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Vo všeobecnom ponímaní – mimo kres-

ťanského prostredia, ale často aj u samotných 

veriacich – sa pojem svätec a svätica asociuje 

s predstavou príkladne mravného, zbožného 

a mnohorakým spôsobom zaslúžilého človeka, 

ktorý je po smrti Bohom či pápežom dekorova-

ný svätožiarou. 

Teologický a historický 

výklad tejto úcty je však 

o niečo zaujímavejší. Svätý je 

v kresťanskej teológii predo-

všetkým Boh sám a všetko to, 

čo mu plne náleží. Svätí sú 

v starej kresťanskej tradícii tí, 

ktorí boli spasení, - v listoch 

apoštola Pavla sa dokonca 

výraz svätý používa ako syno-

nymum pre kresťanov aj po-

pri tom, čo vidieť z jeho lis-

tov, že o členoch svojich obcí 

– o svojich svätých – nemá 

žiadne ilúzie, vidí ich veľmi 

realisticky so všetkými ich 

slabosťami. Svätec tu teda 

rozhodne nie je chápaný ako 

nejaký „morálny úderník“.  

Slávnosť Všetkých svätých  

nemá odrážať – hoci mnohí si 

to tak predstavujú – akýsi 

spoločný nebeský banket tých všetkých svä-

tých a blahoslavených, ktorých mená nájdeme 

behom roka v katolíckom kalendári. Má to byť 

skôr slávnosť tých, o ktorých svätosti sa verej-

ne a všeobecne nevie. To sú tí, ktorých mená 

Boh žiarlivo ponechal pre seba vo svojom srd-

ci, pretože mu boli takí drahí, že neprezradil to 

nikomu na svete. 

A predsa sú spoznateľní. Svätý je ten, 

ktorého keď stretneme, nepochybujeme 

o existencii Boha. Svätý je ten, kto je človekom. 

Raz pri krste jedného dieťaťa 

po obrade som povedal rodi-

čom: prajem Vám, aby vaše 

dieťa sa stalo svätým! Skoro im 

vypadlo z rúk. Len to nie. 

A prečo nechceli? Vo svätých 

po dlhý čas sme uctievali nie-

čo mimoriadneho, nie - ľud-

ského. Životopisy svätých vždy 

hľadali, čo je mimoriadne a nie 

čo je podstatné: že bol člove-

kom.  

Svätý je ten, ktorý je už natoľ-

ko človekom, že je božským. 

Svätý je ten, cez koho preniká  

a vyžaruje Boh. 

Každý kresťan je pozvaný 

k svätosti, čo znamená robiť to 

čo robili svätí. My sme soľou a 

svetlom dnešnej doby, dneš-

ných čias, dnešnej spoločnosti. 

Nemusíme sa stať svätými sve-

tového formátu, je postačujú-

ce, keď v našom malom svete, vo svojom bez-

prostrednom prostredí žijeme tak, že svoj po-

hľad orientujeme na prichádzajúce Božie krá-

ľovstvo a to nám dáva silu, aby sme čelili vý-

zvam, ťažkostiam a protirečeniam tohto sveta. 

Ak takto žijeme, získame evanjeliové bla-

hoslavenstvá, ktoré nám prisľúbil sám náš Pán.  
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 V pondelok 10. októbra 2022 na plenárnom zasadnutí  KBS v Badíne bol košický arcibis-
kup metropolita Mons. Bernard Bober  v  tajných voľbách zvolený za nového predsedu Kon-
ferencie biskupov Slovenska na obdobie štyroch rokov.  
 
 Otcovi arcibiskupovi Bernardovi Boberovi srdečne blahoželám k zvoleniu za predsedu 
Konferencie biskupov Slovenska a keďže už nejaký čas mám možnosť vnímať náročnosť 
služby biskupa na diecéznej či národnej úrovni, o to viac mu prajem síl, zdravia a hlavne po-
žehnania. Zároveň ho uisťujem o mojej pomoci, v čomkoľvek to bude potrebné.  
Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup, generálny vikár 
 
 Vaša Excelencia, otec arcibiskup, úprimne sa radujeme z Vášho zvolenia za predsedu 
KBS. Nech Vaše pôsobenie na tomto poste je obohatením a užitočným pre našu cirkev, pre 
celý národ, ale aj pre Vás. Želáme Vám, aby ste svoje talenty dokázali naplno využiť 
k ohlasovaniu radostnej zvesti a obhajobe našej viery. V mene svojom i v mene všetkých 
Vám z celého srdca gratulujem a v modlitbe vyprosujem bohaté dary Ducha svätého. Nech 
radosť z Pána je Vašou silou (por. Neh 8,10).                            
Mons. Zoltán Pásztor, biskupský vikár pre zmiešané slovensko-maďarské farnosti, pastorá-
ciu rómov a misijné diela 
   
 Drahý otec arcibiskup Mons. Bernard Bober. 
Páčilo sa Duchu Svätému a biskupom Slovenska, ktorí si Vašu Excelenciu na jesennom Ple-
nárnom zasadaní KBS zvolili za svojho predsedu. Úprimne Vám gratulujeme a tešíme sa, že 
ste verný svojmu heslu: „S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom“ ich voľbu aj prijali. Vzali 
ste na seba neľahké bremeno a tým ste dali nám kňazom i veriacim príklad, ako sa treba 
s pokorou i odvahou postaviť k novým výzvam a úlohám na pastoračnom poli. Nakoľko to 
bude možné, chceme Vám byť nápomocní. A od Všemohúceho Vám vyprosujeme všetky po-
trebné milosti, múdrosť, pevné zdravie a potrebnú dávku humoru, bez ktorého je obťažná 
spolupráca s Duchom Svätým. 
Mons. JCDr. Peter Holec , súdny vikár 
  
 Vaša Excelencia, otec arcibiskup, k Vašemu zvoleniu za predsedu KBS v prvom rade z 
úprimného srdca gratulujem. Zároveň prajem aj vyprosujem hlavne múdrosť, predvídavosť a 
prezieravosť, dar počúvať i komunikovať. Nech vždy viete v správny čas pozdvihnúť hlas 
ale aj mlčať. Nech Vás Duch Svätý v nasledujúcich štyroch rokoch sprevádza, aby ste ako 
dobrý pastier viedli našu Cirkev v týchto neľahkých časoch vždy správnym smerom. 
 ThLic. Ján Urban, MBA,  moderátor – riaditeľ ABÚ 
 
 

 Otec arcibiskup! 
Dňa 3.11. budete sláviť 72 požehnaných rokov svoj-
ho života! Za Vašu doterajšiu službu v našej košickej 
arcidiecéze Vám úprimne ďakujeme a prajeme Vám 
veľa Božích milostí a požehnania. Modlime sa za Vás 
slovami modlitby sv. Karola Boromejského: Pane, 
daj, aby náš otec arcibiskup zostal verný úlohe, ktorú 
si mu zveril! 

Všetko najlepšie! 

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 
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• Dnešná nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie.  

• Sv. spoveď pred Dušičkami a pred prvým piatkom: 

 

• Dušičkové pobožnosti budú v utorok (1.11.) takto: 

  Humenné   15:00 pri hornom kríži na cintoríne, (v prípade nepriaznivého počasia  

          v Dome smútku) 

  Brestov    14:30 na cintoríne 

  Gruzovce     14:30 na cintoríne 

  Slov. Volová  15:00 na cintoríne  

• Odpustky pre duše v očistci: Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa 
pomodlí za zosnulých, môže získať  odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam 
v očistci, raz denne od 1. do 8.novembra.   

pondelok 

24.10.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Jozef 
+ Pavol 
ZBP Adria n, Marcel, Ľudmila s rodinami 

utorok 

25.10.2022 

Humenne  
  
  
NsP 

6:15 

12:00  
18:00 

16:00 

ZBP Magdale na s rodinou 

Za + z rod. Kasanic ova , Janikova, Dobrovska , Harvanova  
+ Pavlí na, Michal 
+ Ma ria, Ľudoví t, Tere zia, Anna 

streda 

26.10.2022 
  

VÝR. POSVIACKY CHRÁMU,  
ak deň nie je známy, (sl.) 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Anna, Jozef 
+ Michal, Jozef, Ma ria a + rodic ia 

+ Alexander   (pohreb 29.8.) 

štvrtok 

27.10.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

ZBP rod. Brzychcyova , Felcova , Ruz ova  
+ Ja n a + rodic ia 

+ Eugen 

Eucharistická Adorácia  do 20:00 

piatok 

28.10.2022 
  

Sv. Šimon a Júda,  
apoštoli, (sv.) 

Humenne   

  
 

Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Ja n a Ma ria 

ZBP Andrea 

+ Jozef (4 vy r.) 

+ Andrej, Zuzana 

ZBP a poďak. Silvia a Bran o (20 manz .) s deťmi 

sobota 

29.10.2022 

Humenne  
  
Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

ZBP Anton (25 r.) 

+ Karol, Zlatica a ich rodic ia, Karol, Viktor 

Za + z rod. Valkovska  
+ Adam 

***   ZMENA  ČASU  z 3:00  na  2:00   *** 

nedeľa 

30.10.2022 

  
31. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP  

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

10:30 

9:15 

9:00 

10:30 

+ Ma ria a Jozef 
+ Milan, Anna, Zdenko, Anna, Michal 
Za farnosť 

ZBP Ma ria (70 r.) s rodinou 

+ Helena (5 vy r.) 

+ Anna, Andrej 
+ Helena (1 vy r.) 

+ Ma ria, Jozef, Michal 
ZBP a poďak. - Tere zia (60 r.) 

Humenné 

Streda 26.10. 16:30 – 18:00   Gruzovce Pondelok 31.10. od 16:45 

S tvrtok 27.10. 16:30 – 18:00   Slov. Volová Pondelok 31.10. od 17:00 

Pondelok 31.10. 10:30 – 12:00   Brestov Pondelok 31.10. od 17:45 

Dubník   Piatok 28.10. od 17:00    NsP Piatok 28.10. od 15:00 



 

 

FL 22/2022 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. 

pondelok 

31.10.2022 

Humenne  6:15 
12:00 
18:00 

+ Verona 
ZBP Igor s rodinou 
ZBP Ingrid a Katarí na, Jaroslav a Ľubica s rod. 

utorok 

1.11.2022 

  
Všetkých svätých, 

(sl.) 

Humenne  
  

odpust 
  
Brestov 
Gruzovce 
Slov. Volova  
Dubní k 

7:30 
9:00 

10:30 
18:00 
9:00 
8:00 
8:00 
9:00 

+ Paulí na, Jozefí na a + z rod. Vasiľova  a Bezekova  
+ Andrej, Anna, Juraj, Helena 
Za farnosť 
+ Pavol, Marta 
+ Pavlí na (1 vy r.) 
+ Anna, Andrej 
Za + z rod. Tka c ova , Pavelkova  
ZBP pre bohuzna mu rodinu 

streda 

2.11.2022 
  

Spomienka na všetkých 
verných zosnulých 

Humenne  
  
  
Brestov 
Gruzovce 
Slov. Volova  
Dubní k 
NsP 

6:15 
12:00 
18:00 
18:30 
16:30 
17:30 
18:00 
7:30 

ZBP Jana s rodinou 
Za zosnuly ch 
Za zosnuly ch 
Za zosnuly ch 
Za zosnuly ch 
Za zosnuly ch 
Za zosnuly ch 
Za zosnuly ch 

štvrtok 

3.11.2022 

Humenne  
  
  
  
Brestov 
NsP 

6:15 
12:00 
18:00 
18:45 
17:00 
16:00 

+ Anna, Ma ria, Ma ria, Ja n, Ja n 
+ Ma ria a Pavol 
ZBP Emí lia (60 r.) s rodinou 
Eucharistická Adorácia  do 20:00 
Za + z rod. Kontuľova , Č erevkova  
+ S tefan 

P
R
V
Ý
 
P
I
A
T
O
K 

piatok 

4.11.2022 
  

Sv. Karol Boromejský,  
biskup, (sp.) 

Humenne   
  
 

Brestov 
Gruzovce 
Slov. Volova  
Dubní k 
NsP 

6:15 
12:00 
18:00 
17:00 
18:00 
18:00 
18:00 
16:00 

+ Anna, Ja n, Gabriel, Andrej 
Za + z rod. Bovanova , Jus c í kova  
+ Anna 
ZBP Patrik (18 r.) 
... 
+ Pavol, Za + z rod. Kuľhova  a Nemtudova  
ZBP Katarí na, Martin 
Za + z rod. Fabianova  

P
R
V
Á  
S
O
B
O
T
A 

sobota 

5.11.2022 

Humenne  
  
Brestov 
Slov. Volova  
NsP 

7:00 
18:00 
8:00 
8:00 
7:30 

Za odc inenie ura z ok Nepos kvrnene ho Srdca PM 
+ Ja n, Ma ria, Viliam s rodic mi 
Za ruz encove  bratstvo 
Za + z ruz encove ho bratstva 
+ Jozef, Verona, Ja n, Anna 

P
R
V
Á
  
N
E
D
E
Ľ
A 

nedeľa 

6.11.2022 

  
32. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  
latinská 

  
  
Brestov 
Gruzovce 
Slov. Volova  
Dubní k 
NsP  

7:30 
9:00 

10:30 
18:00 
9:15 
8:00 

10:30 
9:00 

10:30 

Za farnosť 
ZBP Anton (60 r.) s rodinou 
Za ruz encove  bratstvo 
+ Paraska a Demeter a ich zosnule  deti 
ZBP bohuzna ma rodina 
+ S tefan, Helena, Alz beta,, Pavol 
+ Ma ria a Pavol 
+ Michal, Anna, Michal 
Za c lenov RB 


