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15. ROČNÍK

Spoločná modlitba
Na konci dnešného evanjelia dvadsiatej tretej nedele nám Kristus hovorí, že musíme
nielen konať spoločne, ale aj sa spolu modliť, rozprávať sa s Bohom o tom, čo spolu s Ním

chceme robiť. A sľubuje, že bude vyslyšaná jednomyseľná modlitba dvoch alebo troch ľudí. Zdá sa však, že život je neraz v rozpore s Kristovým prísľubom. Ako často sa sťažujeme, že naše modlitby sú iba zriedka vyslyšané. Je to tak preto, lebo naše zámery nie sú
vždy v súlade s Kristovými zámermi a príliš často sa týkajú iba dočasnosti, bez akéhokoľvek zamerania na večnosť. Aby naše modlitby mohli byť vyslyšané, potrebujeme, aby naše srdcia boli čisté a priehľadné, aby medzi nami a Bohom neexistovali nijaké rozdelenia
a aby medzi našimi bratmi neexistovali nijaké výrazné rozdiely, aby sme sa celým srdcom
obrátili z ciest nespravodlivosti, ku ktorým nás viedla naša ľudská slabosť. Keď srdcia
zhromaždených bratov začnú biť v jednom rytme, v harmónii, potom sa doslova začnú

napĺňať Božie prisľúbenia, týkajúce sa našich modlitieb.



Prvou bolesťou Panny Márie bola Simeonova predpoveď o Ježišovi, keď ho ako 40dňového obetovali v chráme. (Lk 2, 34-35)
Túto bolesť by sme mohli nazvať, ako bolesť spôsobenú slovom o milovanom človeku.
S Máriou sa môžeme identifikovať vtedy, keď počujeme i my slovo, ktoré nás zraní: nevyliečiteľná choroba, alebo že dieťa, ktoré sa nám má narodiť, nebude zdravé, alebo iná zlá
správa. Toto sú chvíle zjednotenia sa s našou matkou Máriou.


Druhou bolesťou bol útek do Egypta. (Mt 2, 13-14)

Toto bola bolesť spôsobená neistým osudom milovaného človeka. Je veľa vecí, ktoré nám alebo našim blízkym spôsobujú neistotu ohľadom budúcnosti: nezamestnanosť, existenčné problémy, vláda alebo vyčíňanie zlých ľudí. Toto sú chvíle, kedy znášame ten istý údel, ako sv. Rodina. Netreba ani tu strácať nádej v
obrátenie zla na dobré.


Treťou bolesťou je hľadanie Ježiša v chráme. (Lk 2, 42-46).

Toto bola bolesť spôsobená stratou milovaného človeka. Vždy,
keď sa nám deti alebo iní blízki stratia, či už mravným spustnutím, stratou viery alebo jednoducho tým, že idú ako Ježiš cestou, ktorej my nerozumieme, prežívame bolesti, ktoré prežívala Mária a Jozef. Ani tu netreba byť pasívnym, ale uvažovať, čo je ešte možné urobiť,
aby sa veci – alebo aby sme sa my sami – zmenili.

pokračovanie na str. 2
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Odpustová slávnosť Povýšenia sv. kríža 2020
Kalvária v Humennom
Nedeľa 13.09.2020
07:30
09:00
09:45
10:30

Sv. omša (farský kostol)
Krížová cesta
Modlitba sv. ruženca
(spovedanie pútnikov)
Odpustová sv. omša
(celebruje vdp. Jozef Gnip, farár Vyšný Hrušov)

Pondelok 14.09.2020
17:00
18:00

Krížová cesta (učitelia Cirkevnej spojenej školy)
Sv. omša - ipsa die (doprevádza zbor Cirkevnej spojenej školy)




Štvrtou bolesťou bolo stretnutie sa s Ježišom na krížovej ceste. (Lk 23, 27-31).
Toto bola pre ňu bolesť spôsobená ponižovaním a zahanbovaním milovaného človeka.
Niet na svete väčšej bolesti, ako strata cti, ktorá sa prejavuje tým, že ľudia si z nás alebo
z našich blízkych robia posmech, pohŕdajú nami. Toto sa môže stať, keď nás spravodlivo či
nespravodlivo obvinia z niečoho, alebo keď človek ochorie na psychickú chorobu, ktorá
celkom zmení podstatu jeho osobnosti. Ťažko nám je prizerať na človeka, ktorý takto trpí.



Piata bolesť bol pohľad na zomieranie Ježišovo na kríži. (Jn 19, 25-30).
Toto bola bolesť z utrpenia milovaného človeka. Ježiš trpel a Mária nemohla, čo ako by
bola chcela, urobiť úplne nič. Toto utrpenie sa v našom živote odohráva, keď vidíme trpieť
svojho blízkeho: telesne, duševne i duchovne. Vidíme jeho bolesť, trápenie a nemôžeme
pomôcť; iba sa prizerať. Čo však pomôže, je aj obyčajná prítomnosť, ako v prípade Márie a
Ježiša.



Šiesta bolesť bolo prijatie mŕtveho Ježiša z kríža do lona. (Lk 23, 50-53).
Toto bola bolesť zo smrti milovaného človeka. Mária prežívala najväčšiu stratu svojho života. Ježiš ležal mŕtvy v lone, z ktorého sa narodil. Je veľa foriem smrti, z ktorých sa skladá náš
život, kým nepríde smrť definitívna. Musíme odumierať veciam, vzťahom, závislostiam, naviazanostiam, sebe samým, svojmu vlastnému egu. A to preto, aby sa v nás mohol lepšie
a v plnšej miere rozvinúť život.



Siedmou bolesťou Panny Márie bolo uloženie Ježišovho tela do hrobu. (Jn 19, 41-42).
Toto je bolesť z odlúčenia od milovaného človeka. I v našom živote sú bolestné odlúčenia;
niektoré sú časné, niektoré definitívne, napríklad smrť. Je vecou viery prijať fakt, že ani smr-

ťou sa život, a teda ani naše vzťahy nekončia, ale iba sa mení ich podoba. A my sa raz
znova stretneme. Mária o tejto skutočnosti bola pevne presvedčená. Toto je lekcia aj pre
nás: smrť nie je koniec, smrť je začiatok. A preto žijeme náš život v nádeji.
Zdroj: https://saletinirozkvet.webnode.sk
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pondelok
7.9.2020
Sv. Košických mučeníkov,
(sp.)
utorok
8.9.2020
Narodenie P. Márie, (sv.)

3
Humenne

Brestov
Humenne

Gružovce
Humenne

streda
9.9.2020
Slov. Volova
Humenne
štvrtok
10.9.2020
Brestov
NsP
Humenne
piatok
11.9.2020

Dubník
NsP
Humenne

sobota
12.9.2020
Najsv. mena P. Márie, (ľs.)

nedeľa
13.9.2020

24. nedeľa
v cezročnom období

Gružovce*
Slov. Volova
NsP

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

+ Pavlína, Stefan, Michal, Alžbeta
+ Julius, Helena, Miroslava, Julius, Maria, Pavel
+ Gabriela (1 výr.)
ZBP rod. Fabianiova a Mindova

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

+ Jožef
+ Terežia, Jan, Anna, Jan, Viktor
+ Milan
+ Juliana Kelcakova

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

+ Maria, Juraj, Jožef, Stefan
ZBP - Martina /ž/
+ Elena, Maria, Anna, Andrej
+ Alena

6:15 + Michal
12:00 ZBP Magdalena, Miroslava, Miriam, Frantisek,
Iveta
16:30 Eucharistická Adorácia
18:00 ZBP Maria, Helena, Jožef, Maria, Maria a rod.
17:00 Za + ž rod. Radova a Marcinkova
16:00 + Anna
6:15
12:00
18:00
18:00
16:00

ZBP Natalia, Laura
+ Maria, Jan, Maria, Alžbeta
ZBP rod. Džurjova
+ Juraj
+ Jan, Helena, Jan. Anna

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

+ Maria
+ Maria, Jožef, Maria, Maria
ZBP Miriam, Klaudia, Stefan, Maria, Lukas
ZBP Andrej
+ Eva

7:30
Humenne
9:00
Kalvária
Kalvária 10:30
18:00
8:45
Brestov
7:30
Slov. Volova

ZBP Maria, Anton
Krížová cesta
Za farnosť
Za víťažstvo Neposkvrneneho Srdca PM
ZBP rod. Kubalova, Piluchova, Ockaýova
ZBP rod. Mackova

 NsP: Od nedele (06.09.) budú nedeľné sv. omše v Nemocničnej kaplnke vždy o 10:30 hod.
 Na budúcu nedeľu (13.09.) bude odpustová slávnosť Povýšenia sv. Kríža na Kalvárii

v Humennom. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Jozef Gnip, farár Vyšný Hrušov.
 UPOZORŇUJEME! V nedeľu (13.09.) nebude sv. omša o 9:00 hod vo farskom kostole. V tom
čase bude na Kalvárii krížová cesta a spovedanie pútnikov. V tento deň nebudú ani sv. omše
na Dubníku a v NsP.
 Detské sv. omše vo farskom kostole začnú od 18.9.2020. Budú vždy v piatok
o 18:00 hod. Sú povinné pre deti, ktoré sa v našej farnosti budú pripravovať na Prvé
sv. prijímanie. Po sv. omši bude aj prvé stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

FL 14/2020

4

pondelok
14.9.2020
Povýšenie sv. Kríža, (sv.)

utorok
15.9.2020
Sedembolestná P. Mária,
patrónka Slovenska, (sl.)

streda
16.9.2020

6:15
12:00
Kalvária 18:00
17:00
Brestov
7:30
Humenne
9:00
10:30
18:00
9:15
Brestov
10:30
Gružovce
8:00
Slov. Volova
9:00
Dubník
10:30
NsP
Humenne

6:15 Za veriacich farnosti
12:00 Za obratenie Alena, Dominik, Frantisek a rod.
18:00 + Andrej, Maria

Humenne

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

+ Jan, Anna a ich + rodicia
Za + ž rod. Nemcova a Gajdosova
Eucharistická Adorácia
+ Pavol, Stanislav
+ Milena a Milan
ZBP Anna Orlejova s rodinou

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

+ Zužana, Michal a ich + rodicia
+ Simon, Michal, Maria, Jan
ZBP a darý Ducha Sv. - Viktor s rodinou
+ Jan

Brestov
NsP
Humenne

piatok
18.9.2020

NsP
Humenne

sobota
19.9.2020

Slov. Volova
NsP
Humenne

nedeľa
20.9.2020
25. nedeľa
v cezročnom období

ZBP - Anna (70 r.)
+ Margita (mama)
ZBP Milan (60 r.)
+ Andrej, Helena
ZBP Miroslav (40 r.)
ZBP rod. Kelcakova
ZBP a darý Ducha Sv. pre vnucata
ZPB a poďak. ža 70 r. života – bohužnama
+ Jan

Humenne

Sv. Kornélius a Cyprián,
mučeníci, (sp.)

štvrtok
17.9.2020

ZBP bohužnama - poďak. ža dar života
+ Stefan a Maria
ZBP Maria (40 r.)
Za + ž rod. Kohutova, Majžerova, Misľanova

Brestov
Gružovce
Slov. Volova
Dubník
NsP

7:00 ZBP Jan, Samuel, David, Simon
18:00 + Maria a Stefan
8:00 Za + rodicov, dceru, manžela, sestru
a svokrovcov
7:30 + Jožef
7:30
9:00
10:30
18:00
8:00
9:15
10:30
9:00
10:30

+ Maria
ZBP Anna s rodinou
ZBP rod. Plancarova
+ Jan, Jan, Pavlína, Maria
ZBP Matej (18 r. ) s rodinou
Za + ž rod Džurova a Kopilova
ZBP Maria (60 r.) s rodinou
ZBP Maria a Jan s deťmi
Za + ž rod. Haľkova a Pavlíkova

 Farská púť do Poľska je pre vracajúcu sa druhú vlnu koronavírusu zrušená, z obavy

o bezpečnosť a zdravie pútnikov. Všetkým, ktorí ste púť už vyplatili, budeme vracať peniaze
vždy po večerných sv. omšiach v sakristii farského kostola.
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.

