
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

29.1.2023 3/2023 18. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Obetovanie Pána alebo ľudovo 

aj Hromnice je cirkevný sviatok, ktorý sa 

slávi 2. februára. 

V tento sviatok sa oslavuje prinesenie 

Ježiša do chrámu na 40. deň po jeho na-

rodení. V tento deň sa v chrámoch zvyk-

nú posväcovať sviečky, ktoré sa nazýva-

jú hromničky. So sviatkom sa zvyknú 

spájať viaceré ľudové zvyky a tradície. 

V Ríme bol sviatok slávený od 7. storo-

čia. Počas sprievodu od Rímskeho fó-

ra do Baziliky Santa Maria Maggio-

re ľudia niesli v rukách sviece, ktoré boli 

znakom pokánia, ale aj očisty. Zvyk niesť 

sviece zaviedol pápež Geláz I. v roku 

494 po Kr. Tento sviatok je aj dňom za-

sväteného života. Zasvätení ho slávia v 

rámci diecéz spoločne so svojimi bis-

kupmi. Starší názov Očisťovanie Panny 

Márie bol v rímskokatolíckej cirkvi od 

roku 1969 zmenený na teraz používaný 

názov Obetovanie Pána. V byzantskom 

obrade sa sviatok oslavovaný v tento 

deň zvykne nazý-

vať Stretnutie Pá-

na, lebo počas 

svojho prinesenia 

do Jeruzalemské-

ho chrámu sa Je-

žiš stretol so 

spravodlivým Si-

meonom a s pro-

rokyňou Annou.  

Sv. Blažej patrí medzi 

svätých, ktorých úcta sa 

veľmi rozšírila medzi 

kresťanským ľudom, ale 

o jeho živote máme veľ-

mi málo historicky pod-

ložených správ. Sv. Pô-

vodne bol lekárom. Neskôr sa stal bisku-

pom v meste Sebaste. Keď vypuklo prena-

sledovanie za cisára Licínia, Blažej sa 

skryl v horách. Objavili ho poľovníci, ktorí 

o ňom podali správu úradom. Úrady dali 

Blažeja uväzniť. Vo väzení prichádzali k 

biskupovi chorí a on ich uzdravoval. 

Zvlášť sa spomína prípad chlapca, ktoré-

mu sa zachytila v hrdle kosť a hrozilo mu 

zadusenie. Matka ho priviedla k uväzne-

nému biskupovi a ten ho uzdravil.  

Pri súde Blažeja rozličnými spôsobmi nú-

tili, aby sa zriekol kresťanskej viery. Bili 

ho, zavesili ho za ruky na strom a telo mu 

driapali železnými hrebeňmi. Napokon ho 

sťali. 

Úcta sv. Blažeja sa rozšírila najprv na Vý-

chode, kde má tento mučeník sviatok 11. 

februára. Neskôr sa stal sv. Blažej zná-

mym aj na Západe, kde ho ľud uctieval tý-

mi najrozličnejšími spôsobmi. Najčastej-

šie sa tento svätý biskup a mučeník uctie-

va ako ochranca pred chorobami hrdla. V 

tejto súvislosti sa vyvinulo i známe svä-

toblažejské požehnanie hrdla, ktoré sa 

udeľuje na jeho sviatok. 
Zdroj: tkkbs.sk 
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List rektora na Nedeľu Katolíckej    
univerzity 29. januára 2023 

 

 Štúdium na  Katolíckej univerzite 
v Ružomberku nie je prechádzka ru-
žovou záhradou. Toto nie sú naše slo-
vá, ale pochádzajú od našich študen-
tov. Naposledy od absolventky ma-
nažmentu Martiny Pulmanovej, ktorá 
v roku 2022 zvíťazila v Národnej ce-
ne za kvalitu a spoločenskú zodpo-
vednosť v kategórii najlepšia diplo-
mová práca. 

 Martina spomína: „Štúdium na KU 
mi dalo do života veľa. Formovalo ma 
to pre svet, čo ma čakal tam „vonku“. 
Až teraz spätne si uvedomujem, čo 
všetko som sa naučila. V prvom rade 
mi to dalo veľmi veľa vedomostí a 
teoretických poznatkov, ktoré sa sna-
žím každodenne prepájať s mojou 
prácou. No podstatné je, že som sa 
naučila byť trpezlivá, odvážna, po-
korná, empatická a dobrosrdečná. 
 Naučila som sa vychádzať zo svojej 
komfortnej zóny, neustále hľadať 
zmeny, a tak sa malými krokmi posú-
vať vpred. Pamätám sa, ako pedagó-
govia neustále kládli dôraz na úctu, 
pokoru, rešpekt a rodinnú atmosféru. 
 Myslím si, že práve toto sú pred-
nosti alma mater, ktorými sa Katolíc-
ka univerzita líši od ostatných.“ 

 Počuť takéto slová od našej absol-
ventky je našou najlepšou vizitkou. 
Katolícka univerzita v Ružomberku 
ponúka kvalitné vzdelanie a pestrý 
študentský život v srdci Slovenska. 
 Svojím poslaním formovať nielen 
mysle, ale aj srdcia mladých, je uni-
kátna. Prijmite naše pozvanie pridať 
sa k nám a vykročiť na cestu ľudské-
ho a odborného dozrievania.  
 

 Jaroslav Demko, rektor KU                
   v Ružomberku 

  V poslednom čase sa množia prí-
pady rôznych incidentov v kostole, 
keď niektorí vchádzajú do kostola 
s úmyslom žobrať peniaze. Máme 
skúsenosti, že keď ich chceme vyká-
zať vonku z kostola, sú agresívni 
a vulgárni. Ak ich vykážeme 
z hlavného vchodu, obídu kostol 
a prídu buď z dvora cez chodby, ale-
bo z ulice Kudlovská. Minulú nedeľu 
sme dokonca odhalili aj krádež po-
kladničky z chodby. Preto musíme 
prijať opatrenia, ktoré verím že budú 
k náprave terajšieho stavu. Včera 
sme nainštalovali 2 kovové poklad-
ničky – jedna je na stojane pod chó-
rom, druhá je v chodbe na stole. Do 
týchto pokladničiek dávajte peniaze 
na Katolícke noviny, farský bulletin 
a iné tlačoviny. Čo sa týka inciden-
tov, sme nútení zatvoriť všetky vcho-
dy do kostola (z dvora, z Kudlovskej 
ulice aj bočný vchod, nakoľko na nie-
ktorých sv. omšiach nemáme toľko 
kurátorov, aby boli všade) a otvorený 
bude iba hlavný vchod do kostola, 
ako to bolo počas pandémie. Tam 
budú kurátori, ktorí budú dozerať na 
poriadok v kostole. 
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• Vo štvrtok 2.2.2023 je sviatok Obetovania Pána. Pri svätých omšiach budeme po-
žehnávať hromičné sviece, ktoré si so sebou prinesiete. 

• V piatok 3.2.2023 je ľubovoľná spomienka na sv. Blažeja. Pri svätých omšiach bu-
deme požehnávať hrdlá. 

• Starých a chorých navštívime doma na prvý piatok v mesiaci od 8:00 hod. 

• Vo farskom kostole bude počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia. 

• Stretnutie rodičov prvopriijímajúcich detí  bude v sobotu (4.2.) o 10:00 hod. 
a v nedeľu (5.2.) o 16:00 hod. v rekolekčnej miestnosti. Stačí prísť na jedno 
z týchto stretnutí. 

pondelok 

30.1.2023 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

ZBP rod. Vojtanovska , Č ernigova , Horva tova  
Za + z rod. Pavlič kova  
ZBP pre bohuzna myčh 

utorok 

31.1.2023 
  

Sv. Ján Bosko, kňaz, (sp.) 

Humenne  
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Ma ria, Jozef, Ma ria, Ja n, Anna, Jozef 
+ Marta 

+ Ja n (1 vy r.) 

+ Ma ria, Ja n, Helena 

streda 

1.2.2023 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Viktor, Helena, Anna, Mičhal 
+ Andrej, Ma ria, Pavol, Ma ria, Tadea s , Margita, Pavel 
+ S tefan (pohreb 19.1.),  + Helena, S tefan, Arnos t,  
    Anna 

štvrtok 

2.2.2023 
  

Obetovanie Pána, (sv.) 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Slov. Volova  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

17:00 

18:00 

16:00 

+ Veronika 

+ Ma ria,S tefan, Ma ria, Jozef, S tefan 

+ Andrej 
Eucharistická Adorácia 

ZBP Silvia s rodinou 

+ Ja n a Andrej 
ZBP Zuzana, Ja n a Andrej s rodinou a vnuč ka Nata lia 

piatok 

3.2.2023 
  

Prvý piatok 
  

Sv. Blažej,  
biskup a mučeník, (ľs.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

Gruzovče 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Blaz ej, Roza lia a + rodič ia 

+ Igor (10 vy r.), Ma ria, Ja n 

+ Jozefí na 

+ Anna, Eduard, Miroslav 

Za + z rod. Jevč a kova  
ZBP Ma ria a rod. Huda kova  
Za ruz enčove  bratstvo 

+ Jozef 

sobota 

4.2.2023 

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 

ZBP rod. Bartekova  
Za ruz enčove  bratstvo 

+ Ja n, Ja n, Stanislav 

+ Jaroslav 

nedeľa 

5.2.2023 

  
5. nedeľa 

 v cezročnom období 

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 

+ Anna, Mičhal, Maria n, Frantis ek 

Za ruz enčove  bratstvo 

Za farnosť 

+ S tefan, S tefan, Ernest 
ZBP rod. Č ečhovska , Sakalí kova  
+ Ja n, Helena, Ja n, Anna 

ZBP Darina a Miroslav s rodinou 

+ Ja n, Toma s  Anna 

Za č lenov RB 
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Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme. 

• Sv. spoveď pred prvým piatkom: 

pondelok 

6.2.2023 
  

Sv. Pavla Mikiho a spol., 
mučeníkov (sp.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Jozef, Ma ria, Pavol, Ma ria 

ZBP Miroslav (70 r.) s rodinou 

ZBP pre bohuzna myčh 

Za + z rod. Panočova , Radova  

utorok 

7.2.2023 

Humenne  
  
  
Gruzovče 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Vinčent, Anna, Mičhal 
+ Jozef, Ama lia, Pavol, Anna 

+ Ja n, Helena 

Za + z rod. Peka rovič ova , Kelč a kova  

streda 

8.2.2023 

Humenne  
  
  
Slov. Volova  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Peter 

ZBP Dorotka, Peťko a ičh rodič ia 

+ Ja n (pohreb 25.1.) 

ZBP rod. Gajdos ova  a S imurdova  

štvrtok 

9.2.2023 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:45 

17:00 

16:00 

+ Peter (6 vy r.) 
+ Eugen a Ma ria 

ZBP Andrej, Valika, Diana, Ondrej 
Eucharistická Adorácia 

+ Mičhal 
+ Jozef 

piatok 

10.2.2023 
  

Sv. Školastiky, panny, 
(sp.) 

Humenne  
  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP Zdenka, Kamil, Matej, Branislav s rodinami 
ZBP Luka s  
ZBP rod. Mačkova  
+ Andrej, Ma ria, Mičhal, Maros  
+ Ma ria, Andrej, Milan 

sobota 

11.2.2023 
  

Preblahoslavená Panna 
Mária Lurdská, (ľs.) 

Humenne  
  
Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Helena (2 vy r.) a Frantis ek 

+ Karol, Zlatiča, + rodič ia, Karol, Viktor 

ZBP S imon, Mičhal, Adam, Jakub, Liliana 

+ Helena, Ja n 

nedeľa 

12.2.2023 

  
6. 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 

ZBP S tefan a Anna, S tefan, Matu s , Veronika s rod. 
+ Ja n, Paulí na 

Za farnosť 

ZBP Peter a Ivana s rodinou 

... 
ZBP rod. Barla s ova , Petrovč inova , Krivjanska  
ZBP rod. Petrova  a Tka č ova  
ZBP Peter a Milos  s rodinami 
ZBP Vladimí r a Eva s rodinami 

Humenné 

Utorok 10:30 – 12:00   Gruzovce Pondelok od 16:45 

Streda 16:30 – 18:00   Slov. Volová Pondelok od 17:00 

 S tvrtok 16:00 – 18:00   Brestov Pondelok od 17:45 

        NsP Utorok od 15:00 


