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13. ROČNÍK

Mesiac október je mesiacom modlitby posvätného ruženca. Ruženec je modlitbou, v ktorej skrz Pannu Máriu
slovami „Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych“ prednášame naše prosby Bohu s dôverou, že budú vyslyšané. V dnešnej civilizácii je ruženec utišujúcim
prostriedkom, rodiacim v duši človeka pokoj a priestor
pre uvažovanie nad tajomstvami Kristovho života.
História vzniku modlitby
Historická presnosť vzniku svätého
ruženca nie je celkom jednoznačná a
jasná. Je to spôsobené rozľahlosťou
územia, na ktorom sa kresťanská viera
postupne rozvíjala a získavala nových
veriacich z rôznych spoločenských a
vzdelanostných vrstiev.
V prvých storočiach existencie Cirkvi mnísi recitovali žalmy. Bolo to jedným z pravidiel ich života. Keďže modlitba žalmov bola možná len tým, ktorí
vedeli čítať, bolo treba nájsť spôsob
modlitby aj pre tých bratov, ktorým to
pre rôzne okolnosti umožnené nebolo.
Na tento účel sa použila modlitba
Pána – Otče náš – bratia recitovali 150
krát túto modlitbu, čo korešpondovalo
s počtom žalmov.
Pri odpočítavaní modlitby sa používali malé kamienky. Neskôr boli nahradené guľôčkami. Začiatkom druhého
tisícročia s nárastom zbožnosti voči
Panne Márii vzniká modlitba Zdravas´
Mária, ktorá sa stáva veľmi rozšírenou
a obľúbenou. Postupne bola pripojená
k tejto modlitbovej tradícii.

Existuje legenda, ktorá hovorí, že
Panna Mária sa zjavila svätému Dominikovi vo sne. Sv. Dominik, žil na prelome 12. a 13. storočia. Stal sa kňazom a založil rehoľu dominikánov. Legenda opisuje, ako vo svojom zjavení
dostáva od Panny Márie reťaz s guľôčkami, na ktorej sa mala recitovať modlitba ruženca a vraví mu, že modlitba a
meditácia nad životom jej Syna porazí
bludy a utrpenie.
Mariánsky žaltár
Až v rokoch 1410 – 1439 Dominik
Pruský, kolínsky kartuzián, predkladá
veriacim Mariánsky žaltár, kde sa nachádzalo 50 opakovaní modlitby Zdravas´ Mária prepojených na úryvky z
evanjelia. Nápad tohto kartuziána sa
uchytil.
Následne dominikán Alain de la
Roche (*1428, +1478) vydal jednotné
vydanie tohto Mariánskeho žaltára,
ktorý sa počas jeho života začal nazývať „Ruženec Preblahoslavenej Panny
Márie“. Zjednotiť túto formu modlitby
pokračovanie na str. 2
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sa mu podarilo vďaka Mariánskym
bratstvám, ktoré zakladal.
Ruženec zjednodušil v roku 1521
dominikán Alberto de Castello, ktorý
vybral 15 úryvkov z evanjelia na meditáciu. Konečná tradičná forma ruženca
vznikla počas pontifikátu pápeža Pia V.
(*1566, +1572), ktorý ho štandardizoval a uviedol pre celú Cirkev.
O šírenie ruženca sa zaslúžili predovšetkým žobravé rády, najmä dominikáni. Potrebovali jednoduchú modlitbu, vhodnú na opakovanie, aby sa ju
mohli modliť všetci, kedykoľvek a kdekoľvek. Modlitbu vhodnú pre každú
kultúru, ktorá človeka zaujme, otvorí
mu jazyk a pomôže mu rozjímať. Toto
všetko našli v modlitbe svätého ruženca.
Ruženec sa čoskoro stal modlitbou
všetkých – vladárov, žobrákov, učencov aj nevzdelaných. Rýchlo sa šíril
najmä v časoch strachu pred smrťou
pri more, hlade a vojnách. Všetci pápeži od Pia V. po Pavla VI. žiadali túto
modlitbu, najmä v ťažkých časoch, keď
dejiny pochovali každú nádej na lepší
život.
Sviatok Ružencovej Panny Márie
Tak to bolo aj v r. 1571, v čase námornej výpravy proti Turkom, ktorí
predstavovali smrteľné nebezpečenstvo pre kresťanskú Európu. Vtedy ružencové bratstvá konali prosebné ružencové sprievody.
Vo veľkej námornej bitke pri Lepante, 7. októbra 1571 kresťanské vojsko
zvíťazilo nad Turkami a zlomilo ich
moc na Stredozemnom mori. Vtedy
pápež sv. Pius V. ustanovil na 7. októbra spomienku „Panny Márie Víťaznej“, ktorú o poldruha roka neskôr
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nahradil liturgickou spomienkou Ružencovej Panny Márie. Spočiatku táto
spomienka bola ľubovoľná, ale po víťazstve kresťanských vojsk pri Petrovom Varadine 15. augusta 1716 a po
oslobodení ostrova Korfu pápež Klement XI. nariadil slávenie sviatku Ružencovej Panny Márie v celej Cirkvi.
Pápež Lev XIII. r. 1887 zvýšil liturgický stupeň sviatku Ružencovej Panny Márie a október zasvätil Panne
Márii ako Kráľovnej svätého ruženca.
Po pokoncilovej liturgickej úprave, je
7. október zaradený do cirkevného kalendára ako záväzná spomienka Ružencovej Panny Márie.
Posledné úpravy v Modlitbe svätého ruženca
Neskôr boli vykonané už len dve
úpravy v tejto modlitbe. V roku 1917
na základe mariánskych zjavení vo Fatime bola na záver desiatku pridaná
modlitba „Ó Ježišu, odpusť nám naše
hriechy...“ a za pontifikátu Jána Pavla
II. boli v roku 2002 pridané desiatky ruženca svetla.
Ruženec - veniec, korunka z ruží
Stretnutie s Matkou Pána pre nás
nikdy nemôže byť povinnosťou, záväzkom, nudnou záležitosťou, zastaranou
zbožnosťou. Ide o ponúknutie venca z
ruží,
kde
ruža znamená
zdvorilosť, náklonnosť, lásku,
úctu,
dar,
uznanie
a vďačnosť
voči
našej
Matke a Matke Pána.
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pondelok
24.9.2018

utorok
25.9.2018

streda
26.9.2018

štvrtok
27.9.2018
Sv. Vincent de Paul,
kňaz, (sp.)
piatok
28.9.2018
Sv. Václav,
mučeník, (ľs.)
sobota
29.9.2018
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6:15
12:00
18:00
17:00

+ Paulína, Stefan, Michal
ZBP Martina a Pavol s rodinou
+ Stefan a Anna
Za + z rod. Arsenevova

6:15
12:00
18:00
16:00

+ Jozef, Jozef
+ Jan, Martin, Jan, Ivan, Monika
+ Jan a jeho rodicia
+ Stefan, Maria

6:15
12:00
18:00
17:00

ZBP Ladislav (60 r.) a rodina
+ Maria, Juraj, Pavlína, Milan
+ Ľudmila a jej manzel, rodicia a surodenci
ZBP bohuznama rodina

6:15
12:00
16:30
18:00
17:00
16:00

+ Jan, Anna, Jozef, Maria
+ Jozef
Eucharistická Adorácia
+ Andrej (3 výr.)
+ Jozef (1 výr.)
+ Jan, Anna, Bozena

6:15
12:00
18:00
18:00
16:00

+ Anna
+ Margita
Za + z rod. Petrovcinova, Uramova, Gavulova
+ Maria, Zlatica, Jan, Juraj, Klement
+ Jan, Julia, Helena, Anna

7:00
18:00
8:00
7:00

ZBP Pavol s rodinou
+ Stefan, Zdenka, Jan, Maria, Anna, Frantisek
+ Peter (1 výr.)
+ Michal, Zofia

7:30
9:00
10:30
18:00
8:00
Brestov
9:30
Kochanovce
9:00
Dubník
9:00
NsP
- zmena

ZBP, poďak. Ondrej a Elena (50 manz.) a rod.
+ Michaela
ZBP Jan (50 r.)
ZBP Jan, Iveta, Zuzana, Jan, Dominika
ZBP rod. Kopilova
ZBP Veronika, Robert, Vivien
ZBP bohuznama rodina
+ Jan Belaný, Maria

Humenne
Brestov
Humenne
NsP
Humenne
Kochanovce
Humenne

Brestov
NsP
Humenne
Dubník
NsP
Humenne

Sv. Michal, Gabriel, Rafael, Kochanovce
NsP
archanjeli, (sv.)
Humenne
nedeľa
30.9.2018
26. nedeľa
v cezročnom období

 Pozývame všetkých mladých vekom i duchom (nielen birmovancov) na mládežníc-

ke sv. omše, ktoré budú v našom kostole každý štvrtok o 18:00 hod. Začíname krátkou spoločnou adoráciou o 17:45 hod. Birmovancov a ostatných mladých
pozývame zaujať miesta vpredu na lavičkách.
 Stretnutie rodičov birmovancov sa uskutoční vo štvrtok (27.09.) po večernej
sv. omši. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná a nevyhnutná!
 V sobotu (29.09.) pozývame miništrantov z celej farnosti na stretnutie. Zraz bude na farskom dvore o 10:00 hod.
 Október je mesiac modlitby posvätného ruženca. Vo farskom kostole sa budeme
spoločne modliť ruženec pred večernou svätou omšou takto:
Pondelok, utorok, sobota nedeľa – spolu s kňazom o 17:20.
Streda - večeradlo o 17:00; Štvrtok - birmovanci o 17:20; Piatok - deti o 17:20.
Spovedanie 20 minút pred sv. ružencom, keď sa modlíme s kňazom, v iných dňoch 30
minút pred sv. omšou.
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pondelok
1.10.2018
Sv. Terézia z Lisieux,
panna a učiteľka C., (sp.)
utorok
2.10.2018
Svätých anjelov strážcov,
(sp.)

4
Humenne

6:15 + Maria, Jan
12:00 ZBP Maria (80 r.)
18:00 + Kazimír, Miroslava

Humenne

6:15 ZBP Juraj a rodinou
12:00 + Alzbeta, Jan, Paulína, Bozena
18:00
16:00 + Jozef, Jozef, Anna

NsP

streda
3.10.2018

Humenne

štvrtok
4.10.2018

Humenne

Sv. František z Assisi, (sp.)
Humenne
piatok
5.10.2018
Sv. Faustína Kowalská,
panna, (ľs.)

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenne

sobota
6.10.2018

nedeľa
7.10.2018
27. nedeľa
v cezročnom období
Ružencová P. Mária

Brestov
Kochanovce
NsP
Humenne

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

6:15
12:00
18:00
6:15
12:00
16:30
18:00
6:15
12:00
18:00
17:00
18:00
18:00
16:00

+ Jan, Augustín, Anna, Jan
+ Stefan, Alzbeta
ZBP Jan (50 r.)
+ Anna, Cecília, Oto, Viliam, Anton
+ Frantisek, Julia
Eucharistická Adorácia
ZBP Peter, Martin s rodinami
+ Michal, Alzbeta
+ Frantisek, Anna, Michal, Jan, Michal, Jozef
+ Miroslav (4 výr.)
+ Jozef
+ Jan, Michal (10 výr.) a za + z rod. Duckova
Za ruzencove bratstvo
+ Ľubomír, Anna, Michal

7:00
18:00
8:00
8:00
7:00

Za víťazstvo Neposkvrneneho Srdca PM
+ Michal
ZBP rod. Turcovska
Za ruzencove bratstvo
Za víťazstvo Neposkvrneneho Srdca PM

7:30
9:00
10:30
18:00
9:30
8:00
9:00
10:45

+ Andrej, Anna, Natasa
+ Michal
Za ruzencove bratstvo
ZBP a poďak. Anna a Stefan (40 manz.)
ZBP Jan a Zlatica (40 manz.)
+ Jozef (2 výr.)
ZBP Stanislav (25 r.)
Za ruzencove bratstvo

 Sv. spoveď pred prvým piatkom:
Utorok
Starých a chorých navštívime doma v piatok
Humenné
(05.10.) od 8:00 hod.
Streda
Vo farskom kostole je počas celého prvého
Brestov
Pondelok
piatku Eucharistická adorácia.
Kochanovce Pondelok
Farská kancelária bude počas týždňa zaNsP
Utorok
tvorená.

10:30 – 12:00
16:30 – 18:00
16:30 – 18:00
od 16:30
od 17:15
od 15:00

 HE: Došli nám podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha. Prosíme členov,
aby si ich vyzdvihli v sakristii a zaplatili členský poplatok 5€ na r. 2019.
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 a zodpovedný za vydanie: František Mariňák
Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme.

