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F ARSKÝ  LIST  

„A Slovo sa 

telom stalo 

a prebývalo 

medzi nami.  

A my sme uvi-

deli jeho slá-

vu, slávu, akú 

má od Otca  

jednorodený 

Syn, plný    

milosti                                                                                            

a pravdy.“  (Jn 1,14) 

Drahí bratia a sestry, milí farníci...  

Stojíme na prahu Vianočných sviat-

kov, ktoré pre nás všetkých asi znamenajú 

veľa. Každý z nás má pred očami (aj keď 

sme už dospelí), tie nezabudnuteľné chví-

le Vianočnej rodinnej atmosféry, keď sme 

boli ešte deťmi a spolu s mamou sme 

piekli a zdobili koláče, s otcom pripravo-

vali vianočný stromček, aby sme potom v 

tej čarovnej atmosfére štedrého večera a 

Vianočnej noci boli unášaní piesňami, kto-

ré chytajú za srdce. 

Postupom času sa náš pohľad na 

Vianoce trochu poopravil, „zreálnil“. Z 

tých dní detskej radosti ostal už iba postoj 

povinnosti a práce, ktorú Vianoce so se-

bou prinášajú, z jasne žiariacich detských 

očí ostala iba tvár naplnená starosťou ako 

tieto dni „prežiť“. 

Akokoľvek by sme boli frustrovaní a 

domotivovaní a nič sa nám nechcelo, kaž-

dopádne dejiny ľudstva by boli oveľa chu-

dobnejšie, keby nemali tento sviatok a to-

to svedectvo o Božom vtelení a svedectvo 

o Božej solidarite s človekom. Áno, Viano-

ce majú svoje neopakovateľné čaro. 

Príbeh Vianoc nám ukazuje, že Boh 

nie je neprístupná bytosť, ktorá prebýva 

v nedosiahnuteľnej blaženosti. Boh nie je 

len divákom, ale je Bohom pri nás, je 

účastníkom nášho času a života.  

Vianočné evanjelium je svedectvom 

o Božom príchode na svet. Tým vzniká na 

tejto zemi pre nás Boží domov. Narodením 

betlehemského dieťatka už neexistuje 

žiadny človek, ktorý by natrvalo zostal bez 

domova. My ľudia už nie sme sami, „bez 

Boha na svete.“ Už nie sme bezcieľni tuláci 

a cudzinci bez vlasti, lebo „Svetlo zasvieti-

lo v temnotách“. (Jn 1,15) 

Nech nám v tom pomáha Ten, ktorý 

sa chce narodiť v každom ľudskom srdci 

a ktorého nádhera slávy chce preniknúť do 

skutočnosti nášho života. Táto Jeho nádhe-

ra slávy dá nášmu životu nové svetlo 

a nový zmysel. 
 

Požehnaný                    

a milostiplný čas 

Vianoc Vám želajú    

a vyprosujú: duchov-

ný otec František       

a vikári Peter, Peter 

a Roman. 
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Domáca liturgia štedrej večere 
 

 V mene Otca i Syna                 
i Ducha Svätého. Amen. 

 

 Otec alebo matka rodiny: 

 Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky 
narodenia nášho Pána Ježiša. On sa 
narodil, aby priniesol dobro, lásku 

a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu 
zavítal aj k nám. Mária, ty si Matkou 
Božieho Syna. Celá naša rodina ťa 

pozdravuje slovami: 

 Zdravas´ Mária... 

 

 Započúvajme sa do slov Evanjelia 
podľa Lukáša.      (Lk 2,1-14) 

 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára 
Augusta vykonať súpis ľudu po celom 
svete. Tento prvý súpis sa konal, keď 
Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli 
dať sa zapísať, každý do svojho mesta. 
Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta 
Nazaret do Judey, do Dávidovho mes-
ta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochá-
dzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa 
dal zapísať s Máriou, svojou manžel-
kou, ktorá bola v požehnanom stave. 
Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. 
I porodila svojho prvorodeného syna, 
zavinula ho do plienok a uložila do ja-
sieľ, lebo pre nich nebolo miesta 
v hostinci. V tom istom kraji boli pas-
tieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje 
stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel 
a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa 
ich veľký strach, ale anjel im povedal: 
„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú ra-
dosť, ktorá bude patriť všetkým 
ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom 
meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. 
A toto vám bude znamením: Nájdete 
dieťatko zavinuté do plienok 
a uložené v jasliach.“ A hneď sa 
k anjelovi pripojilo množstvo nebe-
ských zástupov, zvelebovali Boha 
a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a 
na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“  

 Počuli sme slovo Pánovo. 

Pane, v dnešnú noc, noc tvojho narodenia 
ťa prosíme: 

1. Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme 
vytvárali ľudskú rodinu spojenú s Tebou. 
Všetci: Prosíme Ťa, vyslyš nás. 

2. Za nás všetkých, aby si nás v novom 
roku 2013 požehnával a ochraňoval. 

3. Za opustených, hladujúcich, chorých 
a trpiacich, aby v týchto dňoch našli úte-
chu v Tebe. 

 Za našich zosnulých (možno vymeno-
vať), aby si ich skrze svoje narodenie ob-
daroval večnou radosťou v nebi.  

 Prijmi aj naše vďaky: 

1. Za prežitý rok, za to, že si nás sprevá-
dzal a že môžeme byť pri Štedrej večeri 
spolu. Všetci: Ďakujeme Ti, Pane. 

2. Za všetky dary, ktorými sa v dnešný 
večer obdarujeme a za to, že najväčším 
darom pre nás si Ty. 

3. Za Svätého Otca, za biskupov 
a kňazov, ktorí sú znakom tvojej lás-
ky a spolu s nami kráčajú po ceste 
života k Tebe. (Môžu nasledovať aj 
vlastné vďaky) 

Nasleduje modlitba požehnania: 

 Požehnaj Otče, toto jedlo, nech je 
nám na úžitok a Tebe na chválu. Pro-
síme Ťa, Pane, buď častým hosťom 
v našom dome a daj, aby sme boli 

hodní darov, ktorými si nás obdaro-
val. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky 

vekov. Amen.  

A teraz sa modlime ako nás naučil náš 
Pán, Ježiš Kristus: Otče náš... 

Pieseň: Tichá noc (JKS č. 88) 
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• Sviatosť zmierenia pred Vianocami budeme vysluhovať na 4. adventnú nedeľu 
18.12.2022   od 14:30 do 17:30. Budeme spovedať viacerí kňazi, srdečne pozývame... 

• Vo štvrtok 22.12.  večerná adorácia nebude 

• HE: V piatok 23.12. o 13:00 prosíme členov rôznych spoločenstiev, ale aj mladé rodi-
ny,  aby nám prišli pomôcť vyzdobiť kostol na Vianoce. Každá rodina si môže 
„adoptovať“ v kostole jeden stromček, ktorý vyzdobí. Za ochotu vopred ďakujeme.  

• Farská kancelária bude zatvorená do 10.1.2023.  Súrne prípady vybavíme po svätých 
omšiach, pohreby možno nahlásiť kedykoľvek počas dňa.  

• Na štedrý deň 24.12. si môžete vziať Betlehemské svetlo pred farským kostolom 
Všetkých svätých od 9:00 do 14:00 hod. Plagát s ďalšími miestami je na výveske.  

• Štedrá večera v našej farnosti začína o 18:00 hod. za zvuku zvonov. Využite návrh na 
spoločnú modlitbu pred štedrou večerou, ktorý nájdete na 2. strane. 

• • Na slávnosť Narodenia Pána v nedeľu (25.12.) vás pozývame do farského kostola aj 
s deťmi na požehnanie detí a rodín pri jasličkách (tzv. jasličková pobožnosť). Začína 
o 15:30 hod. 

• V piatok 30.12. je sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Manželské páry prosí-
me, aby pri svätých omšiach sedeli vedľa seba, aby si mohli obnoviť svoj manželský 
sľub. Večer o 19:00 hod. bude vo farskom kostole Vianočný benefičný koncert. Účin-
kovať bude Spevácky zbor mesta Humenné a umelecká škola Múza. Vstupné je dobro-
voľné. Srdečne vás pozývame. 

• HE: Na posledný deň v roku, sobota 31.12. bude sv. omša o 16:30 hod.  Pozývame za-
končiť rok modlitbou. Počas ďakovnej sv. omše v závere roka pri speve Te Deum mô-
žeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky, tiež na Nový rok pri slávnosti 

pondelok 

19.12.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

ZBP Já n 

+ Helená, Jozef, Boz ená, Juráj 
+ Veroniká á + z rod. Bán ásová  á Prieloz ná  

utorok 

20.12.2022 

Humenne   
  

6:15 

12:00 

18:00 

ZBP Dágmár á Igor s rodinou 

+ Andrej, Helená, Irená, Anná, Má riá 

ZBP Frántis ek (50 r.) s rodinou 

streda 

21.12.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Jozef, Má riá 

+ Helená 

+ Márgitá  (pohreb 27.10.) á + Frántis ek 

štvrtok 

22.12.2022 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Iván, Elená, S tefán 

+ Anná (40 vý r.) 

+ Jozef (1 vý r.) 

piatok 

23.12.2022 

Humenne   6:15 

12:00 

+ Igor, Vále riá, Emí liá 

+ Já n, Anná, Má riá, S tefán, Má riá 

sobota 

24.12.2022 

Humenne   
  
Brestov 

Slov. Volová  

16:00 

24:00 

22:30 

22:30 

+ Iván 

+ Michál, Anná, Ládisláv, Vierá, Márgitá 

ZBP Máriáná (50 r.) 

Poďák. zá sluz bu á prosbá o BP pre nás ich kn ázov 

nedeľa 

25.12.2022 
  

 NARODENIE PÁNA 

Humenne   
  
  
  
Brestov 

Gruzovce  

Slov. Volová  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

10:30 

8:00 

9:15 

9:00 

10:30 

ZBP rod. Kárdos ová  
ZBP á poďák. Peter (55 r.) 

Zá fárnosť 

+ S tefán, Anná 

ZBP Sámuel (18 r.) á Sofiá (20 r.) 

ZBP Má riá (80 r.) 

Zá veriácich obce 

ZBP Evá 

+ Iván 
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Bohorodičky Panny Márie, budeme pri všetkých sv. omšiach v úvode prosiť o dary Ducha 
Svätého pre Nový rok pri speve „Príď Duchu Svätý tvorivý“. 

• HE: Posledné chvíle roka 2022 v našom farskom kostole budú spojené s adoráciou. Od 
22:00 hod. bude vystavená Eucharistia k tichej adorácii. Od 23:00 hod. budú spoločné 
modlitby na poďakovanie za prežitý rok a ukončenie Eucharistickým požehnaním. Využi-
te možnosť prísť sa Kristovi v Eucharistii pokloniť, hoci len na krátku chvíľu. 

• V sakristii kostola môžete nahlásiť svoje príbytky, ktoré chcete dať požehnať. Požehnávať 
ich budeme na slávnosť Zjavenia Pána – v piatok 06.01. popoludní od 13:00 hod. Neza-
budnite uviesť telefonický kontakt na vás, aby sme sa s vami v prípade potreby vedeli 
spojiť. Nahláste ich do stredy 4.1.2023.  

pondelok 

26.12.2022 

  
Sv. Štefan, 

prvomučeník, (sv.) 

Humenne   
  
  
  
Brestov  
Gruzovce  

Slov. Volová  
Dubní k  

NsP  

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:15 

10:30 

9:00 

10:30 

ZBP Mágdále ná (75 r.) 

ZBP S tefán (65 r.) 

+ Emil (1 vý r.) 

+ Viktor (3 vý r.) 

+ S tefán á + z rod. Potoc n á ková  
ZBP S tefánoviá 

ZBP rod. Gres ová , Hárvánová , S imová  
ZBP S tefán s rodinou 

ZBP Tátiáná s rodinou 

utorok 

27.12.2022 
  

Sv. Ján evanjelista, (sv.) 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Já n, Márgitá, Já n 

+ Michál á Má riá s rodic mi á + Aure liá 

+ Milán, Vládimí r, Má riá 

streda 

28.12.2022 
  

Sv. Neviniatka, (sv.) 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ S tefá niá 

+ Veroná, Jozef, Helená, Jozef 
+ Jozef     (pohreb 14.7.) 

štvrtok 

29.12.2022 
  

Piaty deň oktávy 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Jákub á Má riá 

+ S tefán, Evic ká, Má riá, Michál, Pávol 
+ Já n, Igor 

piatok 

30.12.2022 

  
Svätej rodiny  

Ježiša, Márie a Jozefa,  
(sv.) 

  

Humenne   
  
  
Brestov  
Gruzovce  

Slov. Volová  
Dubní k  

NsP  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

17:00 

18:00 

18:00 

7:30 

ZBP Alená, Dominik 

ZPB Já n á Má riá (40 mánz .) s rodinou 

+ Jozefí ná (2 vý r.) 

+ Andrej, Pávol, Jozef, Anná 

+ Anná 

+ Andrej, Helená, Viliám 

Zá + z rod. Gribová  á Linhártová  
Poďák. zá milosti á dárý poc ás roká 2022 

sobota 

31.12.2022 
  

Sv. Silvester, pápež, (ľs.) 

Humenne   
Brestov  
Gruzovce  

Slov. Volová  
Dubní k 

16:30 

15:00 

8:00 

15:00 

15:00 

Poďákovánie zá prez itý  rok 

Poďákovánie zá prez itý  rok 

Poďákovánie zá prez itý  rok 

Poďákovánie zá prez itý  rok 

Poďákovánie zá prez itý  rok 

Nedeľa 

1.1.2023 

  
Panny Márie                    
Bohorodičky 

slávnosť 

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 

Zá ruz encove  brátstvo 

ZBP Anná (90 r.) s rodinou 

Zá fárnosť 

+ Válentí n á Pávlá 

ZBP Tomá s  s rodinou á rod. Hrehová  
ZBP rod. Lichvánová , Holpová , Zehnálová  
ZBP Já n (75 r.) 
ZBP c lenov ruz encove ho brátstvá 

Zá c lenov RB 


