
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 
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Príklad Svätých by sme mohli nazvať 

aj ako vzor „kultúry každodenného živo

-ta“. Náš každodenný život sa skladá z 

pestrej mozaiky činností. A my práve 

do jednotlivých činností máme vnášať 

čosi božské. Do rozprávania. Do oblie-

kania. Do práce. Do rodiny. Do športu. 

Do zábavy. Do susedských vzťahov. Do 

politiky. Ide tu o akýsi jednoznačný po-

stoj posväcovania každodenných sku-

točností.  

Ďakujeme Pánu Bohu za prežité chví-

le a milosti, ktoré sme mohli zažiť a 

predovšetkým načerpať pri uplynulej 

odpustovej slávnosti patrónov nášho 

Farského kostola Všetkých svätých. Ďa-

kujeme za nádherné spoločenstvo pri 

oltári. Nech v našich 

srdciach prežitá  

slávnosť vzbudí ešte 

väčšiu túžbu po na- 

sledovaní Ježiša  

Krista, Panny Márie  

a všetkých, ktorí už  

nebeskú blaženosť  

dosiahli. 
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 V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2. novembra) slávil ko-
šický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober svätú omšu za zosnu-
lých biskupov a kňazov arcidiecézy. 
 „Dnešný deň spomienky na tých, ktorí nás predišli do večnosti je teda 
silným mementom a pripomienkou našej pominuteľnosti ale i silného pre-
svedčenia, že každý z nás má nesmrteľnú ľudskú dušu a že smrťou sa život 
nekončí, iba mení. Na základe tejto pravdy viery preto žiadneho zosnulého 
človeka nezavrhujeme, ale modlíme sa za neho, aby v prípade potreby, keď 
ho po smrti ešte ťažia hriechy, neodpustené a nezahojené rany, rúhania či 
osočovania, aby aj takejto duši v očistci bol Boh milosrdný, očistil ju a pri-
jal k sebe. Toto je zmysel dušičkovej oktávy, teda celého osem dňového 
obdobia, kedy sa úprimne modlíme za zosnulých a navštevujeme cintorí-
ny," uviedol v homílii. 
 Každý rok si v košickej katedrále, kde odpočívajú mnohé telá zosnulých 
biskupov, kňazov i laikov, zvyknú v tento deň pripomenúť jedného zo zos-
nulých duchovných pastierov – košických biskupov. Arcibiskup Bober tento 
raz pripomenul osobnosť biskupa Ignáca Fábryho, ktorý bol košickým bis-
kupom v rokoch 1852 – 1867. Pripomenul niektoré jeho životopisné fak-
ty. „Biskup Fábry chcel byť blízko svojim veriacim, preto si predsavzal, že 
navštívi všetky farnosti svojej diecézy, čo sa mu aj skutočne podarilo. 
Zvlášť si všímal činnosť kňazov a usiloval sa im pomôcť. Usiloval sa tak o 
prehĺbenie duchovného života v diecéze a aktívne podporoval charitatívne 
zariadenia," povedal. Pochovaný je v krypte biskupov v katedrále sv. Alžbe-
ty. 
 „Keď v tomto týždni pôjdete na hroby svojich blízkych, vo vďačnej mod-
litbe pamätajte aj na duše svojich duchovných pastierov, kňazov i bisku-
pov, ktorí nemali pokrvné rodiny a na ktorých si možno už nikto nespomí-
na. Prejavte aj krátkou modlitbou vďačnosť za upevňovanie viery v našom 
regióne a v našej vlasti, aby sme tak aj my dnes mohli profitovať z neotra-
siteľnej nádeje na večnosť a 
stretnutie v nebi. Lebo aj oni 
sú schodmi, po ktorých sme 
mohli vystúpiť bližšie k ne-
bu," uviedol košický arcibiskup 
metropolita a predseda KBS 
Mons. Bernard Bober. 
Centrálna krypta v Dóme sv. 
Alžbety v Košiciach je otvore-
ná celý deň v rámci Dušičkovej 
oktávy, informoval Allan To-
máš, farár a dekan vo Farnosti 
sv. Alžbety v Košiciach. 
 Zdroj: tkkbs.sk 
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• V nedeľu 13.11. bude zbierka na Dobročinné diela sv. Alžbety. 

• Farnosť Všetkých svätých v Humennom pozýva manželov na „Manželské večery“. 

Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým 

manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Záujemcovia sa hlás-

te v sakristii najneskôr do 18.11.2022, nakoľko počet manželských párov je limi-

tovaný. Bližšie informácie sú na plagáte na nástenke pred farským kostolom. 

• HE: V utorok 22.11. začneme prijímať úmysly svätých omší na prvý polrok 2023 

(max. 2 úmysly na osobu). Zapisovať budeme vo farskej kancelárii počas úrad-

ných hodín. 

pondelok 

7.11.2022 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Jozef 
Za uzdravenie – Vladimí r a Martina 

Za + č lenov ruz enčove ho bratstva 

+ Albert, Berta 

utorok 

8.11.2022 

Humenne  
  
  
Gruzovče 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

 Za + z rod. Sivč ova , Bobaľova  
+ Jozef, Helena, S tefan, Anna, Andrej 
Za + z rod. Martonova , S epeľova  
+ Pavol, Jozef 

streda 

9.11.2022 
  

Výr. posviacky Lateránskej 
baziliky, (sv.) 

Humenne  
  
  
Slov. Volova  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Daniča   (pohreb 19.6.) 

+ Gabriel 
ZBP Ma ria 

+ Pavol, Pavlí na, Mičhal, Miroslav 

štvrtok 

10.11.2022 
  

Sv. Lev Veľký, 
pápež a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

17:00 

16:00 

+ Jozef, Helena, Ma ria, Ja n 

+ Pavol, Helena, Milan, Gabriela 

+ Juraj, Ju lia, Mičhal 
Eucharistická Adorácia  do 20:00 

Za + z rod. Kos ička , Terekova  
Za + z rod. Orlejova, Palas tova, Kuľhova 

piatok 

11.11.2022 
  

Sv. Martin z Tours,  
biskup, (sp.) 

Humenne   

  
 

Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Jozef 
ZBP Ja n (70 r.) s rodinou 

ZBP Ma ria (50 r.) s rodinou 

... 
Za rodinu Ma rie Kovaľovej 

sobota 

12.11.2022 
  

Sv. Jozafát,  
biskup a mučeník, (sp.) 

Humenne  
  
Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Ja n, S tefan, Alz beta 

ZBP Iveta (60 r.) s rodinou 

+ Andrej 
+ Gabriel 

nedeľa 

13.11.2022 

  
33. nedeľa 

 v cezročnom období 

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 

+ Alz beta   (pohreb (1.6.) 

+ Ja n, Alz beta, Vladimí r Anna a + rodič ia 

Za farnosť 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdča PM 

ZBP rod. Panočova  
+ Anna, Helena, Mičhal 
ZBP Jakub (30 r.) 

+ Mičhal, Ma ria, Mičhal 
Poďak. za sv.manz elstvo Mikula s  a Jozefí na 



 

 

FL 23/2022 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. 

• BR, GR, DUB, NsP:  Úmysly svätých omší na prvý polrok 2023 na filiálkach 
a v nemocničnej kaplnke, začneme prijímať od pondelka 21.11. po sv. omšiach 
(max. 1 úmysel na číslo domu).  

• Vo štvrtok 17.11. je štátny sviatok. Kancelária farského radu bude zatvorená. 

• V nedeľu 20.11., na slávnosť Krista Kráľa, bude obnova zasvätenia ľudského poko-
lenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pri ktorom môžeme získať úplné odpustky.  

pondelok 

14.11.2022 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Ja n a + z rod. Z inč a kova  a Kač marova  
+ nenarodene  deti 
+ Judita, Jozef, Joz ino 

+ Miroslav, Mičhal, Pavlí na, Pavol, Margita, S tefan 

utorok 

15.11.2022 

Humenne  
  
  
  
Gruzovče 

6:15 

  
12:00 

18:00 

17:00 

Za + z rod. Vajsova , Jankovč inova , S imonč ič ova , Sedla -
kova  
+ Peter 

+ Pavol (3 vý r.) a + Ondrej 
ZBP rod. Mačkova , Mrí zova 

streda 

16.11.2022 

Humenne  
  
  
Slov. Volova  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Ja n (50 r.) 
+ Margita 

+ Jozef 
+ Ja n, Pavol, Helena 

štvrtok 

17.11.2022 
  

Sv. Alžbeta Uhorská, 
rehoľníčka, (sp.) 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

17:00 

16:00 

+ Jozef 
+ Ma ria, Jozef, Ja n, Ma ria, Anna, Jozef 
ZBP Jozef, Jana, Nata lia 

Eucharistická Adorácia  do 20:00 

ZBP Ma ria s rodinou 

+ Ja n a + z rod. S imurdova a Dankova 

piatok 

18.11.2022 
  

Výr. posviacky bazilík 
 sv. Petra a Pavla,  

apoštolov, (ľs.) 

Humenne   

  
 

Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Anna (1 vý r.) a + Ja n 

+ Margita 

+ Ma ria (1 vý r.); za + z rod. Fedorova a Bedna rova 

+ Ma ria, Juraj, Zuzana, Jozef 
+ Zuzana, Mičhal ml, Zuzana,Mičhal st. 

sobota 

19.11.2022 
  

Sv. Jozafát,  
biskup a mučeník, (sp.) 

Humenne  
  
Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

Za + z rod. Lelkova  a Sehna lkova  
ZBP a poďak. Ma ria (80 r.) 

Za + z rod. Harvanova , Gres ova  
+ Ma ria, Jozef, Ma ria, Vasiľ 

nedeľa 

20.11.2022 

  
34. nedeľa 

 v cezročnom období 
  

Krista Kráľa 

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 

+ Tere zia (2 vý r.) 

+ Jozef a Ma ria 

Za farnosť 

+ Jozef, Anna, Peter 

ZBP rod. Jevč a kova  
ZBP Ma ria (80 r.) 

ZBP rod. Andrejčova , Murnikova , Kus ní rova , Pis kova  
+ Frantis ek, Ja n, Ma ria, S tefan 

ZBP a poďak. Milan (75 r.) 


