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Prečo práve ruženec (ako povedala sestra
Lucia) je nevyhnutým prostriedkom boja 
proti zlu? Prečo Mária naliehala, aby sme sa 
takto modlili za svet a za iných ľudí? Prečo je 
spôsobom, ako udržať plamienok viery, aby 
nezhasol? Z akého dôvodu dávali tejto modlitbe 
taký veľký význam duchovní giganti našich 
čias ako Páter Pio, svätý Ján Pavol II., 

Október – mesiac svätého ruženca

svätá Matka Tereza z Kalkaty, blahoslavený kňaz Jerzy Popieluszko...? 
Bojujeme totiž vo vojne, v ktorej je vysoká stávka. Mária bola vždy považovaná 
za ochrankyňu pred pokušeniami pochybností a herézami. Ona je náš najlepší 
antivírusový program v časoch zmätku. Koľkí z nás začínajú deň bez akejkoľvek 
modlitby, koľkí z nás prežívajú deň bez akéhokoľvek vyznania viery v jediného 
Boha, koľkým z nás zmizol spred očí ukrižovaný Pán sveta? Mária ako starostlivá 
matka neustále vstupuje do dejín, aby nás zachránila pred vlastnou idolatriou 
(uctievaním modly) a podvedomým luciferským poblúznením. 
Preto nám podáva ruženec ako zbraň proti ľahkej a bezohľadnej dezercii na po-
malý nezaujatý pochod na cintorín. Mária s ružencom v ruke nás neúnavne vy-
zýva navrátiť sa k jej Synovi. Je to jediný Spasiteľ tohto sveta..., sveta, ktorý zdá 
sa, smeruje k  priepasti ako rozbehnutý vlak, ktorý nabral obrovské množstvo 
pasažierov. Pohodlne sa usadili v elegantných a tichých vagónoch s televíziou 
a internetom, no nikto si neuvedomuje, že tento diabolsky komfortný vlak smeruje 
do ničoty. Americký kardinál Burke zdôvodňuje, že zlo, ktoré neľútostne preniká 
doničený svet, spôsobuje, že veriacim ľuďom ochabujú ruky. Prvým satanovým 
pokušením, ktoré vedie k nášmu rozbitiu, je znechutenie,... ako hovorila sestra 
Lucia, „odkedy Panna Mária dala modlitbe ruženca veľký význam, neexistuje 
taký materiálny či duchovný, národný alebo medzinárodný problém, ktorý by 
sa nedal vyriešiť pomocou ruženca a vlastných zrieknutí“. Modlime sa ruženec.

 - otec Robert Skrzypczak -



Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždniSviatos zmierenia vť     prvopiatkovom týždni:

Humenné – Farský kostol Lackovce Kochanovce

3. október   Pondelok 10:00 – 12:00 16:00 – 17:00

4. október   Utorok 6:30 – 7:00 16:00 – 17:00

5. október   Streda 16:00 – 18:00

6. október   Štvrtok 16:00 – 18:00

Adorácia na prvý piatok v     mesiaci – 7. október 2022

Humenné – Farský kostol Lackovce Kochanovce

7:30 – 17:50
- 15:00 spoločná modlitba v Hodine milosrdenstva

15:15 – 17:50 15:00 – 16:45

PRVÁ NEDEĽA V MESIACI 

Farský kostol sv. Košických mučeníkov
                   Nedeľa – 2. október 2022

14:15 – modlitba sv. ruženca a výmena ružencových tajomstiev

14:50 – pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci

15:00 – Hodina milosrdenstva

15:20 – stretnutie „Faustínum“ na fare

VÝROČIE KONSEKRÁCIE KOSTOLA – LACKOVCE

V pondelok 3.  októbra vo filiálnom kostole v Lackovciach

slávime  výročie  konsekrácie  chrámu.  V  liturgickom

kalendári medzi významnými sviatkami na oslavu Ježiša

Krista,  Panny  Mária  a  svätých  slávime  aj  výročné  dni

posvätenia našich chrámov. Tento deň sa chápe ako dies

natalis  –   narodeniny  chrámu.  Výročie  posviacky  chrámu  sa  vo  výročný  deň

konsekrácie slávi ako slávnosť.

MILODARY

- Bohuznáma 50,- eur, Bohuzáma 100,- eur, mladomanželia Juroví 50,- eur. 
Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

Adorácia na prvý piatok v mesiaci – 7. október 2022
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prvá nedeľa v mesiaci

   FARSKÝ KOSTOL SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV

                   NEDEĽA – 2. OKTÓBER 2022

14:15 –  modlitba sv. ruženca a výmena 
 ružencových tajomstiev
14:50 –  pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci
15:00 –  Hodina milosrdenstva
15:20 –  stretnutie „Faustínum“ na fare

Výročie konsekrácie kostola – Lackovce

V pondelok 3. októbra vo filiálnom kostole v Lackovciach 
slávime výročie konsekrácie chrámu. V liturgickom ka-
lendári medzi významnými sviatkami na oslavu Ježiša 
Krista, Panny Mária a svätých slávime aj výročné dni 
posvätenia našich chrámov. Tento deň sa chápe ako dies 
natalis –  narodeniny chrámu. Výročie posviacky chrámu 
sa vo výročný deň konsekrácie slávi ako slávnosť.

Milodary

Bohuznáma 50,- eur, Bohuzáma 100,- eur, mladomanželia Juroví 50,- eur. 
Pán Boh zaplať za vaše milodary.



Rozpis bohoslužieb – 26. týždeň cez rok
26. september – 2. október 2022
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Rozpis bohoslužieb – 27. týždeň cez rok
3. október – 9. október 2022


