INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM

15.08.2021

FARSKÝ LIST
9/2021

16. ROČNÍK

MOTTO:

Logo znázorňuje tému návštevy: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom". V jeho
spodnej časti je vyobrazená cesta, ktorá smeruje ku krížu. Okolo nej srdce, ktoré vyjadruje lásku svätého Jozefa a Panny Márie, patrónky Slovenska, k Pánu Ježišovi. Sedem
hviezd pripomína meno, ktorým ľudia tradične nazývajú Pannu Máriu:
„Sedembolestná". Jednotlivé súčasti loga majú bielu, modrú a červenú farbu slovenskej vlajky, ako aj bielu a žltú farbu vatikánskej vlajky.
Motto vyjadruje prianie, aby návšteva pápeža Františka na Slovensku posilnila
našu vieru a oživila túžbu napredovať po stopách Pána Ježiša, ktorý „neprišiel dať sa
obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život" (Mt 20, 28).
PROGRAM V KOŠICIACH
Utorok 14. septembra 2021
11:00 Svätá omša na Štadióne Lokomotívy v Košiciach (celebruje kardinál Dominik
Duka, OP, arcibiskup pražský)
16:00 Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach - Pozdrav Sv. Otca
Sprievodný program začne o 12:45 hod. Hlavný program bude na priestranstve
pred Saleziánskym komunitným centrom v čase od 16:00 do 16:30 hod. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca bude sídlisko uzavreté.
17:00 Stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotívy v Košiciach - Príhovor Sv.Otca
Stretnutie MLADÝCH so Svätým Otcom Františkom sa uskutoční na Štadióne TJ
Lokomotíva v Košiciach. Sprievodný program bude po sv. omši od 13:30 hod. do
príchodu pápeža a pokračovať bude aj po jeho odchode, až do 20:00 hodiny.
Hlavný program s pápežom na štadióne bude od 16:45 do 18:00 hod. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca budú prístupové cesty, ako aj štadión uzavretý.
********
Registrovať sa môžete na webe: „www.navstevapapeza.sk“. Tí, ktorí chcete ísť s nami
na autobuse do Košíc, čo najskôr sa zaregistrujte na tejto stránke a príďte sa zapísať aj
do sakristie vo farskom kostole (najneskôr do 20.8.2021), aby sme vedeli nahlásiť
počet osôb na prepravu. Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežom
budú môcť zúčastniť tí, ktorí sú zaočkovaní.
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Sviatok Nanebovzatia Panny Márie
je zo všetkých mariánskych sviatkov najstarší. Tradícia ho spomína už pred efezským snemom, ktorý bol v roku 431. Slávil sa aj v najstarších východných cirkvách – v arménskej i etiópskej. Postupom času sa šíril na celú Cirkev. Na Prvom
vatikánskom
sneme v roku 1870
dvestoštyri biskupov žiadalo pápeža
Pia IX., aby vyhlásil
dogmu (článok viery), že Panna Mária
bola po smrti s telom i dušou vzatá do
neba. Vtedy sa to
nestalo. Až v milostivom roku 1950, 1.
novembra, vyhlásil
pápež Pius XII. Nanebovzatie
Panny
Márie ako tajomstvo,
v ktoré máme veriť.
Biskupi uvádzali tri
vieroučné dôvody
na základe učenia
apoštolov (Rim 5,8;
1 Kor 15,24; Hebr
2,14), podľa ktorého
triumf Krista nad
diablom predpovedaný v raji spočíva v
trojitom víťazstve –
nad hriechom, žiadostivosťou a smrťou. Panna Mária má
účasť na tomto triumfe podľa Božej
predpovede v raji: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi
tvojím potomstvom a jej potomstvom,
ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3,15) Kristus zostal neporušený
na tele, vstal zmŕtvych, a tak právom
môžeme hovoriť, že aj Panna Mária bola
vzkriesená a oslávená aj so svojím telom.
O mieste a čase smrti Panny Márie
nemáme zaznamenané nič určité. Najstaršia literatúra, ktorá hovorí o Nanebovzatí, je grécke dielo De obitu S. Do-
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minae (O smrti sv. Panny). Tradične sa o
mieste smrti Panny Márie zvykne hovoriť,
že to bolo mesto Efez, kde pôsobil aj sv.
Ján, apoštol, ktorému Kristus na kríži zveril svoju matku (Jn 19,25-27). Sv. Ján Damascénsky (P. G., I, 96) hovorí o tradícii
jeruzalemskej cirkvi: „Sv. Juvenal, jeruzalemský biskup na
chalcedónskom koncile (451) oznámil
cisárovi Marciánovi a
Pulcherii, ktorí si
priali vlastniť telo
Božej matky, že Mária zomrela v prítomnosti apoštolov; ale
keď neskôr na žiadosť
sv.
Tomáša
otvorili jej hrob, zistili, že je prázdny. Na
základe toho apoštoli dospeli k presvedčeniu, že jej telo bolo vzaté do neba.“
Iná tradícia zase spomína, že zomrela vo
veku sedemdesiatdva rokov bez bolesti. Niektorí pochybovali, že zomrela, keďže nemala dedičný
hriech, no na druhej
strane ona sama
podliehala následkom dedičného hriechu – cítila bolesť. A keďže aj Kristus
zomrel, hoci aj on bol bez hriechu, niet
dôvodu pochybovať o Máriinej smrti.
Nanebovzatie Panny Márie má pre
nás veriacich veľký význam. Upevňuje
nás v nádeji, že aj naše telá budú raz
vzkriesené. Nebeská Matka nám vyprosuje mnoho milostí, aby sme tak ako ona
boli vzkriesení na večnú slávu, aby sme
prijali pozvanie jej Syna Ježiša Krista,
ktorý každému z nás pripravil v nebi
miesto (por. Jn 14,1-14).
Nanebovzatej Panne Márii je zasvätených najviac mariánskych chrámov.
Zdroj: internet
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pondelok
16.8.2021
utorok
17.8.2021
streda
18.8.2021
štvrtok
19.8.2021
piatok
20.8.2021
Sv. Bernard,
opát a uč. Cirkvi, (sp.)
sobota
21.8.2021
Sv. Pius X., pápež, (sp.)
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Humenne

6:15 ZBP a poďak. Andrej (98 r.) s rodinou
18:00 + Peter, Maria

Humenne

6:15 ZBP Božena, Milan, Erika
18:00 ZBP Gabriela (40 r.)
16:00 + Veronika

NsP
Humenne
Slov. Volova
Humenne
Brestov
Humenne
NsP
Humenne
NsP
Humenne

nedeľa
22.8.2021
21. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Gružovce
Slov. Volova
Ďubník
NsP

6:15 Za veriacich farnosti
18:00 + Miroslav, Helena, Michal, Helena
17:00 + Michal, Alžbeta, Helena, Miroslav, Marienka
6:15
16:30
18:00
17:00

Za + ž rod. Kanisakova a Vasilkova
Eucharistická Adorácia
+ Frantisek, Helena, Zužana, Anna, Andrej
Za + ž rod. Kosicka, Terekova

6:15 ZBP rod. Kukoľova
18:00 + Juraj, Alžbeta, Pavla (ž.), Valentín
16:00 Poďakovanie ža uždravenie sestry Agnesy
7:00 Za + ž rod. Ďurkova
18:00 ZBP rod. Sefcíkova a Farbaniecova
7:30 ZBP - Ďaniela s rodinou
7:30
9:00
10:30
18:00
8:00
10:30
9:15
9:00
10:30

ZBP Martin (40 r.) s rodinou
+ Jakub, Maria
+ Jan, Maria
ZBP Jana (40 r.)
+ Jožefína (1 vyr.)
ZBP rod. Mackova, Mrížova a Magurova
ZBP rod. Solomonova a Bucokova
+ Pavlína, Jožef, Maria
ZBP Maria s rodinou

 HE: Do 15. septembra prebieha už 12. ročník ZBIERKY ŠKOLSKÝCH POMÔCOK

a k pomoci pozýva všetkých, ktorým osud detí nie je ľahostajný. Nielen nové, ale
aj použité, no stále funkčné školské pomôcky (tašky, zošity, písacie potreby...)
môžete darovať v Dennom stacionári Jána Krstiteľa v Humennom (Kukorelliho
1498/10) počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:00. Zapojiť sa do zbierky
môžete aj kúpou úplne nových školských pomôcok. Arcidiecézna charita Košice
doručí vyzbierané pomôcky tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme. Viac informácii
nájdete na plagáte na nástenke pred farským kostolom.
 Chceme vás poprosiť, aby ste tým, ktorí tu pred kostolom prosia o vaše milodary

nedávali ani jedlo ani peniaze. Upratovačky nám hlásia, že je pred kostolom
čoraz väčší neporiadok (odpadky z jedla, plastové i sklenené fľaše, papiere,
konajú sa tam aj WC potreby...), dokonca sa tu objavili v posledných týždňoch
už aj potkany. Ak chcete pomôcť núdznym navrhujeme, aby ste svoje milodary
pre ľudí v núdzi dali do pokladničky s názvom „Samaritán“ (je pri mreži pod
chórom) a ak je niekto v núdzi nech sa nám prihlási a vieme ho takto podporiť cez
farnosť. Od nás všetkých záleží, ako bude vyzerať okolie kostola. Ďakujeme za
porozumenie.
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pondelok
23.8.2021

Humenne

6:15 + Juraj
18:00 ZBP Peter a Renata (30 manž.) a Rafael (25 r.)

utorok
24.8.2021

Humenne

6:15 ZBP Anton a Marta (30 manž.)
18:00 Poďak. - Martin a Milena (30 manž.)
16:00 ZBP Natalia s rodinou

Sv. Bartolomej,
apoštol, (sp.)
streda
25.8.2021

NsP
Humenne
Slov. Volova
Humenne

štvrtok
26.8.2021
piatok
27.8.2021
Sv. Monika, (sp.)
sobota
28.8.2021
Sv. Augustín,
biskup a uč. Cirkvi, (sp.)

Brestov
Humenne
NsP
Humenne
NsP
Humenne

nedeľa
29.8.2021
22. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Gružovce
Slov. Volova
Ďubník
NsP

6:15 Za veriacich farnosti
18:00 Za + ž rod. Onduskova, Ďžuriakova, Kyslanova
17:00 + Michal
6:15
16:30
18:00
17:00

ZBP Katarína s rodinou
Eucharistická Adorácia
+ Eva, Marta, Jožef, Jan
+ Stefan a Anna

6:15 + Anna, Jožef
18:00 + Margita, Pavol
16:00 ZBP a poďakovanie - Jožefína
7:00 + Jan, Maria, a + príbužní
18:00 + Ďaniel
7:30 ZBP a poďak. Adriana a Vladimír (25 manž.)
7:30
9:00
10:30
18:00
9:15
8:00
10:30
9:00
10:30

+ Helena
+ Michal, Maria, Miroslav, Katarína
ZBP Peter a Maria (25 manž.)
+ Stefan, Anna
ZBP rod. Turcovska, Havrilecova, Sojova
...
ZBP Helena
ZBP Beata
ZBP Martina s rodinou

Modlitba za cestu Svätého Otca
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.
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.

