
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

9.10.2022 21/2022 17. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

PRED 60 ROKMI - 11. OKTÓBRA 1962 -                  

BOL OTVORENÝ DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL  

Druhý vatikánsky koncil bol XXI. 

všeobecný ekumenický koncil Katolíckej 

cirkvi, ktorý zvolal pápež Ján XXIII., začal 

program tzv. aggiornamenta a dal podnet 

k reforme rímskokatolíckej liturgie (o. i. 

umožnil pri bohoslužbách používať ná-

rodný jazyk), obnove východných katolíc-

kych cirkví a formuloval vzťah Katolíckej 

cirkvi k iným kresťanských cirkvám a spo-

ločenstvám a k nekresťanským nábožen-

stvám. Prvá sessia koncilu trvala od 11. 

októbra 1962 do 8. decembra 1962. 

Jednou z najvýznamnejších udalostí 

dvadsiateho storočia a najvýznamnejšou 

v histórii Kato-

líckej cirkvi 

dvadsiateho 

storočia bol 

Druhý vatikán-

sky koncil. Do-

dnes sa histori-

ci nevedia do-

hodnúť, napriek 

tomu, že jeho 

zvolávateľ Ján 

XXIII. ho jasne 

označil ako 

v poradí Druhý 

vatikánsky kon-

cil, či je alebo 

nie je praktickým dokončením Prvého va-

tikánskeho koncilu. Nech je tak, alebo 

onak jedno je isté, že priniesol radikálnu 

zmenu do života Cirkvi v druhej polovici 

dvadsiateho storočia a prekračuje aj nové 

storočie a tisícročie. Kým Prvý vatikánsky 

koncil bol koncilom zaoberajúcim sa otáz-

kami omylov moderného racionalizmu, 

otázkami disciplíny a vyústil do vyhlásenia 

dogmy o neomylnosti pápeža vo veciach 

viery a mravov, Druhý vatikánsky koncil je 

koncilom pastoračným, je koncilom, ktorý 

prijatím štyroch konštitúcii, deviatich dek-

rétov a troch deklarácii jasne dal najavo, 

aká bude orientácia Cirkvi v súčasnom 

svete, čo sú jej priority a akým spôsobom 

bude pokračovať 

v diele, ktoré jej 

zveril Ježiš Kris-

tus. Naša vlasť a 

Cirkev v dobe 

prípravy Druhé-

ho vatikánskeho 

koncilu, jeho 

otvorenia, prie-

behu i ukonče-

nia, ako aj nasle-

dujúcich skoro 

dvadsaťpäť ro-

kov bola pod 

nadvládou ko-

munizmu. Preto 

mnohoráz nebo-

lo možné o koncile informovať, písať, vy-

dávať jeho dokumenty a rozoberať ich ako 
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by to bolo nutné, aby  sa mohli uviesť do života. S hrdosťou môžeme však konštatovať, 

že liturgická obnova, ktorá bola istým spôsobom „zreničkou oka“ koncilu sme u nás zvlá-

dali dobre, ba môžeme povedať, že mnohé liturgické knihy sme mali vytlačené 

v preklade do nášho materinského jazyka oveľa skôr, než mnohé iné veľké národy. Bola 

to zásluha vtedajších zanietencov okolo predsedov vtedajších liturgických komisií: bis-

kupov Ambróza Lazíka a Jána Pásztora, ako aj spišského kapitulného vikára Jozefa Ligo-

ša. 

Najvyšší význam zo zhromaždenia pastierov Cirkvi v histórii majú koncily, ktoré 

dostali označenie ekumenické alebo všeobecné, čo znamená, že Katolícka cirkev bola na 

nich reprezentovaná vo svojom celku, v jednote s pápežom. Označenie 

„ekumenický“ (gréc. oikumenikos synodos = celosvetové zhromaždenie) znamená, že 

ide o zhromaždenie biskupov na najvyššej úrovni, na ktorom sa prerokúvajú otázky týka-

júce sa Cirkvi v oblasti viery, mravov a pastoračných záležitostí. Koncil sa považuje za 

ekumenický, ak je legitímnym zhromaždením všetkých biskupov, ktorí sú členmi kolégia 

biskupov, zastupujúcich všeobecnú Cirkev zvolaných jedine pápežom, ktorému pripadá 

osobne alebo prostredníctvom iných mu predsedať, preložiť ho, prerušiť, alebo rozpustiť 

a schvaľovať jeho rozhodnutia.  Katechizmus Katolíckej cirkvi podáva o tom podobné 

hodnotenie: „Kolégium biskupov vykonáva moc nad celou Cirkvou slávnostným spôso-

bom na ekumenickom koncile,“ a dodáva: „Koncil nie je nikdy ekumenický, ak ho taký 

nepotvrdil alebo aspoň neprijal Petrov nástupca.“ „...prípravné práce na ekumenické 

stretnutie pokračovali pomerne rýchlo. Patrili k tomu aj rozhodnutia, ktoré nesúviseli 

naoko s koncilom. Napríklad v  roku 1959 na Veľký piatok počas slávnostnej liturgie pá-

pež  prikázal vypustiť zo známej modlitby za židov všeobecné obvinenie vyvoleného ná-

roda za smrť Ježiša Krista, zavedené v stredoveku. Úprava liturgie v tomto bode sa oka-

mžite rozšírila na celú Cirkev a všeobecne sa interpretovala ako významný prejav zbližo-

vania a výzvy na dialóg. K ďalším významným krokom bolo vymenovanie nových kardi-

nálov v konzistóriu 14. decembra 1959 – 8 kardinálov a 28. marca 1960 – kreoval 10 

ďalších. Bolo to prvýkrát v histórii Cirkvi, že boli vymenovaní kardináli 

aj  z mimoeurópskych diecéz. ...5. júna 1960 vydaním  Motu proprio  Superno Dei nutu 

sa začali skutočné prípravy koncilu, ktoré potrvali dva roky, čo je pomerne krátke obdo-

bie. Vytvorilo sa 11 komisií: centrálna, ktorá mala na starosti koordinovanie a schvaľova-

nie vypracovaných schém, jej predsedom bol štátny tajomník; dogmatická na čele 

s Ottavianim, pre biskupov a správu diecéz; pre disciplínu duchovenstva; pre sviatosti; 

pre liturgiu; semináre, rehoľníkov, Východné cirkvi, misie, laický apoštolát; sekretariát 

pre jednotu kresťanov. Sekretárom centrálnej komisie bol Pericle Felici, neskôr sekretár 

koncilu. Komisie v podstate kopírovali štruktúru Rímskej kúrie, až na dve výnimky: cel-

kom nové boli komisia pre apoštolát laikov a sekretariát kresťanov.  

No celok od samého začiatku predstavoval obraz veľmi odlišný od príprav Prvého 

vatikánskeho koncilu v r. 1868–1869. Komisie boli oveľa početnejšie, zahŕňali rozsiahle, 

rozmanité oblasti s oveľa otvorenejšími horizontmi, ako to bolo za čias Pia IX. Sekreta-

riát pre jednotu získal čoskoro rovnaké postavenie ako ostatné komisie a zohral prvora-

dú úlohu. Členmi komisie boli väčšinou biskupi, no mali pri sebe poradcov- teológov.  
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 V sakristii Vám ponúkame stolové aj nástenné kalendáre Božieho milosrdenstva 
na rok 2023. Kúpou podporíte Kongregáciu sestier Matky Božieho milosrden-
stva na Slovensku. Cena jedného kusu je 3,00€.  

 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.  

 Nedeľa 23.10. je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na mi-
sie. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.  

 

pondelok 

10.10.2022 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Já n, Justí ná, Já n, Vládimí r 

ZBP rod. Durn á ková , Michál á Láurá 

Zá + z rod. Benková á Herkeľová 

Zá + z rod. Kuľhová  

utorok 

11.10.2022 

Humenne  
  
  
Gruzovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Jozef 
+ Irená, Jozef, Má riá 

ZBP Kátárí ná (70 r.) 

Zá + z rod. Jevc á ková  

streda 

12.10.2022 

Humenne  
  
  
Slov. Volová  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Já n, Anná, Frántis ek, Já n 

+ Jozef, Má riá, Jozef 
+ Já n   (pohreb 26.8.) 

+ Helená 

štvrtok 

13.10.2022 

Humenne  
  
  
 

Brestov 

NsP 

6:15 

 12:00 

18:00 

18:45 

17:00 

16:00 

+ Anná, Emil, Helená, Jozef, Máriá n, Pável, Milán 

Zá ví ťázstvo Nepos kvrnene ho Srdcá PM 

+ S tefá niá, Dezider, Já n (kn áz), S tefán (kn áz) 

Eucharistická Adorácia  do 20:00 

Zá + z rod. Kuľhová  
+ Gábriel 

piatok 

14.10.2022 

Humenne   

  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP Má riá (80 r.) s rodinou 

ZBP r. Kislánová , Kác urová  
ZBP Má riá, Márek, Mirosláv s rodinámi 
+ Má riá, Michál, Anná, Michál, Vojtech 

+ Michál, Anná, Páulí ná, Veroniká 

sobota 

15.10.2022 
  

Sv. Terézia od Ježiša,  
panna a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenne  
  
Slov. Volová  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

ZBP Ľubor, Boz ená, Mirosláv 

+ Sá rá, Já n, Alz betá, Juráj, Má riá 

+ Kátárí ná 

+ Alz betá  (35 vý r.) 

nedeľa 

16.10.2022 

  
29. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  
  
  
  
Brestov  
Gruzovce  

Slov. Volová  
Dubní k  

NsP  

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:15 

8:00 

10:30 

9:00 

10:30 

ZBP rod. Petková  
ZBP Rádosláv (45 r.) s rodinou 

Zá fárnosť 

ZBP Milotá á Mirosláv (26 mánz .) s rodinou 

ZBP Ládisláv (60 r.) 

ZBP Sofiá, Kristinká, rodic iá 

ZBP Michál á Irená 

+ Já n, Anná, Já n 

ZBP pre rodinu Páulá 

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 



 

 

FL 21/2022 4 

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. 

 V čase zármutku nezanedbávaj svoje modlitby. Zlý nepria-

teľ sa pokúsi zmiasť ťa, aby si ich zanedbával. Naopak, 

modli sa ešte viac ako inokedy a uvidíš, ako rýchlo ti Pán 

príde na pomoc. Kto sa modlí, nezotrvá dlho v hriechu. 

Pretože buď zanechá modlitbu, alebo hriech, lebo modlitba 

a hriech nemôžu existovať vedľa seba.            

                    Svätá Terézia z Avily 

pondelok 

17.10.2022 
  

Sv. Ignác Antiochijský,  
bisk. a mučeník, (sp.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP á dár vierý - deti Peter s rodinou á Anná 

+ Peter 

Zá dár dieťáťá pre mánz elov 

Zá + z rod. Rádová , Márcinová  

utorok 

18.10.2022 
  

Sv. Lukáš,  
evanjelista, (sv.) 

Humenne  
  
  
Gruzovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Aránká (70 r.) á Mártá (30 r.) 

+ Helená, Michál, Andrej, Pávlí ná 

+ Vincent, S tefán, Anná 

ZBP Luká s  

streda 

19.10.2022 

Humenne  
  
  
Slov. Volová  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Rádosláv á Pávol s rodinámi 
ZBP Járosláv (50 r.) s rodinou 

+ Márek   (pohreb 2.9.) 

+ Andrej, Helená 

štvrtok 

20.10.2022 

Humenne  
  
 

  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

17:00 

16:00 

+ Já n, Anná, Michál, Tomá s , Frántis ek 

+ Anná, S tefán, Anná, Andrej 
Zá + z rod. Breková , Tomec ková  Ontkovic ová  
Eucharistická Adorácia  do 20:00 

ZBP Mártin s rodinou 

+ Juráj, Jozef, Má riá, Michál, Já n 

piatok 

21.10.2022 

Humenne   

  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00  
18:00 

16:00 

+ Joháná, Jozef á ich rodic iá 

+ S tefán, Evic ká 

+ Michál, Má riá, Andrej, Zuzáná, Járosláv, Gábrielá 

ZBP Micháelá 

+ Anná 

sobota 

22.10.2022 
  

Sv. Ján Pavol II.,  
pápež, (ľs.) 

Humenne  
  
Slov. Volová  
NsP 

7:00 

18:00 

14:00 

7:30 

ZBP Andrej, Jánká, S tefán s rodinámi 
+ Anná, Jozef 
Zá ruz encove  brátstvo á seniorov 

Poďák. zá výslýs áne  prosbý - bohuzná má rodiná 

nedeľa 

23.10.2022 

  
30. nedeľa 

 v cezročnom období 
  

Nedeľa sv. misií 

Humenne  
  
  
  
Brestov  
Gruzovce  

Slov. Volová  
Dubní k  

NsP  

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

10:30 

9:15 

8:00 

9:00 

10:30 

+ Cýril, Zuzáná, Helená 

ZBP Ondrej, Váliká, Ondrej, Diáná 

Zá fárnosť 

+ Má riá, Michál, Má riá, á + rodic iá 

ZBP Anná 

+ Michál, Má riá, Jozef, Má riá, Mártá 

ZBP rod. Gájdos ová  á Luciková  
+ S tefán, Má riá, S tefán 

ZBP á poďák. Evá á S tefán  (50 mánz .) s rod. 


