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Drahí starí rodičia, drahí seniori!
V nedeľu 25.7.2021 budeme po prvýkrát sláviť „Svetový deň starých rodičov a
seniorov“. V daný deň bude možné získať
aj plnomocné odpustky.
K Svetovému dňu starých rodičov a
seniorov napísal svoje posolstvo aj pápež František. Jeho téma znie „Ja som s
tebou po všetky dni“. „Dobre viem, že toto posolstvo prichádza k tebe v ťažkom
čase: pandémia bola neočakávanou a
hroznou búrkou, tvrdou skúškou, ktorá zasiahla do života každého, avšak zvlášť tvrdo postihla nás, starých ľudí. Veľmi mnohí
z nás ochoreli, mnohí aj zomreli alebo zažili smrť svojich manželských partnerov či
svojich blízkych. Príliš mnohí boli donútení žiť dlhý čas v osamelosti a izolácii.
Avšak aj vtedy, keď sa všetko javí temné, ako v týchto mesiacoch pandémie, Pán
naďalej posiela anjelov, aby nás v našej
osamelosti utešili, a opakuje nám: „Ja
som s tebou po všetky dni". Hovorí to aj
tebe, hovorí to mne, nám všetkým. A to je
zmysel tohto svetového dňa a dôvod, prečo som rozhodol, aby sa slávil prvý raz
práve tento rok, po dlhej izolácii, keď sa
spoločenský život začína len pomaly zotavovať: aby každý dedko, každá babka, každý senior, a zvlášť tí najosamelejší medzi
nami, mohli prijať anjelovu návštevu,“ píše pápež František.
„Nový Svetový deň nás chce povzbudiť vo
viere. Ukázať vychádzajúcu Cirkev. Cirkev,
ktorá si všíma všetky časti spoločnosti.“

16. ROČNÍK

MODLITBA NA PRVÝ SVETOVÝ DEŇ
STARÝCH RODIČOV A SENIOROV
Ďakujem ti, Pane, za to,
že ma potešuješ svojou prítomnosťou:
aj v čase osamelosti
si mojou nádejou, mojou dôverou;
už od mladosti si mojou skalou a mojou
silou.

Ďakujem ti, že si mi daroval rodinu
a že si ma požehnal dlhým životom.
Ďakujem ti za chvíle radosti i ťažkostí;
za sny, ktoré sa mi v živote splnili,
i za tie, ktoré sú ešte predo mnou.
Ďakujem ti za to, že ma aj v tomto čase
voláš k tomu, aby som prinášal úrodu.
Pane, posilni moju vieru,
urob ma nástrojom svojho pokoja,
nauč ma prijímať tých,
ktorí trpia väčšmi než ja,
aby som neprestával snívať a rozprávať
o tvojich obdivuhodných činoch novým
generáciám.
Chráň a veď pápeža Františka i Cirkev,
aby sa svetlo evanjelia dostalo až do
končín zeme. Pane, zošli svojho Ducha
a obnov tvárnosť zeme, aby sa utíšila
búrka pandémie, aby chudobní našli
útechu a skončili sa vojny.
Podopieraj ma v mojej slabosti,
a daj, aby som naplno prežíval každú
chvíľu, ktorú mi dávaš, v istote, že si
so mnou každý deň, až do konca vekov.
Amen.
Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský,
predseda KBS
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V rámci generálnej opravy farského kostola Všetkých svätých
v Humennom v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom a Liturgickou
komisiou košickej arcidiecézy, vzišla potreba nového liturgického
mobiliáru do sakrálneho priestoru farského kostola.
Návrh mobiliáru pozostávajúceho z: „kríž, krstiteľnica, stojan na paškál“,
bol zrealizovaný architektom Ing Arch. Mariánom Sitarčíkom a po
odsúhlasení kompetentnými inštitúciami a po výbere zhotoviteľa bol
zadaný do výroby. Osadenie do liturgického priestoru bolo zrealizované
v júni 2021. Prešovský samosprávny kraj ako podporovateľ tohto projektu
prispel finančnou dotáciou vo výške 4.000 €, čo predstavovalo zhruba
polovicu celkovej ceny diela. Druhá polovica bola financovaná
z prostriedkov farského úradu.
Za prejavenú podporu Prešovskému samosprávnemu kraju vyslovujeme
úprimné Pán Boh zaplať.
„Projekt je podporený z rozpočtu PSK.“

Modlitba za cestu Svätého Otca na Slovensko
Dobrotivý Bože, ty si nám dal Pannu Máriu a svätého Jozefa, aby nás viedli na ceste za Ježišom.
Prosíme ťa na ich príhovor za Svätého Otca Františka a za nás všetkých,
aby sme boli otvorení pôsobeniu tvojho Svätého Ducha. Aby nás počas
svojej návštevy na Slovensku pápež ako nástupca apoštola Petra posilnil vo
viere, predovšetkým v to, že Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ a že
on, náš Pán, je pre každého cestou, pravdou a životom.
O to ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána. Amen.
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pondelok
19.7.2021
utorok
20.7.2021

streda
21.7.2021
štvrtok
22.7.2021
Sv. Mária Magdaléna,
(sv.)

piatok
23.7.2021
Sv. Brigita, rehoľníčka
a patróna Európy, (sv.)
sobota
24.7.2021
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Humenne
Humenne
NšP
Humenne
Slov. Volova
Humenne

Breštov

Humenne
NšP
Humenne
NšP
Humenne

nedeľa
25.7.2021
17. nedeľa
v cezročnom období

Breštov
Gruzovče
Slov. Volova
Dubník
NšP

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

+ Anna, Tomaš, Maria
Za + z rod. Kačurova a Megelova
+ Andrej, Anna, Jan
ZBP Robert a Valeria š rodinou
ZBP a poďak. - Andrej, Anna (šviat. manz.)

6:15 ZBP Jakub
18:00 ZBP Ondrej, Alena š rodinami
17:00 + Jozef
6:15
16:30
18:00
17:00

+ Andrej
Eucharistická Adorácia
ZBP Alzbeta
Za + z rod. Čurilova

6:15 + Maria
18:00 + Maria, Andrej, Vinčent, Alexander
16:00 + Alzbeta
7:00 ZBP Vladimír a František š rodinami
18:00 + Jan a + z rod. Rašpľova
7:30 ZBP - Agata š rodinou, dary Dučha šv.Ľudmila a Daniela
7:30 + Jakub, Maria
9:00 + Mičhal, Anna, Helena, Andrej
10:30 ZBP Anna, Robert, Jana, Zuzana, Martin
18:00 + Ladišlav (3 vyr.) a + z rod. Farbaniečova
a Stofejova
10:30 ZBP Jana (60 r.) š rodinou
9:15 + Jan, Anna, Jan
8:00 ...
9:00 + Jan (20 vyr.)
10:30 ZBP a dary Dučha šv. - Jozef

Sme v období letných prázdnin. Je to čas spoločných dovoleniek a oddychu. Chceme vás prosiť, aby ste ani v tomto čase voľna nezabúdali na Pána
Boha, na každodennú modlitbu, na čítanie Svätého písma a hlavne na nedeľnú svätú omšu. Pamätajte na to, že všade tam, kde sa zhromažďuje modliaca sa cirkev, tam sme aj my doma. Nezáleží na tom, či tam niekoho poznáme, či dokonale ovládame daný jazyk, všade nás Pán pozýva, aby sme načerpali z milostí, ktoré pre nás pripravil.



 Svätý Otec František vyhlásil, že v Cirkvi sa bude každoročne vždy 4. júlovú nedeľu

sláviť „Svetový deň starých rodičov a seniorov“. Pri tejto príležitosti chceme na
budúcu nedeľu (25.07.) pozvať na sv. omšu o 7:30 hod. všetkých seniorov, aby sme
spoločne ďakovali za dar života, dar blízkosti človeka, aj za zosnulých pre pandémiu.
 V stredu (21.07.) sa uskutoční koncert v rámci Medzinárodneho organového festivalu „Humenské organové dni Štefana Thomána“ so začiatkom o 19:00 hod. Hosťom bude Robert Kovács (Maďarsko).

FL 7/2021

4

pondelok
26.7.2021

Humenne

Sv. Joachim a Anna,
rodičia Panny Márie, (sp.)
utorok
Humenne
27.7.2021
Sv. Gorazd a spoloč.,
(sp.)
streda
28.7.2021

NšP
Humenne
Slov. Volova
Humenne

štvrtok
29.7.2021
piatok
30.7.2021

Breštov
Humenne

Bl. Zdenka Schelingová,
panna a muč. (ľs.)
sobota
31.7.2021

NšP

Sv. Ignác z Loyoly,
kňaz, (sp.)

NšP

P
r
v
á

Humenne

Humenne
nedeľa
1.8.2021

n
e
18. nedeľa
d v cezročnom období
e
ľ
a

Breštov
Gruzovče
Slov. Volova
Dubník
NšP

6:15 + František
18:00 + Jan

6:15 + Peter, Anna, Julia, Maria, Mičhal
18:00 ZBP Ľubomír (60 r.)
16:00 ZBP a poďak. za dar zivota rod. Bačova
6:15 Za veriačičh farnošti
18:00 + Jan, Mičhal, Ondrej
17:00 ...
6:15
16:30
18:00
17:00

+ Marta, Andrej
Eucharistická Adorácia
+ Magdalena, Oktavia, Filomena, Amalia
Za + z rod. Jevčakova, Čerevkova, + Jozef

6:15 ZBP a ošlobodenie od Zleho - rod. Slaninova
18:00 + Stefan
16:00 Poďak. - Jozefka (80 r.)
7:00 + Milan
18:00 + Oľga, Stefan
7:30 ZBP a poďak. - Ladišlav (55 r.) a Ladišlav
a Peter š rodinami
7:30 + Jan, Ana, Milan, Monika, Jan
9:00 ZBP Mirošlav a Maria (40 manz.)
10:30 ZBP Jozef a Anna
18:00 Za ruzenčove bratštvo
8:00 + Jan a Magdalena
10:30 ...
9:15 ...
9:00 + Mičhal, Maria, Mičhal
10:30 ...

Modlitba za svätorečenie bl. Zdenky

Otče, ty si obdaroval bl. Zdenku svetlom a mocou Ducha Svätého
a dal jej milosť, aby podľa príkladu Ježiša Krista viedla kresťanský a rehoľný život až po hrdinskú mučenícku smrť. Prosíme ťa,
udeľ nám milosť ..., o ktorú prosíme na jej príhovor v nádeji, že ju
Cirkev čoskoro pripočíta k tvojim svätým. Daj zároveň, aby sa pre
ľudí našich čias stala vzorom presvedčivého kresťanského života
a veľkej úcty k sviatosti kňazstva. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
S cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Trnave, dňa 28. mája 2014.

Adresa: RKFÚ Všetkých svätých, Brestovská 1, 066 01 Humenné
Kancelária: 0948 60 94 94; Zaopatrovanie chorých a zomierajúcich: 0902 228 711
Web: www.humenne.rimkat.sk; Email: he.mesto@abuke.sk
Redakcia a zodpovedný za vydanie: František Mariňák
Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme.

