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Vstup do mesiaca septembra je
tradične poznačený úsmevom, ale aj
slzami či hlbokým povzdychom nejedného žiaka a študenta. Tí prví sa tešia,
že sa zasa v tomto školskom roku naučia mnoho nových vecí, že objavia dosiaľ nepoznané, že ich vedomosti budú opäť znásobené ich vlastným úsilím. Tí druhí (s veľavravným povzdychom) majú pred sebou prinajhoršom
10 mesiacov trápenia. Tak pre jedných, ako aj pre druhých je ale štartovacia čiara rovnaká. Boh dáva každému človeku talenty, ktoré má rozmnožiť. Je to vlastne výzva, čo urobíme
s rozumovým potenciálom. Odborníci
hovoria, že človek využíva len 4%
svojho mozgu. Ak ešte tie malé percentá necháme ležať ladom, zostanú
z nás iba telesné potreby vykonávajúce stvorenia – jesť, spať, jesť, spať...
Aby sme tomu predišli, je tu ponuka nového školského roka, ktorý pred
nás stavia nové výzvy, ciele a méty,
ktorých dosiahnutie bude záležať len
na našej vlastnej usilovnosti. Je potrebné mať otvorené oči a myseľ – teda byť disponovaný pre prijatie nových vedomostí a zručností.
Častá otázka z úst nejedného žiaka znie: „Načo mi to bude?“ Keďže nevidí momentálne využitie možných
vedomostí, ani sa o ne neusiluje.
Skúste sa spýtať starších, koľkokrát ľutovali, že v mladosti neboli dôslednejší, zodpovednejší, usilovnejší. My totiž
nevieme, čo nám život v ktorom okamihu prinesie, aká výzva bude pred
nás postavená, kedy budeme musieť
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zareagovať. Ak budeme mať kvalitné
vstupné informácie, teda vedomosti
(a dnešný svet je svet informatiky),
budeme sa vedieť aj múdro rozhodovať a konať.
Múdrosť nie je luxus, múdrosť je
potreba, bez ktorej v tomto svete ťažko uspejeme. Kto chce uspieť, bude
hľadať spôsob, ako múdrosť nadobudnúť. Aspoň tak by to malo byť. Teda
kto chce, hľadá spôsob, kto nechce,
hľadá dôvod. Skúste milí žiaci
a študenti v tomto novom školskom
roku hľadať spôsoby ako byť múdrejší,
a nikdy nehľadajte dôvody, prečo sa
múdrymi stať nemôžete. Potom hodiny strávené nad učebnicami budú pre
vás dobrom o ktoré sa nenecháte pripraviť. Veď v konečnom dôsledku, robíte to pre seba. Neučíte sa ani pre rodičov, ani pre dobré meno školy, ale
sami pre seba. Ľudová múdrosť hovorí, že kto ako seje, tak bude aj žať. Zasejte dobre, aby žatva bola výdatná.
Aby ste na tejto ceste poznávania
neboli sami, budeme prosiť pre Vás
s celou farnosťou o potrebné dary Ducha Svätého pre celý školský rok, pri
sv. omšiach – Veni Sancte.
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Drahí bratia a sestry! Mesiac september, aj keď nie je oficiálne mariánskym
mesiacom, predsa v jeho priebehu budeme sláviť niekoľko mariánskych sviatkov.
Začneme Narodením Panny Márie (8.9.), potom Meno Panny Márie (12.9.)
a nakoniec slávnosť Sedembolestnej Panny Márie (15.9.). Všetko v prvej polovici
mesiaca septembra, keď naše deti nastupujú do škôl.
Evidentne je tu ponuka aj pre nás už vyštudovaných, aby sme sa zapísali aj
my do nového ročníka školy, kde profesorkou je Mária. Ona nás chce učiť, ako byť
novými, dobrými, skrátka Božími ľuďmi. Vezmime svoje učebnice Písma Svätého,
sadnime si k nohám profesorky Márie a počúvajme dobre.

„Zaočkovať sa je skutok lásky“, vysvetľuje Svätý Otec vo videoposolstve
Vatikán 18. augusta (RV)
„Zaočkovanie sa je jednoduchý, ale
hlboký spôsob, ako podporiť spoločné dobro a
dbať jeden o druhého, najmä o tých najzraniteľnejších.“ To je odkaz pápeža Františka Františka vo videoposolstve v stredu 18. augusta.
Zaočkovať sa riadne povolenými vakcínami
je „skutkom lásky“, hovorí Svätý Otec
a vysvetľuje zmysel týchto svojich slov
s odkazom na sociálnu náuku Cirkvi. Vo videoposolstve v súvislosti so zdravotnou kampaňou očkovania proti COVID-19 pápež
František hovorí:
„V bratskom duchu sa pripájam k tomuto posolstvu nádeje na lepšiu budúcnosť. Vďaka Bohu a práci mnohých máme dnes vakcíny, aby sme sa ochránili pred
COVID-19. Prinášajú nádej na ukončenie pandémie, ale len vtedy, ak budú dostupné pre všetkých a ak budeme vzájomne spolupracovať.“
Svätý Otec poukazuje na postoj lásky k blížnemu, ktorý siaha od okruhu najbližších až po príslušníkov iných národov:
„Zaočkovať sa vakcínami schválenými kompetentnými orgánmi je skutkom
lásky. Aj napomáhať tomu, aby tak urobila väčšina ľudí, je skutkom lásky. Lásky
k sebe samému, lásky k príbuzným a priateľom, lásky ku všetkým národom. Existuje sociálna láska a politická láska, ktorá je univerzálna, vždy naplnená malými
gestami osobnej lásky, schopnými premieňať a zlepšiť spoločnosť (porov. Laudato si‘, 231; Fratelli tutti, 184).“
Krátke videoposolstvo uzatvára pápež František slovami povzbudenia
a požehnaním:
„Zaočkovanie sa je jednoduchý, ale hlboký spôsob, ako podporiť spoločné
dobro a dbať jeden o druhého, najmä o tých najzraniteľnejších. Modlím sa k Bohu, aby každý mohol prispieť svojím malým zrnkom piesku, svojím malým gestom lásky; nech je akokoľvek malé, láska je vždy veľká. Prispejme týmito malými
gestami k lepšej budúcnosti. Nech vás Boh žehná, a veľká vďaka.“
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pondelok
30.8.2021
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Humenne

Humenne
utorok
31.8.2021

streda
1.9.2021
štvrtok
2.9.2021

Slov. Volova
NsP
Humenne

Humenne

Humenne
piatok
3.9.2021
Sv. Gregor Veľký,
pápež á uč. Cirkvi, (sp.)

Brestov
Gružovce
Slov. Volova
Dubník
NsP
Humenne

sobota
4.9.2021

Brestov
Slov. Volova
NsP
Humenne

nedeľa
5.9.2021
23. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Gružovce
Slov. Volova
Dubník
NsP

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

+ Pavlína, Stefan, Michal, Alžbeta
+ Pavol, Peter, Helena
+ Jan, Michal, Maria
ZBP Slavomíra (ž.)
+ Anna, Stefan, Anna, Andrej
+ Andrej
Za veriacich farnosti
(69.vý r. konsekrácie)
+ Maria, Adela

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

+ Jan, Anna, Maria, Jan, Maria
+ Radoslav, Vasiľ, Zdeno, Vincent
+ Helena, Jan
ZBP rod. Kukoľova
ZBP Adriana s rodinou
Eucharistická Adorácia
+ Jožef, Maria, Jan, Katarína
ZBP Paulína, Regina
+ Zužana, Jan, Veronika, Michal
+ Jožef (1 výr.)
+ Maria, Jan, Bernard, Andrej
ZBP Anna, Maria
+ Jan, Andrej, Anna
Za ružencove bratstvo
+ Maria, Jan

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

Za odcinenie uražok Neposkvr. Srdca PM
+ Milan, Gabriela
Za ružencove bratstvo
Za + ž ružencoveho bratstva
Za víťažstvo Neposkvrneneho Srdca PM

7:30
9:00
10:30
18:00
10:30
9:15
8:00
9:00
10:30

Za ružencove bratstvo
+ Terežia, Anna, Jan, Jožef, Peter
ZBP Stefania (50 r.)
ZBP Manželov Miroslav a Janka
Za + ž rod. Jevcakova, Pavlíkova
ZBP Maria (50 r.)
+ Michal
+ Jan, Anna, Jan, Maria
Za ružencove bratstvo

Sv. spoveď pred prvým piatkom:
 Starých a chorých navštívime doma

v piatok (03.09.) od 8:00 hod.
 Vo farskom kostole je počas celého
prvého piatku Eucharistická adorácia.
 Farská kancelária bude počas týždňa
zatvorená.

Humenné

Utorok

10:30 – 12:00

Streda

16:30 – 18:00

Stvrtok

16:30 – 18:00

Gruzovce

Pondelok

od 16:30

Slov. Volová

Pondelok

od 17:00

Brestov

Pondelok

od 17:45

NsP

Utorok

15:00 – 16:00

 HE, BR: Oznamujeme vám, že úmysly na sv. omše pre rok 2021 sú už všetky

zaplnené. Na prvý polrok 2022 budeme prijímať v novembri po dušičkách. Presný
dátum začiatku zapisovania oznámime.
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pondelok
6.9.2021

4
Humenne

Výr. posviácký kátedrálneho
chrámu sv. Alžbetý, (sv.) Brestov
utorok
7.9.2021

Humenne

Sv. košickí mučeníci, (sp.)

Gružovce

streda
8.9.2021

Humenne

Národenie Prebláhosl.
Pánný Márie, (sv.)

Slov. Volova

Humenne
štvrtok
9.9.2021
Brestov
NsP
Humenne

piatok
10.9.2021

Dubník
NsP
Humenne

sobota
11.9.2021
nedeľa
12.9.2021
24. nedeľa
v cezročnom období

Gružovce
Slov. Volova
NsP
Humenne
Brestov
Slov. Volova

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

+ Jožef a Maria
+ Jan, Maria, Juraj, Paulína, Milan
+ Marta
Za + ž rod. Barnova, Frankova, Jalcakova

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

+ Stefan, Miroslav
+ Bohumil (1 výr.)
+ Jan
ZBP Maria ž rod. Kopilova

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

Za veriacich farnosti
+ Maria, Juraj, Stefan, Jožef
+ Jan, Maria, Stefan
+ Andrej, Pavlína, Andrej, Maria

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

+ Pavol, Juliana, Pavol
+ Juraj, Stefan, Maria
Eucharistická Adorácia
+ Blažej, Margita, Jan, Anna
Za + ž rod. Kohutova, Majžerova, Misľanova
Poďakovanie ža 80 rokov Maria a ZBP

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

ZBP rod. Kardosova
ZBP Matej (30 r.)
+ Jan, Rožalia, Frantisek, Rožalia
+ Maria, Jan, Frantisek
ZBP Stefan a Monika

7:00
18:00
17:00
8:00
7:30

ZBP Daniela (50 r.)
ZBP rod. Oleksakova, a + Helena
ZBP Stefan, Lukas, Klaudia
ZBP rod. Mattova a Poníkova
ZBP a poďakovanie - Milan (80 r.)

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

+ Maria, Jan
Za veriacich farnosti
+ Anna (1 výr.)
+ Katarína, Cýril, Juraj a Pavlína
ZBP Jan (40 r.) s rodinou

 Od pondelka (30.08.) znova budú sv. omše o 12:00 hod. vo farskom kostole

Všetkých svätých počas pracovných dní, od pondelka do piatku.
 Tí, ktorí chcete v našej farnosti v novom školskom roku 2021/2022 prijať sviatosti:

Prvé sv. prijímanie + Sviatosť birmovania, vyzdvihnite si prihlášky v sakristii,
alebo na našej webovej stránke, vyplňte ich a do 15. septembra ich doneste do
kancelárie, alebo do sakristie farského kostola.
 Všetkých vás, ktorí ste sa zapísali na stretnutie so Sv. Otcom Františkom v Košiciach

budeme o odchode autobusu a ostatných podrobnostiach informovať až dostaneme konkrétne informácie z centrály v Košiciach.
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.

