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Z pracovného stola Vášho duchovného

Október 2016

Mária
Vstúpili sme do októbra, mesiaca modlitby
posvätného ruženca, úcty k Panne Márii. Tento mesiac
blahoslavenej Panny Márie Ružencovej akoby nás
každoročne vyzýval na nové objavenie tejto krásnej,
jednoduchej a hlbokej modlitby.
Pri modlitbe rozmýšľame aj o tom, kto to bola Panna
Mária? Aká bola? Mala to v živote ľahké, alebo ťažké?
Dáte mi za pravdu, že ak začujeme Máriino meno
a počúvame o jej viere, je to akoby povzbudenie
a posilnenie pre náš život.
Mária je živý Boží stánok. Je miestom stretnutia
s Bohom, je bodom, v ktorom sa pretína čas a večnosť.
Mária je živé puto medzi Bohom a človekom.
Meno Márie je plné nádeje. A lásky. Tej lásky, ktorá sa úplne pohrúži do činov,
ktorá nielen chráni, ale naopak, riskuje, bezbranne a predsa s veľkou mocou.
V Márii sa stretáva nekonečnosť s nepatrnosťou. Ona nás v každodenných
udalostiach, v užasnutých pohľadoch na svet, v láske skrytej do mlčania, v nádeji
obklopenej strachom, v tom všetkom nás chce naučiť životnému štýlu, v ktorom je
Boh uznaný za stred skutočnosti. Mária nás chce naučiť tomu, aby sme nežili bez
tajomstva. Veď kto nájde Boha, nájde život v plnosti.
Mária je vážnym a spoľahlivým svedkom toho, že Boh vstupuje do života
a premieňa ho. V nej, jej tele, sa pretína viditeľné a neviditeľné, dve dôležité krivky,
ktoré utvárajú dejiny spásy.
Mária je vo svojom tele križovatkou, miestom, kde sa materiálny ráz života stretáva
s Bohom. Mária vo svojom tele a vo svojej viere neúnavne odkazuje na stred viery:
Ježiša Krista.
Mária je žiarivým svedkom toho, že Boh prichádza a premieňa telo a život, že to,
čo je božské, prišlo, aby ľudské mohlo rozkvitnúť a celkom sa rozvinúť.
Všetkých vás povzbudzujem k modlitbe presvätého ruženca, k priateľstvu s Pannou
Máriou. Využite túto možnosť kráčať s Máriou.

2. október – prechádzame na zimný čas nedeľných sv. omší: 9:00, 11:00 a 18:00
Október – mesiac modlitby posvätného ruženca - Ružencové bratstvo.
Ružencové bratstvo je dominikánskou rehoľou založená skupina veriacich, ktorí sa
slobodne rozhodli aktívne prehlbovať svoj vzťah k Bohu, dozrievať v láske a šíriť
dobro podľa príkladu Panny Márie.
Každý člen bratstva sa usiluje svoj život, svoje srdce,
formovať podľa príkladu Panny Márie a stávať sa lepším
človekom, prijímaním a spájaním sa s Ježišom. Ak premena
chýba, potom sa treba zamyslieť nad tým, či v recitovaní
„zdravasov“ nerobíme chybu.
Modlitba ruženca má viesť členov k solidarite,
k vnímavosti a citlivosti. K záujmu jedného o druhého
a konkrétnej pomoci, ktorí to potrebujú.
Mesačné spoločné stretávania sa pri modlitbe umocňujú
pocity solidarity, spolupatričnosti a navonok vyjadrujú
duchovnú jednotu bratstva. Sú signálom pre svet, že
vzájomné priateľstvá, stretnutia, majú svoj veľký význam.
Členovia ružencového bratstva majú byť nápomocní kňazovi vo farnosti nielen
modlitbou, ale aj upratovaním a výzdobou kostola, organizovaním pútí, distribúciou
časopisov, spoločnými podujatiami, prednáškami a pod.
Člen ružencového bratstva sa nemôže modliť desiatok namiesto iného člena,
(manžela, syna, dcéru...) ktorý sa sám modliť nechce.
Voľby do služieb ružencového bratstva sa majú konať periodicky každé tri
roky.
Horliteľstvo ruže, či bratstva sa nededí. Ide o službu, do ktorej má byť člen
ružencového bratstva zvolený.
Neúplná ruža vytvára okamžite priestor pre prijatie nového člena bratstva.
Nový člen nemusí čakať, „kým sa uvoľní miesto.“
2. október – púť k Ružencovej Panne Márii v Obišovciach.
- sv. omšu o 10:30 slúži Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup.
16. október – Misijná nedeľa – 90. výročie Svetového dňa
misií – Pius XI. (1926).
„Misie... sú nesmierným dielom milosrdenstva – tak
duchovného, ako aj materiálneho... Sme vyzvaní, aby sme ako
misionárski učenci „vyšli“ a poskytli svoje talenty, svoju
tvorivosť, múdrosť a skúsenosť do služby šírenia posolstva Božej
lásky a súcitu voči celej ľudskej rodine.“
(pápež František)
- po sv. omšiach je zbierka na misijnú činnosť Cirkvi.

30. október - ! zmena letného času na zimný ! – o hodinu viac spíme.

Prečo je nedeľná sv. omša dôležitá?
Niekedy si kladieme otázku, či naozaj je
potrebné ísť na sv. omšu každú nedeľu. Bez
ohľadu na to, aká je živá naša viera, jednoducho
necítime, že by sme mali ísť do kostola, a máme
na to všelijaké dôvody, ospravedlnenia ...
Niekedy deti začnú dobiedzať, či naozaj tam
musia ísť a prečo? Kedykoľvek sa ocitneme
v podobnej situácii, je dôležité, aby sme nabrali
vnútornú silu a napokon išli na sv. omšu. Je
k tomu niekoľko dôvodov:
● Sv. omšou osobitným spôsobom prijímame Božiu lásku a zároveň dávame na ňu
svoju odpoveď. Ide o dvojité seba-darovanie: Boh sa dáva nám a my Bohu.
● Sv. omša je sviatostným stretnutím sa s Kristom. V slávení sv. omše sa spájajú
večnosť a čas. Kristus je prítomný uprostred nás a my sa môžeme stretnúť s Ním –
v spoločenstve veriacich, pri čítaní Jeho slova, v kňazovi a predovšetkým
v Eucharistii, ktorá je Jeho Telom a Krvou.
● Byť na sv. omši znamená už teraz mať účasť na Kristovom víťazstve nad smrťou.
Každá nedeľa je akoby malou Veľkou nocou, dňom, keď Kristus vstal z mŕtvych.
● Účasť na sv. omši posilňuje naše vzájomné vzťahy. Je to čas, ktorý farská rodina
prežíva spoločne, kedy svojou prítomnosťou, modlitbami a bohoslužbou vydávame
svedectvo o Kristovi a zároveň sa učíme Evanjeliovým hodnotám.
Snúbenecká škola - príprava k prijatiu sviatosti manželstva.
- 21. – 22. október vo farnosti Humenné, Sídlisko III.
- 11. – 12. novembra vo farnosti Humenné, Pod Sokolejom. Začiatok v piatok o 19 h.
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Bc. Marek HOCKO & Jaroslava BUTALOVÁ ♥ 8. október o 15:00
Anton OVŠANY & Bc. Katarína CAPCAROVÁ ♥ 15. október o 15:30
Ing. Ján PÉLI & Ing. Alexandra LUKÁČOVÁ ♥ 29. október o 14:00
Ing. Matej ŠTOFÍK & Ing. Lenka ORLEJOVÁ ♥ 29. október o 15:00
Spovedanie
pred
prvým piatkom
v októbri.

Sokolej

Jasenov
Hažín n.Cirochou
16:00 – 18:00
17:00 – 18:00

po 3.10.
ut 4.10.
st 5.10. 15:00 – 18:00
Pod Sokolejom spovedáme pol hodiny pred sv. omšou.

Spovedanie pred
pi 28.10 14:30 – 18:00
„dušičkami“/prvý so 29.10.
piatok v novembri po 31.10.
15:30 – 17:30

9:00 – 10:00

Rozpis bohoslužieb na Október 2016
Pod Sokolejom
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Po
Ut
St
Št
Pi
So

18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
18:00

+ Štefan, Alžbeta S.
pož. rod. Martiny Veľasovej
+ Michal B.
+ Andrej, Zuzana Mesároš
+ Mária Grigerová
za ruženc. bratstvo

9:00 za farnosť
11:00 pož. rod. Ondreja
„cez rok“ C
18:00 + Juraj Kislík
28. nedeľa

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Po
Ut
St
Št
Pi
So

18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
18:00

+EduardDanielAndrejPavolTerezia

+ Stanislav Hrehuš
+ František D.
pož. Ján Horvát
70: Tomáš Katkovčin
+Anna,Michal,Peter Lukčo

Jasenov

18:00 +Ján, Mária, Jozef
a Irena Šalata 18:00 +AnnaJozef Dzemjan
7:00 + Terezia, Juraj
Svistanič
18:00 +AnnaGregorMolokáč 17:00 pož. rod. Brigity
7:00 za ruženc. bratstvo
Michalkovej
9:00 pož. rod. Bobaľovej 10:30 pož. Marianny a
a Hirjakovej
Vlasty Kohút
18:00 +Jozef, Mária, Ján
a Mária Šuľák 18:00 +ĽubomírPetro(výr.)
7:00 + Anna, Štefan Panóc
18:00 + Jozef, Rozália
18:00 + Milada Karpeľová
Hromo

9:00 za farnosť
29. nedeľa
11:00 pož. Anny Lisakovskej 10:30 70: Margita Duncová
„cez rok“ C
18:00 pož. Michal, Mária Vasiľ
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Po
Ut
St
Št
Pi
So

18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
18:00

Hažín n.Cirochou

9:00 pož.Viktórie Petrovej

+ Milan Šváb
18:00 +MiroslavČabák (výr.)
pož. Albert, Rita Viktória F.
18:00 + Štefan, Rozália
+ Štefan Kurilla
7:00 + Anna, Ján, Milan Hreha
Šepeľa
18:00 za ruženc. bratstvo
+ Stanislav Veľas
+ Ladislav Bartalský
18:00 pož. Jozef a Valéria
+ Svetlana Jalčová (výr.)
Turcovskí

9:00 za farnosť
30. nedeľa
11:00 požKvetoslavaJozefHrebeňák 9:00 pož. rod. Marián
10:30 pož. Dominiky
„cez rok“ C
Gavaľa
Bažíkovej
18:00 pož. Beáta Hromuľák
24. Po 18:00 + Marianna Kalla
25. Ut 6:30 + Božena Kochanská
26. St 18:00 pož. rod. Miroslava Nandan
27. Št 6:30 pož. Tomáš Srna
28. Pi 18:00 + Jaroslav Madeja
29. So 18:00 pož. rod. Monika Veľas

18:00 +JánAnnaD,JánMáriaS
18:00 pož. Rudolf, Lenka
7:00 +Anna, Štefan, Mária
Novota
a Štefan Š. 18:00 pož.rod.Jozef Jakubo
7:00 + Mária, Jozef Hromí

9:00 za farnosť
31.nedeľa
11:00 +AlžbetaŠtefanPMáriaJánC 10:30 pož. Ján, Magdaléna
„cez rok“ C
Sivčo
18:00 pož. rod. Jozef Ondáč
31. Po 18:00 + Mária Karoľová (výr.)

9:00 pož. Agáty a Jána

18:00 + Pavol, Mária, Štefan

„Panna Mária je vzorom všetkým matkám, ich veľkého poslania chrániť život,
vyučovať krásnemu umeniu žiť, umeniu milovať.“
(Benedikt XVI.)

