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11. ROČNÍK

„Pane, nauč nás modliť sa!“
Srdce je v Biblii centrom ľudskej bytosti, ústredím, v ktorom sa
zbiehajú všetky jej vnútorné sily. Zjednocovaním pocitov a vnútorných síl sa srdce stáva miestom, z ktorého môţe vyvierať
dobrý úmysel ako priezračná voda. Modlitba ako bdelosť, bdenie
a počúvanie umoţňuje človeku sústrediť svoje túţby a uviesť ich
do súladu s láskou. Modlitba je práve prípravou srdca k bdelosti
v situáciách, v ktorých je potrebná láska. Prostredníctvom modlitby i ticha ľudia objavujú, ţe sú schopní mať nové srdce, srdce jednoduché v pôvodnom zmysle slova, srdce jedného ducha, srdce zjednotené.
Srdce zjednotené je srdcom prostým, je to srdce, čo sa drţí svojich túţob a touto
cestou lepšie odkrýva ako ho Boh pozýva k tomu, aby bolo tvorivé. „Kaţdá túţba
v nás, ktorá volá po Bohu, je základom modlitby. Uţ tvoja túţba je modlitbou.
Existuje vnútorná modlitba, ktorá nikdy nezatíchne: tvoja túţba. Ak sa chceš modliť, nikdy neprestaň túţiť." (sv. Augustín, komentár k ţalmu 37)
Preto je neoceniteľným darom pre našu farnosť modliace sa spoločenstvo, ktoré
sprevádza celý náš vývoj duchovného ţivota svojimi modlitbami. Vytvára priestor
v pozadí pre všetkých členov a zahŕňa ich – teda nás – do úchvatnej ríše priateľstva s Bohom. Pripravuje nás na slávenie liturgie, prepúšťa nás vystrojených do
kaţdodennosti a medzi tým ľudové poboţnosti a náboţné cvičenia aktualizujú
a aktivujú v nás duchovné ponuky priebehu liturgického roka.
Takéto modlitbové pozadie má byť jednomyseľné, spoločné celej komunite. Lebo
srdce otvorené určitej priehľadnosti, sa tieţ učí nechať rozhodnutia a intuície dozrieť, učí sa vytyčovať trasu ţivotnej cesty. Učí sa rozpoznávať chúlostivé situácie
a slepé uličky. V tom zmysle dúfame, ţe aj mladí ľudia rozumejú slovám „modlitba
nás neodvracia od starostí tohto sveta. Práve naopak, nič nie je zodpovednejšie,
ako sa modliť. Čím viac ţijeme celkom jednoduchú a pokornú modlitbu, tým viac
nás to vedie k tomu, aby sme milovali a vyjadrovali to svojím ţivotom".
Keďţe mierou a kritériom hodnotenia kaţdej formy kresťanskej zboţnosti je evanjelium, pri hodnotení náboţných cvičení sa musí spojiť očistná práca, niekedy potrebná pre zachovanie správneho vzťahu ku kresťanskému tajomstvu a primátu
liturgie.
Aj v našej farnosti sa vyskytujú prípady, ţe rôzne formy a praktické prejavy zboţnosti veriaci často chápu ako účinnejšie a podmanivejšie neţ liturgické slávenia.
V skutočnosti však „kaţdé slávenie ako dielo Krista Kňaza a jeho tela, ktorým je
Cirkev, je posvätné v pravom zmysle slova, a nijaká iná činnosť Cirkvi sa mu
z toho istého titulu a v tom istom stupni nevyrovná v účinnosti“. (SC 7) Kým svia-
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tostné úkony sú potrebné pre ţivot v Kristovi, formy ľudovej zboţnosti patria len
do okruhu dobrovoľnosti.
Preto pre správnosť s prihliadnutím na okolnosti uvádzame nasledujúci poriadok komunitnej modlitby pred a po sláveniach v našom farskom spoločenstve:
Ranná sv. omša vo všedné dni: pred sv. omšou o 5:50 sa modlime „Ranné
chvály“ (úradnú modlitbu Cirkvi v spoločenstve s ňou). Potom sa v jubilejnom roku
Milosrdenstva uţ spolu s kňazom 10 minút pred sv. omšou pomodlime „Modlitbu
na Svätý rok milosrdenstva“ a modlitbu „Anjel Pána“ – ktorá má charakter adventu, teda očakávania príchodu Krista, ktorý prichádza v Eucharistii.
Po sv. omši sa uţ nemodlime Anjel Pána. Po záverečnej piesni po sv. omši sa pomodlíme modlitbu „Pod tvoju ochranu“ a modlitbu „Svätý Michal archanjel“. Sú to
záverečné modlitby, ktorými prosíme nebo o ochranu, aţ vyjdeme von do sveta.
Zakončíme zvolaním: „Buď pozdravená a zvelebená Sviatosť Oltárna...“, pokľakneme a odchádzame z kostola, resp. môţeme zostať v tichom ďakovaní Bohu za
prijaté dobrodenia.
Sv. omša o 12:00 : Pred touto sv. omšou sa nemodlia Ranné chvály, ale 10 minút pred sv. omšou sa spolu s kňazom pomodlime „Modlitbu na Svätý rok milosrdenstva“ a modlitbu „Anjel Pána“ – ktorá má charakter adventu, teda očakávania
príchodu Krista, ktorý prichádza v Eucharistii.
Po záverečnej piesni po sv. omši sa pomodlíme modlitbu „Pod tvoju ochranu“
a modlitbu „Svätý Michal archanjel“. Zakončíme zvolaním: „Buď pozdravená
a zvelebená Sviatosť Oltárna...“, pokľakneme a odchádzame z kostola, resp. môžeme zostať v tichom ďakovaní Bohu za prijaté dobrodenia.
Sv. omša večer o 18:00 : Platí to isté čo na obed, a tým rozdielom, ţe pred sv.
omšou sa veriaci modlia modlitbu sv. ruţenca. Na koniec modlitby uţ nehovoríme
zvolanie: „Buď pozdravená a zvelebená Sviatosť Oltárna...“, lebo ešte neodchádzame z kostola.
Potom 10 minút pred sv. omšou sa kňaz spolu s ľudom pomodlí „Modlitbu na Svätý rok milosrdenstva“ a modlitbu „Anjel Pána“.
Po záverečnej piesni po sv. omši sa pomodlíme modlitbu „Pod tvoju ochranu“
a modlitbu „Svätý Michal archanjel“. Zakončíme zvolaním: „Buď pozdravená
a zvelebená Sviatosť Oltárna...“, pokľakneme a odchádzame z kostola, resp. môžeme zostať v tichom ďakovaní Bohu za prijaté dobrodenia.
Pri svätých omšiach v nedeľu sa pri rannej sv. omši o 7:20 kňaz spolu s ľudom
pomodlí „Modlitbu na Svätý rok milosrdenstva“ a modlitbu „Anjel Pána“. Pri ostatných doobedňajších sv. omšiach sa kňaz pred sv. omšou modlí iba „Modlitbu na
Svätý rok milosrdenstva“, bez modlitby „Anjel Pána“. Pred večernou sv. omšou
znova kňaz pripojí aj modlitbu „Anjel Pána“.
Modlitby po sv. omšiach zostávajú ako cez týţdeň, teda modlitba „Pod tvoju
ochranu“ a modlitba „Svätý Michal archanjel“. Zakončíme zvolaním: „Buď pozdravená a zvelebená Sviatosť Oltárna...“, pokľakneme a odchádzame z kostola, resp.
môžeme zostať v tichom ďakovaní Bohu za prijaté dobrodenia.
Veríme, ţe tieto usmernenia zjednotia našu prípravu pred sv. omšou, aby sme sa
aj my kňazi spolu s vami pripravovali na slávenie Eucharistie.
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Humenné

PONDELOK

18.01.2016
Brestov
Humenné
UTOROK
19.01.2016
NsP
Humenné
STREDA
20.01.2016
Kochanovce
Humenné
ŠTVRTOK
21.01.2016
Sv. Agnesy, Panny
a mučenice, sp.

Brestov
NsP
Humenné

PIATOK
22.01.2016

SOBOTA
23.01.2016
Sp. Panny Márie
v sobotu

NEDEĽA
24.01.2016

3. nedeľa
v cezročnom období

Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
DSS

06:15
12:00
18:00
17:00
06:15
12:00
18:00
16:00
06:15
12:00
18:00
17:00

+ Mária, Ján
+ Margita a Milan (1. výročie), + Ján
ZBP Martin (50 rokov ţ.)
+ Ján, Anna, Juraj, Viera
ZBP Anna (75 rokov ţ.)
+ Svetlana
+ Valentin Hudák (1. výročie)
ZBP Anna Urbanová
ZBP Bohuznáma rodina
+ Milan, Irena, Peter
+ Pavlína
+ Mária, Ján, Ján

06:15
12:00
16:30
18:00
17:00
16:00

+ Anna Nemčíková (pohrebná z 4.12.2015)
ZBP Katarína
Eucharistická adorácia
+ Milada Turzová (pohrebná z 14.11.2015)
+ Michal, Alţbeta
ZBP Renata 45.roč. s rodinou

06:15
12:00
15:00
18:00
18:00
16:00
07:00
18:00
08:00
07:30
07:30
09:00
10:30
18:00
08:00
09:30
09:00
10:30
09:30

ZBP Slávka, Monika, Ján
+ Zdenko, Radoslav, Ľubomír, Alexander
Hodina milosrdenstva
ZBP rodina Lopuchovská
ZBP Pavol a Anna - 50 rokov spol. ţivota
+ Štefan, + Klaudius
+ Miluša Mitniková (pohrebná z 2.11.2015)
+ Mária Miľanová (pohreb bol 30.11.2015)
+ Mária 1. výročie
+ Milan
+ Eduard
+ Michaela (1. výročie)
+ Ľudovit, Kristína
+ Jana Pekáriková (pohrebná z
)
+ Gabriel (5. výročie)
ZBP Jana, Ľudovit (narodeniny)
+ Matúš
Poďakovanie za dary a ZBP pre Annu

Rok Milosrdenstva
• Dnes je 3. nedeľa v mesiaci, ktorú budeme počas jubilejného roka sláviť ako Nedeľu milosrdenstva. Pozývame Vás na pobožnosť v Hodine milosrdenstva o 15:00
hod.
• V Roku milosrdenstva je každý piatok o 15:00 hod. slávená v našom farskom kostole Hodina milosrdenstva.
• V dňoch 18. – 25. 01. 2016 bude Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Spomeňte si vo svojich modlitbách aj na tento úmysel. Spoločnú ekumenickú pobožnosť v našom meste budeme
sláviť na budúcu nedeľu (24.01.) v gréckokatolíckom chráme na Lipovej ulici o 15:00 hod. Všetci
ste pozvaní!
• Na budúcu nedeľu (24.01.) bude celodiecézna zbierka na Arcidiecézne centrum pre mládež,
ktoré sa venuje najmä vysokoškolskej mládeži v našej arcidiecéze. Za Vaše milodary vopred PBZ!
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4
Humenné

25.01.2016
OBRÁTENIE SV. PAVLA,
APOŠTOLA (SV.)

UTOROK
26.01.2016
Sv. Timoteja a Títa, biskupov (sp.)

Brestov
Humenné

NsP
Humenné

STREDA
27.01.2016
Kochanovce
Humenné
ŠTVRTOK
28.01.2016
Sv. Tomáša Aquinského,
kňaz a učiteľ Cirkvi (sp.)

Brestov
NsP
Humenné

PIATOK
29.01.2016

SOBOTA
30.01.2016
Sp. Panny Márie
v sobotu
NEDEĽA
31.01.2016

4. nedeľa
v cezročnom období

Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

06:15
12:00
18:00
17:00
06:15
12:00
18:00
16:00
06:15
12:00
18:00
17:00
06:15
12:00
16:30
18:00
17:00
16:00
06:15
12:00
15:00
18:00
18:00
16:00
07:00
18:00
08:00
07:30
07:30
09:00
10:30
18:00
09:30
08:00
09:00
10:30

ZBP Marián
ZBP Vladislav s rodinou
ZBP Vincent a Mária s rodinou
ZBP Jozef s rodinou
+ Andrej
ZBP a pevná viera Jozef
+ Štefan, Anna, Pavol
+ Štefan
+ Ján Kočiško (pohrebná z 12.12.2015)
+ Zuzana, Mária, Michal, Ján
+ Jozef Pekera (pohrebná z 19.11.2015)
+ Ján, Anna, Jozef
+ Margita Dzurková (pohrebná z 16.11.2015)
+ Michal, Anna, Ján, Ján
Eucharistická adorácia
ZBP František a Veronika - 50 rokov manţ.
ZBP rodina Grešová
Za zosn. z rod. Vašovej, Šepeľovej, Petriskovej
+ Ján, Júlia, Pavol, Mária
+ Matúš, Mária, Anna, Michal
Hodina milosrdenstva
Za uzdravenie duše i tela Pavol
ZBP Michal, Alena s rodinou
ZBP Jozef
ZBP Michal a Monika (50 r. manţ.) s rodinou
+ Marta
+ Anna, Dušan
Za zosnulých kňazov Ján, Andrej, Ján
+ Pavlína, Juraj
+ Juraj, Emília, Vojtech
ZBP Katarína (80 rokov ţivota)
+ Zdenko, Milan, Michal, Anna
ZBP Jozef (30 rokov ţivota)
ZBP Mária s rodinou
ZBP pre jubilijúcich členov bohuznámej rodiny
ZBP rod. Ţakova, Petrašova, 40 r.ţ. Andrea

• V utorok (19.01.) o 14:00 hod. sa uskutoční Dekanátne večeradlo v kostole sv. košických mučeníkov spojené so svätou omšou. Mariánskym ctiteľom zároveň oznamujeme, že bude možné absolvovať duchovné cvičenia v Humennom v dňoch 19. –
21. 02. 2016. Informácie sú na výveske.
Rodíme sa z Božieho odpustenia. Nielen pri krste, ale zakaždým, keď nám je odpustené, naše srdce sa znovu rodí, stáva sa znovuzrodeným. pp. František
Uzávierka v stredu pred vydaním čísla (príspevky na email: humenne@rimkat.sk alebo vo farskej kancelárii)
Adresa: RKFÚ Všetkých svätých, Brestovská 1, 066 01 Humenné
Telefón: 057/775 2728; Zaopatrovanie chorých a zomierajúcich: 0902 228 711
Web: www.humenne.rimkat.sk; Facebook: facebook.com/farnost.humenne
Redakcia: Lorenzo Pásztor, Za vydanie zodpovedá: František Mariňák
Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme.

