
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

4.12.2022 25/2022 17. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Deväť mesiacov pred sviat-

kom Narodenia Panny Márie si každoroč-

ne pripomíname tú veľkú milosť, ktorú 

Matka Božia dostala – od samého počatia 

v živote jej matky sv. Anny bola nepoškvr-

nená, bez hriechu. Sviatok 

Nepoškvrneného počatia 

sa slávil už v 7. storočí na 

východe dňa 9. decembra 

a mal rôzne názvy – Poča-

tie našej presvätej Bohoro-

dičky alebo Počatie sv. An-

ny. V západnej Cirkvi sa 

rozšíril v 12. storočí. Slávil 

sa 8. decembra. Prvý pá-

pež, ktorý ho oficiálne 

schválil, bol Sixtus IV. v ro-

ku 1479. Zároveň udelil 

plnomocné odpustky tým, 

čo v tento deň budú prí-

tomní na sv. omši alebo na 

pobožnosti k Panne Márii 

(„hodinky k Panne Márii“). Pápež Inocent 

XII. na konci 17. storočia pridal k tomuto 

sviatku oktávu a jeho nástupca Klement 

XI. ho v roku 1708 rozšíril na celú Cirkev. 

V priebehu dejín sa mnohí cirkevní otco-

via, mnísi a rehoľníci, ale aj iní zamýšľali 

nad týmto veľkým tajomstvom.  

Úcta k Panne Márii, nepoškvrnenej 

od počatia od akéhokoľvek hriechu, sa ší-

rila aj medzi Božím ľudom. Dogma, teda 

článok viery (to, čo treba veriť), o tomto 

tajomstve bola slávnostne vyhlásená na 

Prvom vatikánskom koncile 8. decembra 

1854 pápežom Piom IX. za účasti množ-

stva biskupov z celého sveta a tisícov ve-

riacich. Slávnosť Nepoškvrneného Počatia 

bola ustanovená ako prikázaný sviatok. 

Svätý Otec Pius IX. okrem 

iného vtedy povedal: 

„Preblahoslavená Panna 

Mária v prvom okamihu 

svojho počatia bola 

zvláštnou milosťou a vý-

nimkou od všemohúceho 

Boha z ohľadu na zásluhy 

Ježiša Krista, Spasiteľa 

ľudského pokolenia, za-

chovaná čistá od všetkej 

poškvrny prvotnej viny…  

Zaiste sa nemáme čoho 

obávať, nad ničím zúfať 

pod riadením, pod sprá-

vou a ochranou tej, ktorá 

má voči nám materinské 

srdce a pracuje na našom spasení, stará sa 

o celé ľudské pokolenie, a ustanovená od 

Pána za Kráľovnú neba i zeme a vyvýšená 

nad zbory anjelov a rady svätých, stojí po 

pravici svojho jednorodeného Syna, nášho 

Pána Ježiša Krista, a tak úspešne za nás 

oroduje svojimi materinskými prosbami, a 

čo hľadá, nachádza, lebo jej príhovor ne-

môže ostať nesplneným.“ Do mariánskych 

(loretánskych) litánií sa vložila prosba 

„Kráľovná bez poškvrny dedičného hrie-

chu počatá, oroduj za nás.“  Zdroj: internet 
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  Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a adventom sa 
začína nový cirkevný rok. Adventná doba nie je len časom nákupnej horúčky. Má 
predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom 
každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod. Štvortýždňo-
vé obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia 
pred slávením Vianoc. V tomto období sa veriaci v katolíckych, evanjelických a 
ďalších kresťanských chrámoch schádzajú k modlitbám a zamysleniam, konajú sa 
v nich aj mnohé adventné koncerty. Slovo advent pochádza z latinského adven-
tus a znamená príchod. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel 
v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Druhý príchod Krista sa te-
da deje v našich srdciach najmä 
prijímaním svätého prijímania. Ad-
vent nám pripomína, že Kristus pri-
šiel, ale aj že príde. A život veria-
cich je neustálym a bdelým očaká-
vaním toho príchodu. Nejde iba o 
to, aby sme pripomenuli historickú 
udalosť, ktorá sa stala pred 2000 
rokmi v malej judejskej dedinke. 
Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že 
celý náš život musí byť adventom, 
bdelým očakávaním nového koneč-
ného príchodu Krista.  

 

 

 

 V rámci adventu vám ponúkame tzv. „adventné popoludnia“. Každú nedeľu po 
modlitbe sv. ruženca o 14:30 bude aj nejaká aktivita.  

2. adv. nedeľa – 4.12.2022 – katechéza na tému inšpi-
rácia k svätosti 

 - Okrem iného sa dozviete, ako zvládla niesť ťažký 
kríž vo svojom živote bl. matka Alžbeta Ruža Czacka, 
ktorá to vôbec nemala jednoduché a aké pokrokové 
dielo dokázala s Božou pomocou založiť. Počas popo-
ludnia bude možnosť aj uctiť si jej relikvie. 

 

3. adv. nedeľa – 11.12.2022 – katechéza o sviatosti zmiere-
nia. 

 - Okrem iného sa dozviete, ako sa (ne)spovedať, čo by sme 
mali a čo by sme naopak nemali hovoriť v spovednici. Toto 
stretnutie nám môže pomôcť dobre sa pripraviť na predvia-
nočnú svätú spoveď. 

Srdečne Vás pozývame! 
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• Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú Zimné kántrové dni – ich obsahom je Prí-
chod Kristovho kráľovstva do rodín; Duchovná obnova rodín; Pokoj a spravodlivosť vo 
svete. Záväzný je jeden deň.  

• Nakoľko sa blížia vianočné sviatky, starým a chorým, ktorí nie sú prihlásení na prvé 
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 spoveď pred Vianocami. Ne-
zabudnite uviesť presnú adresu a telefónne číslo.  

• Počas všedných dní Adventu do 16. decembra (okrem liturgických sviatkov) Vás pozý-
vame 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 zaria-
denie kostola stečeným voskom alebo ohňom. Na roráty pozývame hlavne žiakov a štu-
dentov.   

pondelok 

5.12.2022 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Má riá, Moniká, Anto niá 

+ Má riá á Frántis ek 

ZBP Adriáná s rodinou 

+ Milán 

utorok 

6.12.2022 
  

Sv. Mikuláš, biskup, (ľs.) 

Humenne   
  

6:15 

12:00 

18:00 

Zá + z rod. Rájn á ková  á Hun orová  
+ S tefán, Anná á ich predkoviá 

+ S tefán, Kvetá, á + rodic iá 

streda 

7.12.2022 
  

Sv. Ambróz,  
biskup a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenne  
  
  
Slov. Volová  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Jozef 
+ Má riá, Já n, Jozef, Helená, Já n 

+ Máriánná     (pohreb 26.9.) 

ZBP Frántis ek (40 r.) 

štvrtok 

8.12.2022 

  
  

Nepoškvrnené počatie 

Panny Márie, 
(sl.) 

Humenne  
  
  
  
Brestov  
Gruzovce  

Dubní k  

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

17:00 

17:00 

18:00 

7:30 

Zá fárnosť 

Zá c lenov Máriá nskej kongregá cie 

+ Milán, Helená, Andrej, Frántis ek, Boz ená 

Eucharistická Adorácia  do 20:00 

ZBP Má riá 

+ Máriá n, Jozef 
+ Andrej, Bárborá, Vá cláv 

+ Károl, Zuzáná, Já n 

piatok 

9.12.2022 

Humenne   
  
  
NsP  

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Andrej 
+ Já n, Pávlí ná 

+ Andrej 
+ Kristí ná  (1. vý r.) 

sobota 

10.12.2022 
  

P. Mária z Loreta, (ľs.) 

Humenne   
  
Slov. Volová  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Anná, Michál, Ju lius, Má riá, Já n 

+ Já n, Anná, Já n, Jozef, Seráfí ná 

+ Mikulá s , Má riá, Máriá n 

+ Emí liá, Já n 

nedeľa 

11.12.2022 

  
3. Adventná nedeľa 

Humenne   
  
  
  
Brestov 

Gruzovce  

Slov. Volová  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

10:30 

9:15 

9:00 

10:30 

ZBP Ro bert (50 r.) 

+ Ju liá (1 vý r.) 

Zá fárnosť 

+ Michál, Tere ziá 

ZBP rod. Kuľhová , Morávská , Vájsová  
ZBP rod. Kopilová  
+ Andrej, Má riá 

ZBP Jáná s rodinou 

Poďák. zá výslýs áne  modlitbý - Silviá 
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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. 

• V sakristii si môžete zakúpiť aj oblátky na štedrovečerný stôl za 1,50€.    

• Pripomíname vám, že už prijímame úmysly svätých omší na prvý polrok 2023. Úmysly 
zapisujeme vo farskej kancelárii počas úradných hodín.  

• V príprave na sviatky Narodenia Pána prosíme lektorov o stretnutie v stredu (7.12.) po 
večernej sv. omši v rekolekčnej miestnosti, aby sme si rozdelili jednotlivé služby. 

• Vo štvrtok 15.12. začne vo farskom kostole deviatnik „Svätá rodina hľadá prístrešie“. 
V pracovných dňoch týždňa bude o 11:30 hod., cez víkend o 17:30 hod. 

• HE: Mimoriadni rozdávatelia Eucharistie budú mať stretnutie v stredu (15.12.) po večer-
nej svätej omši vo farskej kancelárii.  

• Sviatosť zmierenia pred Vianocami budeme vysluhovať na 4. adventnú nedeľu 
18.12.2022   od 14:30 do 17:30. Budeme spovedať viacerí kňazi, využite túto možnosť. 

pondelok 

12.12.2022 
  

Prebl. Panna Mária Gua-
dalupská, (ľs.) 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Michál, Jozef, Mágdále ná, Já n, Mártá 

+ Má riá, Andrej, Anná, Jozef, Juráj 
+ Má riá, S tefán, Ľubomí rá 

utorok 

13.12.2022 
  

Sv. Lucia,  
panna a mučenica, (sp.) 

Humenne   
  

6:15 

12:00 

18:00 

Zá ví ťázstvo Nepos kvrnene ho Srdcá PM 

ZBP Peter s rodinou á Frántis ek 

+ Helená, Já n 

streda 

14.12.2022 
  

Sv. Ján z Kríža, 
kňaz a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Má riá 

+ Má riá (1 vý r.) á + S tefán 

+ Anná  (pohreb 18.10.)  á + Bárborá, Jozef, Dus án, 
Alexánder 

štvrtok 

15.12.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

  
18:00 

18:45 

+ Já n, Má riá, Andrej, Já n 

Zá dár z ivej vierý pre zámestnáncov  
     Podvihorlátský ch peká rni 
+ Joláná, Andrej 
Eucharistická Adorácia  do 20:00 

piatok 

16.12.2022 

Humenne   6:15 

12:00 

18:00 

ZBP Peter, Gábrielá, Peter, Irená 

+ Jozef, Veroná, Pávol, Má riá 

ZBP Beá tá á Moniká s rodinámi 

sobota 

17.12.2022 

Humenne   
  
Slov. Volová  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Juráj, + z rod. Weichpártová  á Klecová  
+ Já n 

Zá + z rod. Vinc urová , S imurdová , Golembiovská  
+ Já n (5 vý r.) 

nedeľa 

18.12.2022 

  
4. Adventná nedeľa 

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 

+ Jozef, Helená, Boz ená, Juráj 
+ Andrej, Má riá 

Zá fárnosť 

+ Imrich, Má riá, Frántis ek 

ZBP rod. Sákáliková , Mikundová  
ZBP rod. Kuná s ová  á Tán kos ová  
Zá + z rod. Kárnájová , Andrejcová  
+ Juráj (1 vý r.) 

ZBP Anton s rodinou 


