INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM
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22.10. je liturgická spomienka na svä-

tého Jána Pavla II., ktorého si mnohí z nás
osobne pamätáme. Pri tejto príležitosti Vám

16. ROČNÍK

val na úkor iných úloh. Nezačal deň ani prá-

cu, aby sa najprv nepomodlil.
Hneď po prebudení, ešte pred rannou hy-

ponúkame úryvok z homílie Mons. Mieczy-

gienou, ležiac v tvare kríža vo svojej spálni,

sława Mokrzyckiego (nar. 1961), ľvovského

sa modlieval desiatok ruženca. Až potom

arcibiskupa-metropolitu latinského obradu,

išiel do kaplnky na rannú modlitbu a rozjí-

ktorý bol v rokoch 1996-2005 osobným

manie. Každý deň sa modlil veľmi jedno-

sekretárom pápeža sv. Jána Pavla II.

duchým spôsobom: modlil sa celý Ruženec

Ján Pavol II. bol výnimočným človekom,

a spieval Hodinky. Vieme ako to robil, pre-

z jednej strany takým istým ako my, a predsa

tože nás pripravoval, aby sme sa pri ňom ku

zároveň iným, odlišujúcim sa svojim správa-

koncu jeho života aj my tak modlili a on sa

ním, postojmi, spôsobom reči, či reagovania.

modlil počúvajúc nás.

vyžaroval

V živote modlitby Jána Pavla II. nás udi-

a pôsobil na iných. Stojac pri ňom človek cí-

vuje evanjeliová jednoduchosť. Často hovo-

til pokoj, pocit bezpečia, láskavosti.

ril ľuďom – modlím sa za teba, budem pa-

Odkiaľ sa to všetko vzalo? Odkiaľ čerpal toľ-

mätať. Kedysi sa zdôveril, že sa stále modlí

ko síl? Odkiaľ mal v sebe túto zvláštnu cha-

za tých ľudí, s ktorými sa má stretnúť a ne-

rizmu? K tomu všetkému dorastal už od za-

zabúda na nich ani po stretnutí. Svätému

čiatku svojho života. Už v mladosti bol usi-

Otcovi písali listy s prosbami o modlitbu ľu-

lovným a svedomitým študentom, získava-

dia z celého sveta. Tieto prosby boli na jeho

júc vedomosti, vďaka ktorým mohol neskôr

žiadosť prepisované na samostatný lístok a

prijať zodpovedné úlohy.

končili v jeho súkromnej kaplnke. Lístky

Akýmsi

zvláštnym

spôsobom

Keby sme mali hovoriť o spôsobe jeho

sme dávali na kľakadlo a koľkokrát Pápež

bytia, je určite potrebné povedať, že to bol

prichádzal do kaplnky, bral ich do rúk, čítal,

človek viery, ktorého myšlienky sa stále ob-

často nad nimi robil znak kríža a raz v týždni

racali k Bohu. Bola to akoby nepretržitá

na tieto úmysly slúžil Svätú omšu.

modlitba. Nikdy neľutoval čas strávený v

Byť na kolenách pred Bohom predovšet-

modlitbe, naopak, vždy ho musel mať toľko,

kým znamená byť na kolenách pred eucha-

koľko uznal za potrebné. Tento čas bol pre

ristickým Ježišom Kristom. Preto bola Svätá

neho najdôležitejší a nikdy z neho neobeto-

omša pre tohto svätca najdôležitejšou a naj-
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svätejšou vecou, bola centrom jeho života a každého dňa. Dosvedčujem, že ako kňaz nikdy
nevynechal Najsvätejšiu obetu. Každý deň na Svätú omšu pozýval hostí a po Svätej omši si
nachádzal čas, aby sa s každým privítal a daroval mu svoj pápežský ruženec.
Jeho láska k Eucharistii sa prejavovala aj v zotrvávaní pri nohách Krista skrytého v Najsvätejšej Sviatosti. Každý deň sa modlil veľmi veľa v kaplnke a každý štvrtok sa modlil „svätú hodinku” , počas ktorej svoje meditácie prepletal eucharistickými piesňami, ktoré si sám nôtil či
spieval. Chcem podotknúť, že Svätý Otec sa nikdy nevzdal tejto svätej hodinky, dokonca ani
počas svojich apoštolských ciest do zahraničia. Organizátori vedeli, že musia nechať čas na
jej vykonanie. Presne to isté to bolo v piatky, keď musel mať rezervovaný čas na krížovú cestu, inak Svätý Otec oneskoril celý program o hodinu.

Často sme ho videli sústredeného, dokonca aj keď prechádzal sektormi pomedzi zástupy
ľudí a pozdravoval ich, tak sa tiež modlil. Keď prichádzal na audiencie alebo sa premiestňoval na iné stretnutia, vždy to robil v sústredení. A preto, keď sa ho jeho sekretár, Stanislaw
Dziwisz, chcel niečo opýtať, ak bolo potrebné, najprv sa ho vždy spýtal, či ho môže vyrušiť,
lebo vedel, že sa modlí.
Uprostred mnohých foriem pobožností, zvlášť blízke srdcu Svätca bolo putovanie do Mariánskych svätýň, ktoré sa začalo už v detských rokoch, a potom už ako Pápež sa usiloval vždy
počas apoštolskej cesty navštíviť Mariánske Svätyne. Preto ťažkosti a utrpenia, ktoré mu
v živote nechýbali, ho nezlomili, ale posilňovali ho v oddanosti Bohu, v tom Jeho Totus Tuus
ego sum – „som celý Tvoj“.
Svätý Otec bol predovšetkým človekom. Myslel stále na druhého človeka, bol starostlivý,
odtiaľ vyplýva aj jeho učenie o ochrane života, o práve na prácu, o slobode, o hodnote človeka. Zvláštnou starostlivosťou zahŕňal deti, mládež, trpiacich. Pri jeho službe nikdy nechýbali
stretnutia s nimi, nepodceňoval nikoho, žiadny problém alebo prosbu. Snažil sa vždy každú
záležitosť zvážiť a žiadnu nenechať bez vyriešenia. Vždy s pozornosťou a trpezlivosťou počúval každého, nikdy nedával najavo, že sa ponáhľa, alebo že má dôležitejšiu prácu. Nikdy tiež
nikoho nekritizoval, ani nehodnotil druhých v prítomnosti iných ľudí. Nerobil si z iných žarty.

Môžeme povedať, že celý život, celé vystupovanie Svätého Otca bolo pôsobivé.
Pamätám si, že na jednej audiencii pre Poliakov bolo trochu zmätku kvôli veľkého počtu
osôb v Klementínskej sále, a Svätý Otec prechádzajúc pomedzi ľudí v určitom mieste podľa
jeho úsudku, sa neprivítal alebo dostatočne nepozdravil Matku jedného z kňazov. Po skončení audiencie mi povedal: „Mieciu povedz o. Hejmovi, aby ešte raz priviedol ku mne matku toho kňaza, lebo som sa s ňou dostatočne neprivítal”. Samozrejme som mal problém vedieť
o koho ide, ale o. Hejmo rýchlo identifikoval tú osobu. Keď sme sa s ňou rozprávali, nemala
pocit, že si ju Svätý Otec dostatočne nevšimol, ale naopak, bola rada, že mohla stisnúť jeho
ruku, pobozkať prsteň. Veľmi ma vtedy oslovila pozornosť a citlivosť Svätého Otca na to, čo
robí; že to nie je iba niečo povrchné, ale každé stretnutie je rozhovor s človekom.
Nasledujme preto svätého Jána Pavla II., pretože sme mohli vidieť, v čom spočíva kráčanie
ku svätosti.
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Humenne

pondelok
11.10.2021

Brestov
Humenne

utorok
12.10.2021
Gruzovce
Humenne
streda
13.10.2021

Slov. Volova
Humenne

štvrtok
14.10.2021

piatok
15.10.2021
Sv. Terézia od Ježiša,
panna a uč. Cirkvi, (sp.)

Brestov
NsP
Humenne
Dubník
NsP
Humenne

sobota
16.10.2021

Slov. Volova
NsP

29. nedeľa
v cezročnom období

ZBP Martina s rodinou
+ Anna, Jan, Frantisek, Jan
+ Irena
+ Jan, Anna, Jan, Anna

6:15 ZBP Maria (85 r.)
12:00 ZBP a dary Ducha Sv. - Miroslav a Jozef
s rodinami
18:00 + Anna, Juraj
17:00 + Anna, Helena, Michal
6:15
12:00
18:00
17:00

Za veriacich farnosti
ZBP Maria s rodinou
Za víťazstvo Neposkvrneneho Srdca PM
+ Pavlína, Pavol, Michal, Miroslav

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

ZBP Karin a Lara
ZBP Helena (70 r.) s rodinou
Eucharistická Adorácia
ZBP rod. Ajachova
Za + z rod. Kuľhova a Rovnakova
+ Jan

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

ZBP Martin a Simon
ZBP Helena, Katarína, Sara
+ Peter
+ Jan, Andrej, Maria
+ Alzbeta, Jolana, Julius

7:00
18:00
7:00
7:00

+ Peter (1 vyr.)
+ Stefan, Maria, Michal
Za + z rod. Mindova, Zozulicova, Simurdova
+ Frantisek

7:30
9:00
10:30
iba očkovaní 15:00
18:00
8:00
Brestov
10:30
Gruzovce
9:15
Slov. Volova
9:00
Dubník
10:30
NsP
Humenne

nedeľa
17.10.2021

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

+ Natasa a rodicia
+ Maria, Michal a + rodicia, + Helena
ZBP a poďak. Jan a Agnesa (60 manz.)
...
+ Jan
ZBP Jan, Magdalena (50 manz.) s rodinou
ZBP rod. Svecova, Scerbakova, Varsanyova
+ Jan, Jan, Stanislav
ZBP pre jubilujucu (50 r.)
+ Andrej

 Nakoľko sa situácia v tretej vlne pandémie nezlepšuje, práve naopak čísla v nemocniciach rastú
a od pondelka sa dostávame do bordovej farby, stále vás vyzývame, aby ste v kostole dodržiavali platné opatrenia, ktoré je potrebné dodžiavať – respirátory, dezinfekcia rúk, vypísať prezenčný
lístok. Počet ľudí v kostole budeme musieť trochu zmenšiť. Rešpektujte preto prosím pokyny
usporiadateľov pri vonkajších dverách. Ďakujeme.
 Každú nedeľu bude pridaná sv. omša o 15:00 hod. iba pre zaočkovaných, ktorí môžu byť
v kostole bez limitácie počtu.
 Na našom youtube kanále: Rimkat – Humenne mesto live máte možnosť sledovať priame prenosy zo sv. omší z nášho farského kostola vždy v piatok večer o 18:00 hod. (tzv. detské sv. omše)
a každú nedeľu sv. omšu o 10:30 hod. až do odvolania. Nedeľné sv. omše sú vysielané aj cez Humenskú televíziu.
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pondelok
18.10.2021
Sv. Lukáš,
evanjelista, (sv.)

4
Humenne
Brestov
Humenne

utorok
19.10.2021

streda
20.10.2021

Gruzovce
Humenne
Slov. Volova

Humenne
štvrtok
21.10.2021
Brestov
NsP
piatok
22.10.2021
Sv. Ján Pavol II.,
pápež, (ľs.)

Humenne
Dubník
NsP
Humenne

sobota
23.10.2021

Slov. Volova
NsP

30. nedeľa
v cezročnom období

+ Viliam (1 vyr.)
ZBP Maria (70 r.)
ZBP Stanislav s rodinou
ZBP Jan Zlatica

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

+ Pavol a + z rod. Ruzova a Brzychcyova
+ Anna, Stefan, Anna, Andrej
+ Irena
+ Andrej, Andrej

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

Za veriacich farnosti
+ Stefan, Evicka, Jan, Anna
Za dar dieťaťa pre bezdetnych manzelov
+ Daniel, Benjamín, Maria

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

+ Michal, Zuzana, Pavol
+ Terezia, Stefan a + deti
Eucharistická Adorácia
Za + rodicov a starych rodicov z rod. Dutkova
a Klanicova
17:00 + Miroslav
16:00 + Ladislav st., + Ladislav ml.
6:15
12:00
18:00
18:00
16:00

Za + z rod. Hakvejova a Pichonska
+ Michal
+ Jozef, Anna, Jan, Jan
...
+ Alzbeta (1 vyr.)

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

+ Frantisek, Anna a + starí rodicia
+ Helena, Michal, Pavlína, Andrej
...
+ Blazej, + rodina Capova a Zakova

7:30
9:00
10:30
iba očkovaní 15:00
18:00
9:15
Brestov
8:00
Gruzovce
10:30
Slov. Volova
9:00
Dubník
10:30
NsP
Humenne

nedeľa
24.10.2021

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

Za obratenie a duch. uzdravenie - Miroslav
+ Johana, Jozef, Apolonia, Margita, Maria
ZBP Anita s rodinou
...
+ Ľubica
ZBP Sabina (80 r.) s rodinou
+ Jozef
+ Michal
ZBP Marta s rodinou
ZBP a poďak. Maria (70 r.) a sv. manzelstva a za
rodinu

 V sakristii Vám ponúkame stolové aj nástenné kalendáre Božieho milosrdenstva na rok 2022.
Kúpou podporíte Kongregáciu sestier Matky Božieho milosrdenstva na Slovensku. Cena jedného
kusu je 3,00€.
 SV, NsP: Na budúcu sobotu budú sv. omše v Slovenskej Volovej a v Nemocničnej kaplnke o 7:00
hod.
 Nedeľa24.10.2021 je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie.
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.

