
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

20.11.2022 24/2022 17. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Kontrastný obraz ponížené-

ho, zdanlivo bezmocného židov-

ského kráľa na kríži, kráľa, ktorý 

zlyhal, popisuje evanjelium. Za tým 

všetkým sa však skrýva kráľovstvo, 

ktoré nemožno s ničím porovnať, a 

ktoré človek ešte nezažil, ktoré je 

slobodné, nezávislé od politickej 

moci, od všetkých s tým súvisiaci-

mi tlakmi a otroctvami, manipulá-

ciami a intrigami, panovačnosťou a 

násilím, a ktoré je nádejou pre 

všetkých tu žijúcich a pre všetkých, kto-

rých obvinili. V slovách oboch zločincov 

sa odzrkadľujú v podstate oba obrazy krá-

ľovstva: zatiaľ, čo sa mu jeden vysmieva 

ako Mesiášovi, kráľovi, ktorý si nevie po-

môcť ani sám sebe, spozná ten druhý v 

bezmocnosti ukrižovaného skutočnú krá-

ľovskú moc a odovzdá sa do jeho milosr-

denstva. Až po Ježišovu smrť môžeme si 

všimnúť to, čo ho od začiatku jeho verej-

ného účinkovania sprevádzalo: spoločen-

sky etablovaní ľudia a "pobožní" ľudia sa 

voči nemu uzatvorili vo svojom mudrova-

ní a naopak, jednoduchý ľud a tí, ktorí sa 

ocitli v bezvýchodiskovej situácii sa otvá-

rajú Ježišovmu posolstvu bezpodmieneč-

nej a odpúšťajúcej láske. Možno potrebu-

jeme zakúsiť najprv pocit bezvýchodisko-

vosti, keď sme celkom v koncoch, aby sme 

sa mohli otvoriť neočakávanému, zázrač-

nému, uzdravujúcemu, tomu, čo si ani ne-

vieme predstaviť ...? A ako je to s Kristo-

vým kráľovstvom dnes? Neukazujeme sa 

my, kresťania vo svete, ako tí, ktorí 

sú stále slabí, málo presvedčiví, 

úbohí, bezmocní? A to zlé sa zdá, že 

má stále prevahu. Je potrebné mať 

dôverujúci pohľad spoluukrižované-

ho zločinca, aby sme aj my objavili v 

tejto zdanlivej bezmocnosti Kristo-

vo kráľovstvo plné moci. Bezmocný, 

vysmiaty, udupaný je v skutočnosti 

kráľ, aj keď vo svojom zvláštnom vý-

zname. Tento kráľ s trvalými jazva-

mi nie je žiadnym vyprojektovaným 

objektom pre našu veľkú fantáziu, nie je 

príležitosťou, podnetom pre triumfaliz-

mus, žiadnou výzvou opustiť realitu a sní-

vať v nejakom fungujúcom svete a tak 

podceňovať moc zlého v našej spoločnosti 

a v dejinách ľudstva. Návrat ku poriadku, 

ktorý nám je zverený, spochybní, zneistí 

všetky naše merítka. Svet sa už nedá jed-

noznačne rozdeliť na pravo alebo ľavo 

orientujúcich, na hore a dole, na veriacich 

a neveriacich, chudobných a bohatých. 

Vážne prijatá bezmocnosť bezbrannej lás-

ky spochybní všetky meradlá a princípy 

konania – dúfajme, že aj naše ... Dnes, v ne-

deľu Krista Kráľa oslavujeme teda úbohé-

ho, vysmiateho kráľa, kráľa s tŕňovou ko-

runou, kráľa na kríži, tak absurdne sa to asi 

javí mnohým ľuďom. My ho však oslavuje-

me, pretože vo svojej bezmocnosti na kríži 

ukázal inú moc: moc lásky. Jeho smrť je po-

sledným dôsledkom jeho obety lásky a je-

ho posolstva o nekonečnej Božej láskavos-

ti k nám, ľuďom. 
Zdroj: internet 
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Oznamy: 
• Sv. spoveď pred prvým piatkom:  V predchádzajúcich dňoch väčšina z vás prijala 

sviatosť zmierenia na dušičky a blížia sa sviatky Vianoc, preto v nasledujúcom pr-
vopiatkovom týždni budeme k dispozícii pred sv. omšami takto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Vo farskom kostole je počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia. 
• Starým a chorým prídeme vyslúžiť sviatosť zmierenia a Eucharistiu v piatok 

(2.12.) od 8:00. 
• Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená. 
• Nakoľko sa blížia vianočné sviatky, starým a chorým, ktorí nie sú prihlásení na pr-

vé piatky, budeme ponúkať sviatosť zmierenia pred sviatkami, a to v piatok, 
16.12.2022 od 8:00 hodiny. V sakristii kostola môžete nahlásiť chorých na spo-
veď pred Vianocami. Nezabudnite uviesť presnú adresu a telefónne číslo.  

• Počas všedných dní Adventu do 16. decembra (okrem liturgických sviatkov) Vás 
pozývame do farského kostola na ranné rorátne sväté omše o 6:15 hod. Na tieto 
sväté omše si prineste sviece alebo lampáše a zároveň prosíme o opatrnosť, aby 
sa neničilo zariadenie kostola stečeným voskom alebo ohňom. Na roráty pozýva-
me hlavne žiakov a študentov.   

 
 
 
 
 „Za slobodu sa oplatí bojovať. Je to Boží dar a veľká ľudská výsada. Pred 33 rokmi 
sme ju získali, a preto by sme mali byť každý deň vďační za to, že ju máme,“ vraví pri 
príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (17. novembra) košický arcibiskup met-
ropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Bernard Bober. 
 „Bol to dlhý zápas. Slovensko ovládala roky desivá totalita. V životoch i srdciach za-
nechala spúšť, ktorú sme neprekonali ani po vyše troch desaťročiach. Povzbudzujem 
všetkých bez rozdielu, majme trpezlivosť, kultivujme ducha slobody, ktorú sme dosta-
li. Slobody, ktorá bola vykúpená obetami tisícov laikov, zasvätených i kňazov. Trpeli, 
bojovali. V tichosti i verejne. Ďakujem im za to,“ uvádza. 
 „Nielen teraz, keď si pripomíname dni spojené s bojom za slobodu a demokraciu by 
sme však radi verejne povedali, že cítime, keď sa verejne ignoruje a pohŕda Cirkvou a 
jej prácou pre dobro celej spoločnosti. A pritom málokto robí viac verejnoprospeš-
ných a iných aktivít, ako samotná Cirkev. 
 Cítime, že v posledných dňoch bolo vyjadrených veľa negatívnych názorov na adre-
su spoločenstva veriacich, ktoré hraničia s osočovaním. Spochybňovanie príspevku 
Cirkvi na poli kultúry, školstva, zdravotníctva i charity a systematické označovanie 
Cirkvi za nepriateľa slobody, vedie k novej forme totality jedného správneho názoru. 
 Nebuďme voči tomu nevšímaví, ale otvorene vydávajme svedectvo o tom, že medzi 
základné práva patrí aj náboženská sloboda. A za tú sa oplatí bojovať,“ dodal predse-
da KBS. Zdroj: tkkbs.sk 

Humenné 

Utorok 11:00 – 12:00 

Streda 17:00 – 18:00 

S tvrtok 17:00 – 18:00 

Gruzovce Pondelok od 16:45 

Slov. Volová Pondelok od 17:00 

Brestov Pondelok od 17:30 

NsP Utorok od 15:00 

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 



 

 

FL 24/2022 3 

• Dnešnú nedeľu (20.11.), na slávnosť Krista Kráľa, bude obnova zasvätenia ľudského po-
kolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pri ktorom môžeme za obvyklých podmienok 
(sv. spoveď, prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) získať úplné odpustky.  

• V utorok 22.11. začneme prijímať úmysly svätých omší na prvý polrok 2023 - max. 2 
úmysly na osobu. Zapisovať budeme vo farskej kancelárii počas úradných hodín.  

• Úmysly svätých omší na prvý polrok 2023 na filiálkach a v nemocničnej kaplnke, začne-
me prijímať od pondelka po sv. omšiach - max. 1 úmysel na číslo domu.  

• V nedeľu 27.11. má naša farnosť službu adorácie v našej arcidiecéze. Sviatosť Oltárna 
bude vystavená vo farskom kostole od 14:30 do 17:45 hod.  

• SV, NsP: Na budúcu sobotu (26.11.) budú sv. omše v Slovenskej Volovej 
a v Nemocničnej kaplnke o 7:00 hod., nakoľko potom odchádzame do Košíc na celodie-
cézne Ondrejovské rekolekcie. 

pondelok 

21.11.2022 
  

Obetovanie Panny Márie, 
(sp.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Vladimí r (2 vý r.) 

+ Ma ria 

+ Jana (1 vý r.) 

Za + z rod. Jevč a kova , Č erevkova  

utorok 

22.11.2022 
  

Sv. Cecília, 
panna a mučenica, (sp.) 

Humenne  
  
  
Gruzovče 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Gejza, Irena, Gejza, Irena, Viera, Ma rie 

+ Peter 

ZBP Adriana s rodinou 

Za + z rod. Vajdova  

streda 

23.11.2022 

Humenne  
  
  
Slov. Volova  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Ma ria, Frantis ek, Jozef 
+ Ja n a Ja n 

+ Jozef (pohreb 20.9.) 

+ Milan a Andrej 

štvrtok 

24.11.2022 
  

Sv. Ondrej Dung-Laka 
a spoločníci, mučeníci, (sp.) 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

17:00 

16:00 

ZBP Katarí na (80 r.) 

+ Jozef, Zuzana, Jozef, Andrej 
+ Mičhal (1 vý r.) 
Eucharistická Adorácia  do 20:00 

ZBP Vladimí r (30 r.) s rodinou 

+ Jana 

piatok 

25.11.2022 
  

Sv. Katarína Alexandrijská,  
panna a mučenica, (ľs.) 

Humenne   

  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 
 

18:00 
 

16:00 

ZBP Katarí na 

ZBP Martin (50 r.) s rodinou 

+ Frantis ek a Kla ra 

+ Boz ena 

Poďak. za 70 r.z ivota Gabrielý a 45 r. sviatostne ho 
manz elstva Gabrielý a Jozefa 

sobota 

26.11.2022 

Humenne  
  
Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

7:00 

7:00 

ZBP Blaz ej, Alz beta s rodinami 
+ Dus an, Juraj, Anna 

+ Daniel, Maria n, Benjamí n, Ma ria 

+ Ma ria, Karol, Dus an, Ma ria, S tefan 

nedeľa 

27.11.2022 

  
1. Adventná nedeľa 

  
Farská adorácia 

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 

+ Mičhal, Ma ria, Ja n, Alz beta a ičh predkovia 

Za + z rod. Drota rova , Martonova , S epeľova , Aľus iko-
va , Ben ova , Lipajova  
Za farnosť 

+ Ja n, Zuzana, Ja n, Anna, Ja n 

ZBP Katarí na (30 r.) 

+ Anna 

+ Helena, Andrej 
+ Ja n, Alojz, Ma ria Magdale na, Ja n 

+ Ja n 
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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. 

• 1. adventnou nedeľou 27.11. začína nový cirkevný rok „A“, v ktorom máme opäť príleži-
tosť spolu s celou Cirkvou v liturgii oslavovať Kristovo spásonosné dielo. Na 1. adventnú 
nedeľu budeme pri každej svätej omši požehnávať adventné vence. Pred svätou omšou 
ich nechajte pred oltárom.  

• Na 1. adventnú nedeľu (27.11.) bude celoslovenská jesenná zbierka na charitu. Za Vaše 
milodary vopred Pán Boh zaplať!  

• V sakristii si môžete zakúpiť oblátky na štedrovečerný stôl za 1,50€. Pripravili ich veriaci 
z farnosti Kamenica n/Cirochou.  

pondelok 

28.11.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Ja n, Justí na, Ja n, Vladimí r 

+ Ma ria, Mičhal, Anna 

+ Ja n, Ma ria, S tefan 

utorok 

29.11.2022 

Humenne   
  
  
NsP 

6:15 

 12:00 

18:00 

16:00 

+ Ladislav, Alz beta, Ladislav, Jaroslav, Ma ria, Mirek 

+ Mičhal (1 vý r.) 
ZBP rod. Maturova  a Siggardova  
+ Justina, Juraj, Ja n, S tefan 

streda 

30.11.2022 
  

Sv. Ondrej, apoštol, (sv.) 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Anna, Čečí lia, Viliam, Anton, Oto 

ZBP Ma ria a Frantis ek a deti s rodinami 
+ Andrej 

štvrtok 

1.12.2022 
  
 

Humenne  
  

6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

+ Ja n, Ja n, Helena 

+ Vikto ria, Leo, Vikto ria, Antoní n, Eduard 

+ Jozef, Ma ria, Jozef 
Eucharistická Adorácia  do 20:00 

piatok 

2.12.2022 

  
  

Prvý piatok 

Humenne   
  
  
Brestov  
Gruzovče  

Slov. Volova  
Dubní k  

NsP  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP Vale ria a Ladislav 

ZBP Jozef a Jana (44 manz .) s rodinou 

+ Jozef, Jolana, Pavol, Ma ria, Peter 

+ S tefan, Anna 

ZBP rod. Kelč a kova  
ZBP rod. Minďas ova , Breč kova  
ZBP č lenov ruz enčove ho bratstva 

+ rodič ia Andrej a Margita, sestra Anna 

sobota 

3.12.2022S 
v. František Xaverský, 

kňaz, (sp.)  
Prvá sobota 

Humenne   
  
Brestov 

Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

8:00 

7:30 

Za odč inenie ura z ok Nepos kvr. Srdča PM 

+ Ja n, Mičhal 
Za ruz enčove  bratstvo 

ZBP č lenov ruz enčove ho bratstva 

ZBP Mikula s  

nedeľa 

4.12.2022 

  
2. Adventná nedeľa 

 

Prvá nedeľa 

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 

+ Mičhal, Justí na, Andrej, Anna a ičh predkovia 

ZBP Samuel, Lenka a Jarka 

Za farnosť 

Za ruz enčove  bratstvo 

ZBP rod. Krukova  
ZBP Ma ria (60 r.) 

ZBP Vladimí r (50 r.) s rodinou 

ZBP bohuzna ma rodina 

Za č lenov RB 


