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14. ROČNÍK

KRESŤANIA ZA ŽIVOT
My kresťania vyznávame, že Boh existuje. V tisícoch katolíckych kostolov na celom
svete znie Krédo Cirkvi začínajúce slovami „Verím v jedného Boha“. V Boha Stvoriteľa.
Hlava Katolíckej cirkvi, Svätý Otec František, neúnavne pripomína, ako hlboko je táto
viera prepojená s úctou k tým najslabším z nás. Koncom mája tohto roku Svätý Otec
účastníkom konferencie Áno životu potvrdil učenie Cirkvi v tomto bode:

„Ľudský život je posvätný a nedotknuteľný!“

„Od používania prenatálnej diagnózy – na selektívne účely – je potrebné dôrazne
odrádzať, pretože je vyjadrením nehumánnej eugenickej mentality oberajúcej
rodiny o možnosť prijať, objať a milovať svoje najslabšie deti.“

Pri tej istej príležitosti Svätý Otec František označil likvidáciu počatého dieťaťa
za najhoršiu formu korupcie, pričom potrat nazval „nájomnou vraždou“.
Najhoršia forma korupcie je zaplatiť likvidáciu ľudskej osoby – dať peniaze človeku,
aby zabil iného človeka. Ak niet Boha, všetko je dovolené: aj siahnuť na bezbranného
a nedovoliť mu narodiť sa. „Stačia dve vety, dve otázky, aby sme to dobre pochopili“ –
povedal pápež a pokračoval: „Je dovolené vyhasiť ľudský život na vyriešenie
nejakého problému? Druhá otázka: či je dovolené najať vraha na vyriešenie problému? Nie je to dovolené! Nikdy, nikdy neslobodno vyhasiť ľudský život ani najať
vraha, aby sa vyriešil určitý problém. Potrat nikdy nie je odpoveďou, ktorú ženy a rodiny
hľadajú.“
(Pastiersky list biskupov Slovenska; 8. september 2019)
Dnes, 22. septembra 2019, sa v Bratislave uskutoční tretí

NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT
Misiou Národného pochodu za život
je verejným spôsobom, na celoslovenskej úrovni
vyjadriť túžbu a žiadosť po tom,
aby bol chránený život každého človeka.

Chceme dosiahnuť spoločenskú i legislatívnu ochranu
života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.
(www.pochodzazivot.sk)
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OKTÓBER - MESIAC RUŽENCA
Odkiaľ pochádza
modlitba svätého ruženca?
Túto modlitbu nás naučila modliť sa sama
Panna Mária prostredníctvom sv. Dominika. Keď
Dominik videl, že napriek toľkej obetavej a namáhavej práci výsledky sú mizivé, začal pochybovať
o úspechu svojho misionárskeho diela. Raz sa po
celodennej námahe v toulouvských lesoch skľúčený modlil a prosil Boha o pomoc a zľutovanie a
vtedy sa mu zjavila Panna Mária a povedala: "Milý
synu! Nepočínaš si dobre v apoštolskej práci, ak
sa snažíš najmä poučovaním presvedčiť poblúdených. Odo dneška to rob takto: vyber si hlavné
pravdy viery, vysvetli ich pravý zmysel, kratučko
dokáž ich správnosť, ukáž, ako sa podľa nich žije
a ihneď potom veď ľud k modlitbe. Aby svätec vedel, ktoré pravdy má ľudu zvlášť vykladať a urobiť
ich základom mravného života a ako vkladať do
toho modlitbu, najsvätejšia Panna ho naučila modlitbu sv. ruženca.
V tajomstvách ruženca, v otčenášoch a zdravasoch Dominik našiel, čo potreboval: hlboké pravdy
a vzácne modlitby. Začal teda kázať o ruženci a
čoskoro získal pre pravú vieru do stotisíc poblúdených. Mnohí ľahostajní kresťania sa prostredníctvom ruženca stali dobrými a horlivými veriacimi.
Pravdou je, že Panna Mária pri svojich zjaveniach držala ruženec v ruke. Tak ju videli deti vo
Fatime, sv. Bernadetta v Lurdoch. Podobné to ˇ

bolo pri zjaveniach, ku ktorým sa Cirkev ešte
nevyjadrila. Panna Mária odporúča modliť sa svätý ruženec. Mnohým ľuďom modlitba svätého
ruženca pripadá monotónna a nudná. Opakované
činy patria k životu človeka (dýchanie, jedenie,
spánok), a z toho vyplýva, že opakovanie má
veľký význam aj v duchovnom živote každého z
nás.

Modlitba svätého ruženca je pre každého! Je taká ľahká, že jej porozumie
dieťa, aj vzdelaný človek. Nájde v nej
hlboké myšlienky, keď sa duša ponára
do hĺbky tajomstiev. Tie nám pripomínajú život a skutky nášho Spasiteľa,
Ježiša Krista, od jeho narodenia, pôsobenia až po víťazné vzkriesenie i oslávenie, ale i oslávenie jeho Matky.
Svätý Otec Ján Pavol II. povedal:
"Táto modlitba je neprestajné vzdávanie
chvály a neprestajné prednášanie prosieb Panne Márii, aby sa prihovárala za
nás, za biednych hriešnikov, v každej
chvíli nášho života až po hodinu našej
smrti“.

SV. MICHAL, ARCHANJEL, ORODUJ ZA NÁS!
Sv. Michal, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.
Amen!
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pondelok
23.9.2019

Saleziani

Sv. Pius z Pietrelčiny,
kňaz, (sp.)

Brestov
NsP

utorok
24.9.2019

streda
25.9.2019

Saleziani
NsP
Saleziani
Kochanovce
NsP
Saleziani

štvrtok
26.9.2019

Brestov
NsP

piatok
27.9.2019
Sv. Vincent de Paul,
kňaz, (sp.)
sobota
28.9.2019
Sv. Václav, mučeník, (ľs.)

Saleziani
Dubník
NsP
Saleziani
Kochanovce
NsP
Mestský urad

nedeľa
29.9.2019
26. nedeľa
v cezročnom období

Saleziani
Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

6:15
12:00
17:00
16:00

+ Pavol, Helena
+ Jan, Jan, Jan, Jozef, Jozef
Za + z rod. Piskova a Horvatova
+ Pavlina, Juraj, Jan, Rozalia

6:15 + Agnesa, Anna
12:00 ZBP Maria
16:00 ZBP , pokoj v dusi, lasku a odpusťanie v srdci
pre Bozenu
6:15 Za duse v ocistci
12:00 + Jaroslav, Maria, Michal
17:00 + Anna (5 výr.) a + Michal, Jozef, Vaclav
16:00 + Alzbeta, Jozef, Maria, Andrej
6:15 Za + z rod. Stofejova
12:00 + Jan
17:00 Za + z rod. Ducova, Rudíkova, Hudakova, Fercakova
16:00 + Marta Harakaľova
6:15
12:00
18:00
16:00

ZBP Juraj (66 r.)
ZBP Margita (86 r.)
+ Maria, Matus
+ Anna, Jozef, Jozef

7:00
18:00
8:00
7:30

+ Andrej, Michal, Maria
+ Klara a Michal
+ Peter (2 výr.)
+ Marian, Martin, Maria

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

+ Michal
+ Andrej a Margita, a ZBP - Vladislav (60 r.)
ZBP Oľga (70 r.)
+ Michal, Anna, Helena
+ Jozef (2 výr.)
ZBP bohuznama rodina
ZBP novomanzelia Matus a Klaudia
ZBP a potrebne milosti Mariana, Jan a Emka

 Vo štvrtok pokračujú stretnutia birmovancov na sv. omši o 18:00 hod.,
ktorá bude na Cirkevnej škole na Duchovičovej ulici 24. Účasť všetkých, ktorí sa
zapísali na birmovku v našej farnosti je nutná.
 Rovnako pokračujú aj sv. omše pre rodičov a deti, ktoré sa prihlásili
na 1. sv. prijímanie, vždy v piatok o 18:00 hod. na Cirkevnej škole na Duchovičovej ulici 24.
 V utorok 24.09. o 18:00 bude kino Fajn premietať dokumentárny film
s názvom ,,Fatima – posolstvo stále aktuálne". Film je pôvodom z Poľska,
je nadabovaný do slovenčiny a trvá 72 minút. Vstupné je dobrovoľné.
 Od 15.9. už v našej farnosti nepôsobí dp. Lorenzo Pásztor, ktorý bol
dispozíciou o. arcibiskupa preložený do farnosti Obrátenia sv. Pavla
v Chminianskej Novej Vsi. Ďakujeme mu za jeho službu u nás a vyprosujeme
potrebné milosti na novom pôsobisku!
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pondelok
30.9.2019

Saleziani

Sv. Hieronym,
kňaz a uč. Cirkvi, (sp.)
utorok
1.10.2019

NsP

Sv. Terézia z Lisieux,
panna a uč. Cirkvi, (sp.)
streda
2.10.2019

NsP

Svätých anjelov strážcov,
(sp.)

NsP

štvrtok
3.10.2019
piatok
4.10.2019
Sv. František z Assisi,
(sp.)

sobota
5.10.2019

Saleziani

Saleziani

Saleziani
NsP
Saleziani
Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Saleziani

Sv. Faustína Kowalská, pan- Brestov
Kochanovce
na, (ľs.)
NsP
Mestský urad
nedeľa
6.10.2019
27. nedeľa
v cezročnom období

Saleziani
Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

6:15 + Michal, Anna, Jozef, Helena
12:00 + Terezia, Stefan a ich deti
16:00 + Jan, Julia, Helena, Rudolf
6:15 + Jan, Maria
12:00 + Karol a Miroslav
16:00 Za + z rodiný Zakových a Capových
6:15 + Maria (50 výr.)
12:00 ZBP Juraj s rodinou
16:00 + Jan Belaný, Maria
6:15 + Anna, Cecília, Oto, Viliam, Anton
12:00 + Juraj, Maria, Michal, Maria
16:00 + Juraj, Stefan, Maria
6:15
12:00
17:00
18:00
18:00
16:00

+ Michal a Alzbeta
+ Frantisek, Michal, Anna, Jan, Michal, Jozef
+ Jan, Anna, Jan, Anna
+ Michal, Maria, Michal
Za ruzencove bratstvo
+ Jan

7:00 Za odcinenie urazok, ktorých sa dostava Nepos.
Srdcu PM
18:00 + Zuzana, Vojtech, Viola
8:00 Za zosnulých clenov RB
8:00 Za ruzencove bratstvo
7:30 Za víťazstvo Neposkvrneneho Srdca PM
7:30
9:00
10:30
18:00
9:30
8:00
9:00
10:45

ZBP Juraj a Maria (50 manz.)
+ Michaela
+ Ľudovít, Kristína
Za ruzencove bratstvo
ZBP rod. Kuľhova, Moravska, Vajsova
+ Jozef (3 výr.)
+ Michal
Za ruzencove bratstvo

 Sv. spoveď pred prvým piatkom:
Saleziáni
Brestov
Kochanovce
NsP

Utorok

10:30 – 12:00

Streda

16:30 – 18:00

Stvrtok

16:30 – 18:00

Pondelok
Pondelok

od 16:30
od 17:15

Utorok

od 15:00

Starých a chorých navštívime doma v
piatok (04.10.) od 8:00 hod.
Farská kancelária bude počas týždňa
zatvorená.

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.

