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11. ROČNÍK

Otvárať svedomie pre väčšiu spravodlivosť
Na piatu pôstnu nedeľu nám liturgické texty tohto roku ponúkajú evanjeliový príbeh o Ježišovi, ktorý zachraňuje cudzoložnú ženu pred odsúdením na smrť (Jn 8,1-11). Zatiaľ čo
Ježiš vyučuje v chráme, zákonníci a
farizeji privádzajú k nemu ženu prichytenú pri cudzoložstve, pre ktorú
Mojžišov zákon nariaďuje ukameňovanie. Títo muži žiadajú od Ježiša,
aby odsúdil hriešnicu, čím
ho chcú „podrobiť skúške“ a
prinútiť ho, aby urobil chybný krok. Scéna začína byť
veľmi dramatická: od Ježišových slov závisí nielen život
tejto osoby, ale i jeho vlastný
život. Pokryteckí žalobcovia
totiž predstierajú, že mu
zverili súd, zatiaľ čo v skutočnosti je to práve On, ktorého chcú obviniť a odsúdiť.
Ježiš je však „plný milosti a pravdy“ (Jn 1,14). On vie, čo je v srdci
každého človeka, chce odsúdiť
hriech, ale zachrániť hriešnika, preto
odkrýva pokrytectvo. Svätý Ján
evanjelista
zdôrazňuje
jednu
zvláštnosť: kým žalobcovia na Ježiša
naliehajú, on sa skláňa a prstom píše po zemi. Svätý Augustín poznamenáva, že toto gesto predstavuje
Krista ako božského Zákonodarcu.
Boh totiž píše zákon svojim prstom
na kamenné tabule (porov. Kom. k

evanjeliu podľa Jána, 33,5). Ježiš je
teda zákonodarcom, zosobnenou
Spravodlivosťou. A aký je jeho rozsudok? „Kto z vás je bez hriechu, nech
prvý hodí do nej kameň!“ Tieto slová
sú plné odzbrojujúcej sily pravdy, ktorá búra múr pretvárky a otvára svedomie pre väčšiu spravodlivosť, spravodlivosť lásky, v ktorej spočíva naplnenie každého príkazu (porov. Rim
13,8-10). Je to spravodlivosť, ktorá zachránila aj
Šavla z Tarzu premeniac ho
na sv. Pavla (porov. Flp 3,814).
Keď žalobcovia „počnúc
staršími, jeden po druhom
odchádzali“, Ježiš odpustiac
žene jej hriech, uvádza ju
do nového života orientovaného k dobru: „Ani ja ťa neodsudzujem; choď a odteraz už viac nehreš!“ Je to tá
istá milosť, ktorá privedie apoštola k
tomu, aby povedal: „Ale jedno robím:
zabúdam na to, čo je za mnou, a
uháňam za tým, čo je predo mnou.
Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi“ (Flp 3,14). Boh nám praje iba
dobro a život; stará sa o zdravie našej duše prostredníctvom svojich služobníkov, oslobodzujúc nás od zla vo
sviatosti zmierenia, aby nikto nebol
zavrhnutý, ale všetci sa istým spôsobom obrátili.
-Benedikt XVI-
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Tri vety v Pašiách na Kvetnú nedeľu
Rád by som vašu pozornosť upriamil na tri vety, ktoré sú
Lukášovi vlastné v Pašiách o Ježišovi. Dve z nich sú Ježišove slová a ak ich Lukáš nechá objaviť sa, tak preto lebo
veľmi dobre ukazujú čo je v jeho očiach dôležité. Najskôr
je to neobyčajná Ježišova modlitba: «Otče odpusť im, lebo
nevedia čo robia!» Čo robia? Vyhnali zo Svätého mesta
toho kto je Svätý par excellence. Vyhnali svojho Boha! Na
smrť mučia Majstra Života. Čo urobí Ježiš? Jeho jediné
slovo je odpustenie! Je to presne v odpúšťajúcom Kristovi, ktorý odpúšťa svojím bratom nepriateľom, kde objavujeme kam až ide Božia láska.
Pri druhej vete: «Dnes, budeš so mnou v raji.» Skúsme najskôr zrekonštruovať priebeh deja: všetci sa Ježišovi vysmievali a trikrát tou istou výzvou
«Ak si...» ukrižovaného Ježiša pokúšajú: odznejú ako výsmech od predstavených, ako výsmech od rímskych vojakov, ako nespravodlivé obvinenie od jedného z dvoch odsúdencov, odsúdených spolu s ním. No Jedine tento odsúdenec, ktorý isto nebol anjelské dieťa sa Ježiša zastane. V čom je teda obdivuhodný? V čom je príkladom? Začína tým, že povie pravdu: «Pre nás je spravodlivé, kvôli tomu čo sme urobili, máme čo sme si zaslúžili.» Potom sa s pokorou obracia k Ježišovi: «Ježišu, spomeň si na mňa keď budeš v svojom Kráľovstve.» Spoznáva v Ježišovi Záchrancu a volá ho na pomoc pokornou a dôverujúcou prosbou. «Spomeň si» sú slová modlitby, ktorými sa obyčajne obracalo
na Boha. Cez Ježiša, sa teda obracia na Otca. Máme chuť povedať, že všetko
pochopil.
Nakoniec ešte jedna Lukášova veta, ktorú ako jediný nechá zaznieť: «Už
vychádzalo sobotňajšie svetlo.» (Lk 23,54) Lukáš končí Pašiové rozprávanie o
Kristovej smrti náhlym pripomenutím soboty. Upresňuje, že ženy, ktoré sprevádzali Ježiša od Galilei boli pozrieť hrob. Rozprávanie o týchto strašných
chvíľach sa tak končia poznámkou o svetle a pokoji. Nie je to zvláštne? Pre židov, a očividne je o tom Lukáš dobre informovaný, sobota bola prefiguráciou
budúceho sveta. Deň, kedy sa kúpalo v Božej milosti. Deň kedy si Boh odpočinul od všetkých svojich diel, ktoré stvoril, ako hovorí kniha Genezis. Deň kedy
vo viere v zmluvu sa čítali Písma v očakávaní nového stvorenia.
«Už vychádzalo sobotňajšie svetlo» správne poznamenáva Lukáš! V Pašiách a vo smrti Ježiša Nazaretského sa zrodila nová humanita. Začalo sa Kráľovstvo milosti. Napriek tomu je to náš kríž, ktorý nám ukazuje cestu, ktorú máme nasledovať. Cestu lásky k iným, pretože jediné čo sa počíta je odpustenie.
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Humenné

14.03.2016

UTOROK
15.03.2016
STREDA
16.03.2016

Humenné
Humenné
Humenné

ŠTVRTOK
17.03.2016
Humenné

PIATOK
18.03.2016
SOBOTA
19.03.2016
Svätého Jozefa, ženícha
panny Márie
Slávnosť

Humenné
Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné

NEDEĽA
20.03.2016
Nedeľa utrpenia Pána

Kvetná nedeľa

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
DSS

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

ZBP Mária (80 rokov)
ZBP Margita a jej deti s rodinami
+ Jozef, Anna, Jozef, Zuzana
+ Štefan, Anna , Andrej
+ Svetlana
+ Ján, Ján, Andrej, Mária
ZBP Pavlína, Miroslav, Jozef
+ Štefan
+ Štefan, Anna
+ Anna, Jozef
+ Valéria, Martin, Mária, Michal
Eucharistická adorácia
+ Anna, Jozef
ZBP Jozef (40 rokov)
+ Veronika, Michal, Mária
Korunka Božieho milosrdenstva
+ Jozef, Anna, Štefan
Za zdravie duše i tela - Jozef a Anna s rodinou
ZBP Jozef, Mária a deti
+ Jozef
+ Jozef, Anna
+ Mária Minichová (1.výročie)
ZBP Iveta s rodinou
+ Jozef, Verona, Ján, Anna
ZBP rodina Gajdošová
ZBP Božena (60 rokov)
Za mladých farnosti
ZBP Jozef s rodinou
ZBP Gabriel (60rokov)
+ Andrej (1.výročie)
+ Sabina, Ján, Lúcia
Poďakovanie za 70 r. života a ZBP pre Jozefa
--

OZNAMY
Prosíme mužov (mladých i starších), aby sa v sakristii zapísali na službu stráženia Božieho hrobu. Potrebujeme približne 52 dvojíc, ktoré sa budú striedať v pol-hodinových
intervaloch po Obradoch Veľkého piatku až do začiatku Veľkonočnej vigílie. Zapísať sa môžete v sakristii.
• Na Zelený štvrtok (24.3.) Vás pozývame na Getsemani-bdenie s Ježišom do farského
kostola. Keďže si v tento deň pripomíname ustanovenie Eucharistie, môžeme Ježišovi
osobne poďakovať za túto sviatosť. Od 19:00 do 20:00 bude súkromná (tichá) adorácia, od
20:00 do 21:00 bude moderovaná - budú ju viesť sestry Saleziánky
• Na Veľký piatok 24.3. bude na Kalvárii celomestská Krížová cesta. Tento rok ju budú moderovať kňazi farnosti Humenné - Pod Sokolojom. Začína o 9:45. Pozývame vás.
• Počas Veľkého piatku sme viazaní prísnym pôstom. Je to deň, kedy si pripomíname
Ježišovo umučenie a smrť. V tento deň sa pôst od mäsa nedá nahradiť žiadnym iným kajúcim skutkom. Cirkev odporúča tento pôst predĺžiť až do vigílie Zmŕtvychvstania Pána.

• Farská kancelária bude z dôvodu predveľkonočnej spovede najbližšie otvorená
v utorok po Veľkej noci (29.3.).
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Humenné

21.03.2016

UTOROK
22.03.2016
STREDA
23.03.2016
ŠTVRTOK
24.03.2016
Zelený štvrtok

PIATOK
25.03.2016
Veľký piatok
SOBOTA
26.03.2016
Biela sobota

Humenné
Humenné
Humenné
do 21:00
Brestov
Kochanovce
Dubník
Humenné
Brestov
Kochanovce
Humenné
Brestov
Kochanovce
Humenné

NEDEĽA
27.03.2016
Brestov

Veľkonočná nedeľa Kochanovce
Dubník
NsP

06:15
12:00
18:00
06:15
12:00
18:00
06:15
12:00
18:00
18:00

+ Mária
+ Jozef, Anna, Jozef, Ladislav
+ Anton, Jozef, Ján, Mária, Ján
+ Ján, Anna, Tomáš
+ Ján
ZBP Magdaléna s rodinou (70 rokov)
+ Alžbeta Kočišková (zádušná z 30.1.2016)
+ Michal, Ján, Anna
+ Jozef, Johanna
ZBP Peter a Miloš s rodinami

18:00
18:00
18:00
15:00
15:00
15:00
18:30
18:30
18:30
07:30
09:00
10:30
18:00
09:30
08:00
09:00
10:30

+ Jaroslav
+ Michal, Peter, Eva
----- Obrady Slávenia utrpenia a smrti Pána
----- Obrady Slávenia utrpenia a smrti Pána
----- Obrady Slávenia utrpenia a smrti Pána
Vlastný úmysel
ZBP Mária (90 rokov)
ZBP Mária (65 rokov)
ZBP Rastislav
ZBP počatých detí
Za veriacich farnosti
+ Anna, Ján, Mária
ZBP Mária (75 rokov) s rodinou
ZBP Mária s rodinou
ZBP Bohuznáma rodina
ZBP a upevnenie vo viere Mária a syn Michal

Getsemani - Bdenie s Ježišom (f.kostol)

OZNAMY
• Pri všetkých sv. omšiach na Kvetnú nedeľu sa budú požehnávať ratolesti,

okrem sv. omše o 10:30 hod. Táto sv. omša začne požehnaním ratolestí
u Saleziánov a potom procesiovým sprievodom po Štefánikovej ulici smerom
k nášmu farskému kostolu. Procesia začína o 10:10 hod. požehnaním ratolestí u saleziánov. Vás, ktorí prídete rovno do farského kostola prosíme, aby
ste na túto sv. omšu nechali lavičky vpredu označené ako – REZERVOVANÉ
– voľné. Na túto sv. omšu pozývame hlavne mládež.
• V sakristii môžete nahlásiť svojich chorých na spoveď pred Veľkou Nocou.
Budeme ich navštevovať v utorok vo Veľkom týždni (22.03.) od 8:00 hod. Nezabudnite uviesť presnú adresu a telefonický kontakt. Nahlásiť ich môžete do
Kvetnej nedele (20.03.).
• V noci z 26.3. na 27.3. sa mení zimný čas na letný. Hodinky si posúvame
o hodinu dopredu.
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.

