INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM

26.09.2021

FARSKÝ LIST
12/2021

Sobota 2. októbra 2021
15:00 hod - Korunka Božieho milosrdenstva
15:30 hod – FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ SPOJENÁ S ÚVODNOU SVÄTOU
OMŠOU „celebruje“ - Mons. Marek
Forgáč, pomocný biskup („pripravuje
ružencové spoločenstvo vo farnosti,
Hudobne sprevádza zbor sv. Kataríny
Alexandrijskej“)
17:30 hod – Modlitba Bolestného
ruženca spojená s modlitbou chvály.
(„pripraví modlitbové spoločenstvo v
Košiciach “)
18:00 hod - Svätá omša spojená s
modlitbami za chorých nielen telom,
ale aj duchom. („PhDr. Imrich Degro
PhD.“)
19:30 hod - Krížová cesta za rodiny. („ Rodinné spoločenstvo sv. Jozefa
v Obišovciach a Kysaku“)

21:00 hod - Svätá omša za mladých a pre mladých, (Mgr. Tomáš Tupta) (hudobne sprevádza „Spojený mládežnícky zbor z „Domčeka“ vo Vysokej nad Uhom)
22:00 hod - Eucharistická adorácia
(v kostole)
Vysluhovanie sviatosti zmierenia
pre pútnikov
Sobota - 15:00 – 21:00
Nedeľa - 08:00 -12:00

Nedeľa 3. októbra 2021
05:30 – Slávnostné ranné chvály
ku cti Ružencovej Panny Márie + Ruženec svetla
06:30 – Svätá omša za veriacich
farnosti Ružencovej Panny Márie (Mgr.
Michal Harakaľ, farár)
08:00 – Svätá omša za rodiny a za
rozpadnuté manželstvá.
09:15 – Fatimská pobožnosť –
modlitbu vedie - Mons. Bernard Bober,
arcibiskup - metropolita
10:30 – SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ
OMŠA: J.Em. Dominik kardinál Duka,
pražský arcibiskup - metropolita
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Modlitba ruženca má podľa tradície pôvod na prelome 12. a 13. storočia. Hovorí
sa, že jej autorom a šíriteľom bol sv. Dominik, ktorý zomrel v r. 1221. V jeho diele ďalej
pokračoval a aj dodnes pokračuje Rád kazateľov (dominikáni), ktorý založil tiež sv. Dominik. U nás na Slovensku sa napríklad starajú o tzv. ružencové bratstvá, ktoré jestvujú
v mnohých farnostiach a ich cieľom je modliť sa ruženec. Iné domnienky zase hovoria,
že ruženec jestvoval už pred sv. Dominikom.
Ruženec patrí medzi najrozšírenejšie modlitby vo svete katolíckej Cirkvi. Pozostáva zo štyroch častí, z ktorých každá má svoje pomenovanie podľa tajomstiev, ktoré
nám sprostredkúva: radostný ruženec (udalosti Ježišovho detstva), ruženec svetla
(Ježišovo účinkovanie), bolestný ruženec (Ježišovo umučenie) a slávnostný ruženec
(zmŕtvychvstanie). Každá z týchto častí má päť desiatkov. Každý desiatok obsahuje
modlitbu Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu a Ó, Ježišu. Modlitbu Pána (Otče náš) nám
dal Ježiš, Boží Syn. Modlitba Zdravas Mária sa modlí desať krát za sebou (odtiaľ pomenovanie desiatok). Táto modlitba sa skladá z pozdravu, ktorým anjel Gabriel oslovil
Pannu Máriu pri zvestovaní, a zo slov sv. Alžbety, ktorou privítala Pannu Máriu, keď prišla k nej na návštevu. Sláva Otcu je krátka chvála Najsvätejšej Trojice. Posledná modlitba desiatku je Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy. Je to modlitba, ktorú dala Panna Mária pri svojom zjavení trom fatimským pastierikom.
Pôvod sviatku Ružencovej Panny Márie treba hľadať v 16. storočí. Vtedy ohrozovali
Európu mohamedánski Turci. Rozhodujúca bitka sa odohrala 7. októbra 1571 na mori
pri Lepante. Katolícke vojsko pod vedením Dona Juana d`Austria odvrátilo útok divých
a odhodlaných Turkov. Vtedajší pápež sv. Pius V. vyzýval celý katolícky svet na modlitby ruženca. Sám sa spolu s kardinálmi a Božím ľudom zhromaždili v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, kde sa spolu modlili za víťazstvo. Neskôr počas dňa pápež zrazu
vstal a vyzval všetkých, aby sa poďakovali za víťazstvo. Správa o víťazstve prišla, samozrejme, až neskôr. Vtedy sa rozozvučali zvony v Ríme na poďakovanie za odvrátenie
nebezpečenstva. Pápež nariadil každoročne sláviť 7. október ako spomienku na Pannu
Máriu Ružencovú.
 V rámci opatrení Úradu verejného zdravotníctva pre tretiu vlnu pandémie uvádzame nasledujúce opatrenia, ktoré budeme dodržiavať v kostoloch farnosti:
 Od pondelka (27.09.) sa okres Humenné nachádza v 1. stupni ohrozenia (červená farba). Podľa
COVID automatu budeme sláviť sv. omše v tzv. „základe“, teda na 15 m2 jeden človek. Členovia
farských rád, nech označia miesta v kostole tak, aby bolo jasné, kde sa dá sedieť. Tým, ktorí ostanú vonku pre nedostatok miesta v kostole, prídeme rozdať sv. prijímanie do vchodových dverí.
Vo farskom kostole v nedeľu bude pridaná sv. omša o 15:00 hod. pre tých, ktorí sú zaočkovaní –
teda počet ľudí tam môže byť neobmedzený.
 Pri každej sv. omši máme povinnosť evidencie zoznamu účastníkov. Preto vás prosíme, pri východe z kostola pod chórom si vyzdvihnite jeden hárok A5, na ktorom je 12 poličiek, do ktorých si
napíšte svoje meno, priezvisko a telefón, vystrihnite si to a pri každej najbližšej návšteve kostola
lístoček vhodíte do pripravenej krabice. Ak zabudnete doma lístoček, musíte tieto údaje vyplniť
v kostole na stolíku.
 V kostole je už povinné nosiť respirátory a nezabúdať na dezinfekcu rúk.
 Od budúcej nedele (03.10.) budeme na našom youtube kanále vysielať nedeľné sv. omše o 10:30
hod. pre tých, ktorí sa spolu s nami chcú takto modliť.
 Otec arcibiskup Bernard Bober, pre všetkých, ktorí sa nachádzajú v 1. až 3. stupni ohrozenia udelil dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.
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Humenne
pondelok
27.9.2021
Sv. Vincent de Paul, kňaz, (sp.)
utorok
28.9.2021
Sv. Václav, mučeník, (ľs.)
streda
29.9.2021
Sv. Michal, Gabriel a Rafael,
archanjeli, (sv.)
štvrtok
30.9.2021

Humenne
NšP

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

sobota
2.10.2021
Svätých anjelov strážcov,
(sp.)

27. nedeľa
v cezročnom období

ZBP Jozef, Anna, Dominika, Jozef, Jan
Za + z rod. Pavliškova
Za uzdravenie - Anna, Miriam, Beata
+ Zuzana, Michal, Zuzana št., Michal ml.

6:15 Za veriacich farnošti
12:00 ZBP Michaela
18:00 ZBP Jan a Martina

Humenne

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

+ Michal, + rodicia a šurodenci
ZBP a poďak. - Albína (80 r.)
Eucharistická Adorácia
+ Irena, František

Humenne

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

+ Jozef a Maria
ZBP Stefan, Oľga, Andrea, Stefan š rodinami
+ Jan, Peter, Marta, Marta
Za + z rod. Ducova a Fercakova
Za + z rod. Jevcakova
+ Alena (5 výr.)
Za ruzencove bratštvo
+ Marta Feckova

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

Za odcinenie urazok Nepoškvr. Srdca PM
+ Jan, Maria, Anton, Jozef, Ľudmila
Za ruzencove bratštvo
ZPB ruzencove bratštvo
Za víťazštvo Nepoškvrneneho Srdca PM

Breštov
Gruzovce
Slov. Volova
Dubník
NšP
Humenne
Breštov
Slov. Volova
NšP

7:30
latinská 9:00
10:30
18:00
9:15
Breštov
8:00
Gruzovce
10:30
Slov. Volova
9:00
Dubník
10:30
NšP
Humenne

nedeľa
3.10.2021

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

Humenne

Sv. Hieronym,
kňaz a uč. Cirkvi, (sp.)
piatok
1.10.2021

6:15 + Milan
12:00 + Pavlína, Helena
18:00 ZBP Anna, Tomaš, Jana, Tomaš

+ Michal, Maria, Jan, Alzbeta a ich predkovia
Za ruzencove bratštvo
+ Maria, Andrej, Anna, Jozef, Margita
ZBP Alzbeta š rodinou
+ Maria, Juraj, Gabriel
ZBP Emka š rodinou
ZBP rod. Siva a Bachurova a všetký vnucata
+ Michal, Margita
Za ruzencove bratštvo

 Opakovane pripomíname nevyhnutnosť zachovania náležitej úcty a správneho spôsobu prijatia
Eucharistie do rúk, ktoré je nariadené na základe rozhodnutia slovenských biskupov. Rúško si
zložte tesne pred prijatím, keď už ste na rade, potom položte jednu ruku na druhú, prijmite Eucharistiu do dlane vrchnej ruky a následne si druhou rukou pred rozdávateľom sväté prijímanie
vložte do úst, znova založiť rúško a vrátiť sa na svoje miesto.
 Došli nám podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha. Prosíme členov, aby si ich vyzdvihli
v sakristii a zaplatili členský poplatok 8€ na r. 2022.
 Október je mesiac modlitby posvätného ruženca. Pozývame Vás, aby ste sa túto modlitbu modlili
vo svojich rodinách i spoločenstvách. Ako farská rodina sa budeme spoločne modliť ruženec pred
večernou svätou omšou každý deň o 17:20 hod. s kňazom, okrem stredy kde sa budeme modliť
večeradlo už o 17:00 hod. Pri spoločnej modlitbe posvätného ruženca spojenej s rozjímaním môžeme za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky.
 Na budúcu nedeľu (03.10.) bude podľa rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska zbierka na
pomoc Kube. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
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pondelok
4.10.2021

Humenne

Sv. František Assiský, (sp.) Breštov
utorok
Humenne
5.10.2021
Gruzovce
Sv. Faustína Kowalská,

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

+ František
+ František, Jan, Rozalia, Terezia
+ Jozef
Za + z rod. Horvatova

6:15 ZBP Peter a Martina
18:00 ZBP Mirošlav, Helena, Michal, Helena
17:00 + Jan

panna, (ľs.)

Humenne
streda
6.10.2021

štvrtok
7.10.2021
Ružencová Panna Mária,
(sp.)

Slov. Volova

Humenne

Breštov
NšP
Humenne

piatok
8.10.2021

Dubník
NšP
Humenne

sobota
9.10.2021

Slov. Volova
NšP
Humenne

nedeľa
10.10.2021
28. nedeľa
v cezročnom období

Breštov
Gruzovce
Slov. Volova
Dubník
NšP

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

Za veriacich farnošti
Poďak. za darý Ducha Sv. - bohuznama š rod.
+ Michal, Jan, Andrej
...

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

+ Vaclav, Jozef, Maria
Za + z rod. Bednarova
Eucharistická Adorácia
+ Maria, Alzbeta, Anna, Maria, Jozef
+ Jozef (20 výr.)
ZBP a poďak. - Martin (30 r.) a pevnu vieru

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

Za + na ktorých ši nikto nešpomína
+ Marta
+ Jan (10 výr.) a Marian (2 výr.)
+ Samuel (1 výr.)
+ Anton (1 výr.)

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

ZBP Michal a Pavlína (50 manz.) š rodinou
ZBP Simon, Filip a ich rodicia
...
+ Igor š rodicmi

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

+ Michal, Maria, Helena
+ Jan
+ Ľudovít, Krištína
ZBP Adriana š rodinou
ZBP rod. Mandulova a Poľakova
+ Pavol (10 výr.)
ZBP Marek a Leo
ZBP Pavol a Beata š rod.
ZBP a poďak. - Maria (81 r.)

 Sv. spoveď pred prvým piatkom:
Humenné

Utorok
Streda

10:30 – 12:00

Gružovce

Pondelok

od 16:30

16:30 – 18:00

Slov. Volová

Pondelok

od 17:00

Stvrtok

16:30 – 18:00

Brestov

Pondelok

od 17:45

NsP

Utorok

od 15:00

Starých a chorých navštívime doma v piatok (01.10.) od 8:00 hod. Vo farškom koštole je pocaš celeho
prveho piatku Eucharišticka adoracia. Farska kancelaria bude pocas týždna žatvorena.
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.

