého kresťana, 

zdôraznil kazateľ: 

„Mária sa takto stáva vzorom veria-

ceho človeka, modelom pravého kresťa-

na, človeka, ktorý vstupuje do najužšieho 

kontaktu s Bohom. Nepozná budúcnosť, 

ale živí v sebe hlbokú vieru. A toto stačí. 

Božia prozreteľnosť zariadi všetko.“ 

Kardinál Jozef Tomko, ktorý svoj 

„čistý list“ prijal 11. marca 1924, celým 
Zdroj: internet 

životom ukázal vernosť odpovede Bohu, 

pripomenul rektor Zvara: 

„Nikdy neopustil svoj vzťah 

s Ježišom. Nikdy nepochyboval o jeho prí-

tomnosti vo svojom živote. Nie rodina, nie 

materiálne hodnoty, nie taliansky sociálny 

systém, nie politika, nie vlastné sily, ale 

sám Ježiš sa stal pre neho pevným bodom. 

(...) 

Videl, ako sa v rozličných krajinách 

rodia miestne cirkvi, videl, ako 

Duch Svätý pôsobí v ľuďoch na 

všetkých kontinentoch. Videl zápa-

sy a tiež radosti tých, ktorí prijali 

vieru v Krista. Vidiac všetky tieto 

príbehy, zostával v dojatí. 

Takto sme ho poznali aj 

v posledných rokoch jeho života, 

keď bol na dôchodku. Prechádzka 

s ružencom v rukách, denná svätá 

omša, breviár so sestrami a potom 

stretnutia. S kňazmi, s laikmi. Po-

kračoval v písaní svojho listu aj keď jeho 

ruka už nebola taká pevná a rozhodná ako 

prv. 

Hľa, život kresťana. Služobníka Bo-

žieho i bratov a sestier. (...) Život, ktorý sa 

priblížil k príkladu Panny Márie, čiže ne-

chať sa viesť Bohom a usilovať sa plniť je-

ho svätú vôľu.“ 
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OZNAMY 

• V stredu (14.09.) na sviatok Povýšenia sv. Kríža Vás pozývame na Kalváriu.  

 O 17:00 hod. tam bude Krížová cesta (dole z Mierovej ulice) a po nej o 18:00 
 hod. sv. omša zo sviatku Povýšenia sv. Kríža. 

• Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie (15.09.) síce nie je prikázaným sviat-
kom, no pozývame vás zúčastniť sa sv. omše, nakoľko je to patrónka našej kra-
jiny. Sv. omše budú ako v nedeľu. V tento deň bude kancelária farského úradu 
zatvorená. Súrne prípady hláste po sv. omši kňazovi. 

• Na budúcu nedeľu (18.09.) bude zbierka na Rádio Lumen. 

• Na budúci týždeň v stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný 
je iba jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.  

• Adorácia vo štvrtok večer 15.09. nebude. 

• Farská kancelária v stredu 14.09. a vo štvrtok 15.09. nebude.  

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

• Detské sv. omše vo farskom kostole začnú od 16.9.2022. Budú vždy v piatok o 
18:00 hod. Sú povinné pre deti, ktoré sa v našej farnosti budú pripravovať na 
Prvé sv. prijímanie. Po sv. omši (16.09.) bude aj prvé stretnutie rodičov prvo-
prijímajúcich detí, kde dostanú konkrétne informácie k príprave detí. Prosíme 
rodičov o účasť na stretnutí. Na tejto sv. omši bude aj požehnanie školských 
aktoviek, takže ich pred sv. omšou dajte pred obetný stôl. 

• 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!!!  Sväté omše pre birmovancov začnú 
vo štvrtok 22.09. o 18:00 hod. Účasť birmovancov, ako aj jedného rodiča je 
povinná a nutná. Tešíme sa na stretnutie. 

• Pomôžte deťom na ceste k vzdelaniu a zapojte sa do 13. ročníka Zbierky škol-
ských pomôcok. Ak máte doma nevyužité ceruzky, farbičky, zošity či iné škol-
ské potreby, ktoré sú vašim deťom navyše alebo školskú tašku, z ktorej Vaše 
deti vyrástli, neváhajte 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 čle-
nov, aby si ich vyzdvihli v sakristii a zaplatili členský poplatok 8 € na r. 2023.  



 

 

FL 19/2022 3 

Na Slovensku bude opäť 40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov  

Opäť po roku bude na Slovensku prebiehať 40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za 
kňazov. Začína sa na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, teda 15. septembra 
a potrvá do 24. októbra. Organizátor podujatia, hnutie Modlitby za kňazov, pozýva k 
pôstu a modlitbám každého, komu záleží na tom, akých kňazov budeme mať. 

„Pôstne úmysly môžu byť rôzne. Naše obety a modlitby potrebujú kňazi starí 
a chorí, kňazi so zraneným srdcom, spútaní rôznymi závislosťami alebo takí, ktorí sa 
cítia vyhorení. Pôst je možné obetovať tiež za pastiera vo farnosti, za kňaza, ktorý 

pondelok 

12.9.2022 
  

Najsv. mena P. Márie, (ľs.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Pavol, Ju lia, Pavol a + rodič ia 

+ Helena, Jozef 
+ Jozef (9 vý r.) 

+ Jozef (10 vý r.) 

utorok 

13.9.2022 
  

Sv. Ján Zlatoústy,  
biskup a učiteľ C., (sp.) 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdča PM 

+ Radoslav, Vasiľ, Zdeno, Ondrej 
+ Mičhal 

streda 

14.9.2022 
  

Povýšenie sv. Kríža, (sv.) 

Humenne   
  

Kalvária 

Kalvária 

6:15 

12:00 

17:00 

18:00 

+ Oľga 

Za telesne  a dus evne  uzdravenie - Maria n 

Krížová cesta 

Za veriačičh 

štvrtok 

15.9.2022 
  

Sedembolestná P. Mária, 
patrónka Slovenska, (sl.) 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Gruzovče 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

10:30 

9:15 

8:00 

9:00 

10:30 

+ S tefan 

ZBP rod. Bartekova a Medulkova  
+ Margita 

+ Eva 

ZBP Lenka (40 r.) 

ZBP Jozef (50 r.) 

Za č lenov RB 

ZBP Lenka a Stanislav 

ZBP a poďak. Viktor (30 r.) s rodinou 

piatok 

16.9.2022 
  

Sv. Kornélius, pápež  
a sv. Cyprián biskup,  

mučeníci, (sp.) 

Humenne   

  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Ja n, Helena, Pavol 
+ Anna    (pohreb 27.5.) 

ZBP Jozef a Eva 

+ Matej 

sobota 

17.9.2022 

Humenne  
  
Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Andrej, Alz beta, Anna, Jozef, Ma ria 

+ Ja n 

+ Katarí na 

+ Tere zia, Milan, S tefan 

nedeľa 

18.9.2022 

  
25. nedeľa 

 v cezročnom období 

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 

Za + z rod. Majerč a kova  
+ Mičhal, Jolana, Vinčent 
+ Ľudoví t, Kristí na 

+ Boz ena, Mičhal 
ZBP Aga ta a Vladimí r (60 r.) 

+ Maria n 

... 
ZBP rod. Mičhala Irený a Petra 

ZBP a poďak. Ingrid (50 r.) a čelu  rodinu 
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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. 

ma pokrstil či vyslúžil a aj dnes vysluhuje sviatosti. Ale aj za tých kňazov, ktorí mi 
najviac pomohli na ceste k Bohu. Samozrejme aj za nové povolania do kňazstva či za 
odvahu pre chlapcov urobiť konkrétne rozhodnutie ako reakciu na Božie povolanie,“  

Hnutie Modlitby za kňazov prosí aj samotných kňazov, aby sa k pôstu pripojili 
a odslúžili na tento úmysel sväté omše. 

pondelok 

19.9.2022 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

  
18:00 

17:00 

+ Ma ria a S tefan 

Za narodene  i nenarodene  deti a pomoč vo  
    vý čhove 

ZBP Ja n (70 r.) 
+ Daniela 

utorok 

20.9.2022 
  

Sv. Andrej Kim Teagon  
a sv. Pavol Hasang a spoloč. 

mučeníci, (sp.) 

Humenne  
  
  
Gruzovče 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Tere zia a S tefan 

+ Magdale na, Ro bert, Andrej, Ladislav 

ZBP Viera s rodinou 

+ Margita, Jozef 

streda 

21.9.2022 
  

Sv. Matúš, apoštol 
a evanjelista (sv.) 

Humenne   
  
  
Slov. Volova  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Matu s  a rodič ia 

+ Ja n, Ma ria, Ja n, Juraj, Ma ria 

+ Pavlí na  (pohreb 25.8.) a + Mičhal 
... 

štvrtok 

22.9.2022 

Humenne  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Anton (1 vý r.) 

+ Ja n, Pavol, Maria n 

+ Helena, Jozef, Mičhal 
+ S tefan a + z rod. Horva tova 

+ Mičhal, Ma ria, Milan, Blaz ej, Kveta 

piatok 

23.9.2022 
  

Sv. Páter Pio, kňaz (sp.) 

Humenne   

  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Frantis ek (14 vý r.) 

ZBP Ja n a Ja n 

+ Mičhal, Kla ra a ičh rodič ia 

ZBP Alena (50 r.) s rodinou 

+ Anna 

sobota 

24.9.2022 

Humenne  
  
Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Margita (25 vý r.), + Ja n, Ja n 

ZBP Margita (75 r.) 

... 
+ Paulina, Juraj, Roza lia, Ja n, Ma ria 

nedeľa 

25.9.2022 

  
26. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Gruzovče 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:15 

8:00 

10:30 

9:00 

10:30 

ZBP S tefan a Ma ria a deti s rodinami 
+ Ja n a Jozefí na 

Za farnosť 

ZBP Anna (65 r.) 

ZBP Jaroslav (70 r.) 

ZBP Denisa s rodinou 

... 
+ Martin, Ma ria, Jozef 
ZBP a poďak. Anna (70 r.) 


