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Dvojaká zodpovednosť
Svätý otec František začiatkom januára - podľa tradície - na audiencii
prijal členov diplomatického zboru
pri Vatikáne zo 180 štátov sveta.
Svoj prejav postavil na tri hlavné piliere aktuálnych otázok: Milosrdenstvo, migračná kríza a rodina.
Téma Milosrdenstva – vzhľadom aj
na mimoriadny jubilejný rok – vyznáva sv. Otec, presakuje dianie kaţdej
činnosti v Cirkvi. O rodine hovoril
z podobného pohľadu ako o spoločenstve, kde sa učí milosrdenstvo
a škole uskutočňujúcej sa solidarity v spoločnosti. Väčšiu
časť svojho príhovoru pápeţ
venoval otázke migračnej krízy
a podával
súhrnné
a vyváţené priblíţenie tejto
témy. Predovšetkým vynikalo,
ţe hovoril o migrantoch. Moţno si pamätáme, ţe v septembri minulého roka, keď vyzýval európskych kresťanov, aby kaţdé spoločenstvo prijalo jednu rodinu, vtedy
hovoril o utečencoch. Pouţíval inú
slovnú zásobu v ktorej slovo utečenec, je kategória definovaná podľa
medzinárodných dokumentov. Sú to
ľudia, ktorých poţiadavka o prijatie
bola pozitívne posúdená a tým získali právo na usídlenie.
Teraz pápeţ hovoril o migrantoch
a rozoberal ako a kvôli čomu sa sta-
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nú ľudia migrantmi:

kvôli systematickému porušeniu
ľudských práv,

vojnám,

prenasledovaniu, medzi inými aj
prenasledovaniam náboţenského charakteru,

ale aj útek pred biedou a v tom
majú účasť aj následky klimatických zmien.
Pritom pápeţ dodal, ţe je mu ľúto,
ţe títo ľudia často krát nenachádzajú priestor pre seba v medzinárodne
určených ochranných kategóriách.
Vyslovil rozdielnosť medzi tými, ktorí
opúšťajú
svoju
krajinu
z vlastného
rozhodnutia,
a tými, ktorí nútene odchádzajú a chcú sa vrátiť do svojej krajiny a preto treba myslieť na nastolenie pokoja v ich
krajinách. Veľmi dôleţitý je
pápeţov prízvuk, kde hovorí
o tom, ţe nejde len o prijatie kaţdého z hocijakého dôvodu, ale dával
do kontextu morálnu povinnosť aktuálnej pomoci odkázaným a popri
tom aj urgentnú snahu medzinárodnej spoločnosti o poriadok a pokoj
v opustených krajinách.
Sv. Otec poukázal na potrebu nových a odváţnych riešení, ale aj na
ich stálosť. Tieto riešenia nemôţu
narúšať poriadok a spôsobiť ešte
väčšie problémy, aké sa chcú riešiť.
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Sv. Otec obracia pozornosť aj na kultúrne vplyvy, ktoré prináša táto vlna. Ako
sa prispôsobujú prichádzajúci, a ako sa mení kultúrny a spoločenský obraz
a jeho rovnováha v jednotlivých krajinách. Sv. Otec vyzýva, ţe migranti sú
povinní rešpektovať zákony, kultúru, tradície a hodnoty prijímajúcich krajín.
Vyslovil svoju nádej, ţe Európa je schopná nájsť rovnováhu medzi morálnou
povinnosťou ochrany vlastnej krajiny a občanov a morálnou povinnosťou prijatia a pomoci odkázaným migrantom.
Tieto slová sú vzácnym usmernením pre nás pre vytvorenie jasného postoja
kresťana v tejto aktuálnej a našu budúcnosť ovplyvňujúcej otázke.
-lpSv. Valentín – sviatok zamilovaných
Aby sa nedial pravý opak
14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom zamilovaných. Sviatok Sv. Valentína nie je novodobým výmyslom. Prečo si ľudia práve v tento deň vyznávajú lásku?
Svätý Valentín ţil v 3. storočí nášho letopočtu, a bol mučeníkom
ţijúcim za vlády cisára Claudia II. Tento panovník rád a často
viedol vojny, ale rímski muţi jeho nadšenie nezdieľali a neradi
vstupovali do vojska. Podľa Claudia bol ich dôvod jednoduchý:
nechceli opúšťať svoje ţeny a rodinu. Ţenatých muţov nepovaţoval za dobrých bojovníkov. Preto zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne
sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala 14. februára roku 296. Tak sa stal
patrónom zamilovaných.
V Láske prichádza pokoj a solidarita, jednota a čistota. Preto nech sa tešia
z tohto daru zaľúbenosti tí, ktorí ho prijímajú ako záväzok vo sviatostnom
manţelstve a ţiaria láskou po celý svoj spoločný pozemský ţivot.
-lpOZNAMY
• V utorok (02.02.) je sviatok Obetovania Pána. Pri svätých omšiach budeme poţehnávať hromničné sviece, ktoré si so sebou prinesiete.
• V stredu (03.02.) je spomienka na sv. Blažeja. Pri svätých omšiach budeme poţehnávať hrdlá.

Sv. spoveď pred prvým piatkom:
Utorok
Humenné Streda
Štvrtok

10:30 – 12:00
16:30 – 18:00
16:30 – 18:00

Brestov
Pondelok
Kochanovce Pondelok
NsP
Utorok

od 16:00
od 16:45
od 15:30

• Starých a chorých navštívime doma v piatok (05.02.) od 8:00 hod. – Zároveň udelíme
sviatosť pomazania chorých k svetovému dňu chorých.



Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená.
V nedeľu (14.2.) je zbierka na charitu. Za vaše milodary ďakujeme.
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PONDELOK

06:15
12:00
18:00
06:15
12:00
18:00
16:00
17:00
18:00

ZBP Eva s rodinou - (35 rokov ipsa die)
+ Ján (pohreb bol 11.9.2015)
ZBP Mária s rodinou
+ Mária (1.výročie)
+ Ján a zosnulí z rod. Kocajovej
ZBP Martina - ţ - (40 rokov)
+ Mária Marcinčaková
ZBP pre Rodinu
+ rod. Chmeľová, Kridlová, Ferjaková

Humenné

06:15
12:00
18:00

+ Amália, Jozef
+ Dezider
ZBP Ján, Jozef, Mária

Humenné

06:15
12:00
16:30
18:00
16:00
06:15
12:00
15:00
18:00
17:00
18:00
18:00
16:00
07:00
18:00
08:00
08:00
07:30
07:30
09:00
10:30
18:00
08:00
09:30
09:00
10:30
09:30

+ František
+ Ján, Anna
Eucharistická adorácia
+ Andrej (10. výročie smrti)
+ Štefan, Alţbeta
+ Július
+ Miroslav, Helena
Hodina milosrdenstva
+ Michal (3. výročie)
+ Juraj, Alţbeta
ZBP rodina Kurejková
ZBP Milan (50 rokov) s rodinou
+ Eva
Za skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Zdenka, Štefan, Mária, Matej
+ Juraj Franko (pohrebná z 10.1.2016)
Ruţencové bratstvo
Za víťazstvo Nepoškvr.Srdca Panny Márie
+ Michal, Milan, Zuzana, Ján
+ Mária, Imrich, Ján
Za ruţencové bratstvo
+ Pavlína
+ Štefan 10. výročie; + Ján 3.výročie
+ Andrej 1. výročie
+ Alţbeta
Za ţivých a zosnulých členov ruţenc.Bratstva
---

01.02.2016
Humenné
UTOROK
02.02.2016
Obetovanie Pána
sviatok

NsP
Brestov
Kochanovce

STREDA
03.02.2016
Sv. Blažeja, biskupa
a muč, ľ.sp.

ŠTVRTOK
04.02.2016
NsP
Humenné
PIATOK
05.02.2016
Sv. Agáty, panny a muč.
sp.

SOBOTA
06.02.2016
Prvá sobota

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné
Brestov
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
07.02.2016

5. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
DSS

FAŠIANGOVÉ ADORÁCIE
Pozývame Vás na fašiangovú pobožnosť
pred vyloženou sviatosťou Oltárnou
vo farskom kostole v Humennom:
7.2. - Nedeľa, 8.2. - Pondelok, 9.2. - Utorok vždy od 15:00 – 17:45
V Brestove -

8.2., Pondelok od 15:00 – do sv. omše

V Kochanovciach - 8.2., Pondelok od 15:00 – do sv. omše
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Humenné

PONDELOK

08.02.2016

Brestov
Kochanovce
Humenné

UTOROK
09.02.2016
NsP
Humenné
STREDA
10.02.2016
Popolcová streda

ŠTVRTOK
11.02.2016
Preblahoslavenej
Panny Márie Lurdskej
sp.

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné

Brestov
NsP
Humenné

PIATOK
12.02.2016
Dubník
NsP
Humenné
SOBOTA
13.02.2016

Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
14.02.2016

1. Pôstna nedeľa

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

06:15
12:00
18:00
17:00
18:00
06:15
12:00
18:00
16:00
06:15
12:00
16:15
18:00
16:30
18:00
17:00
16:00
06:15
12:00
16:30
18:00
17:00
16:00
06:15
12:00
15:00
18:00
18:00
16:00
07:00
18:00
08:00
07:30
07:30
09:00
10:30
18:00
09:30
08:00
09:00
10:30

Zosnulí z rod. Šepeľovej a Hoľkovej
+ Anna, Ján, Juraj, Mária
+ Ján (pohreb bol 28.9.2015)
ZBP Michal 30 rokov
+ Michal, Štefan, Michal, Anna
+ Ján, Alţbeta, Ján, Anna
+ Mikuláš, Mária, Miroslav
+ Anna
ZBP Július
+ Mária, Ján, Jozef, Anna
+ Ján
+ Ján, Anna, Jozef, Anna, Pavol
+ Karol, Zlatica
+ Emil, Michal, Anna, Michal
Zosnulí z rod. Ciberejová a Antoliková
+ Pavol
Za urovn. vzť. a pokoj v rod. Zuzana a Marián
+ Mária (1.výročie)
+ Michal, Anna, Ján
Eucharistická adorácia
ZBP Mária s rodinou
+ Štefan
ZBP Anna Jalčaková
ZBP Mária s rodinou
+ Mátria, Ján, Anna, Mária, Ján
Hodina milosrdenstva
+ Andrej
+ Ján a Ján
K úcte smrt. úzkosti P.Jeţiša na Olivovej hore
+ Helena, Jozef
+ Ján, Rozália
ZBP rodina Hudáková a Gavaľová
+ Igor
Zosnulí z rod. Kuľhová, Dudášová
+ František, Ján, Mária
+ František
+ Magdaléna, Otto, Anna
Zosnulí z rod. Mandzáková, Maďarová
ZBP Marián Minich (50 rokov)
+ Jozef, Mária, Michal
ZBP 65 r. Štefan s rodinou

Svetový deň chorých
Vo štvrtok (11.2.) udelíme pri všetkých sv. omšiach (aj v Brestove) sviatosť pomazania
chorých. V Kochanovciach túto sviatosť udelíme v sobotu (13.2.) pri sv. omši. Túto
sviatosť môţe prijať kaţdý (vyspovedaný), kto sa cíti chorobou alebo starobou zoslabnutý. Moţno ju prijať dokonca opakovane; najmä vtedy, ak sa zdravotný stav človeka
zhoršuje alebo sa jeho zoslabnutie stupňuje.
Uzávierka v stredu pred vydaním čísla (príspevky na email: humenne@rimkat.sk alebo vo farskej kancelárii)
Adresa: RKFÚ Všetkých svätých, Brestovská 1, 066 01 Humenné
Telefón: 057/775 2728; Zaopatrovanie chorých a zomierajúcich: 0902 228 711
Web: www.humenne.rimkat.sk; Facebook: facebook.com/farnost.humenne
Redakcia: Lorenzo Pásztor, Za vydanie zodpovedá: František Mariňák
Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme.

