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Správu, ktorý anjeli zvestovali na úsvite
prvého dňa po sobote Márii Magdaléne a ţenám, čo sa poponáhľali ku
hrobu, túto zvesť dnes opäť počúvame s pohnutím: “Prečo hľadáte
živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu,
vstal z mŕtvych!”
Nie je ťaţké si predstaviť, čo tieto
ţeny preţívali v týchto chvíľach:
pocity smútku a zdesenia zo smrti
ich Pána, pochybnosti a pocity úţasu zo skutočnosti príliš prekvapujúcej na to, aby bola pravdivá. Lenţe
hrob bol otvorený a prázdny: telo
tam uţ nebolo. Peter a Ján, upozornení ţenami, pribehli ku hrobu a zistili,
ţe mali pravdu. Viera apoštolov v Jeţiša,
očakávaného Mesiáša, bola podrobená
mimoriadne tvrdej skúške pohoršením
kríţa. Počas jeho zatknutia, väznenia a
smrti sa roztratili, a teraz sa opäť stretávajú, v rozpakoch a zmätení. Lenţe sám
Zmŕtvychvstalý im prichádza na pomoc v

11. ROČNÍK

ich pochybovačnej túţbe po istotách. To
stretnutie to nebol sen, to nebol
prelud, ani subjektívna predstava; bola to pravdivá, i keď nečakaná, a práve preto tak hlboko zasahujúca
skúsenosť.
“Prišiel Ježiš, stal si doprostred
a povedal im: ´Pokoj vám,”.
Po týchto slovách sa v ich dušiach takmer vyhasnutá viera
opäť rozhorela. Apoštoli oznamovali Tomášovi, ktorý chýbal
na prvom mimoriadnom stretnutí: Áno, Pán splnil čo predpovedal; naozaj vstal z mŕtvych a
my sme ho videli, my sme sa ho dotýkali!
Tomáš však zotrval v pochybnostiach a
rozpakoch. Keď potom Jeţiš prišiel po
ôsmich dňoch do Večeradla druhý krát,
povedal mu: „Vloţ sem prst a pozri moje
ruky! Vystri ruku a vloţ ju do môjho boku!
A nebuď neveriaci ale veriaci!“ Apoštolova odpoveď sa stala dojímavým vyzna-

.... Vezmi na seba kríž svojich pochybností
a s ním ma nasleduj.
Miesto, kde sa so mnou vždy stretneš,
napriek všetkým tvojím pochybnostiam,
nebude raj istôt, lež rany sveta,
pretože to sú moje rany ... (T. HALÍK)
V Jubilejnom Roku Milosrdenstva
Požehnané Veľkonočné Sviatky Vám Prajú
František MARIŇÁK, dekan
a kapláni
Matúš FUCHS, Miroslav LIŠKA,
Jozef OLÁH, Lorenzo PÁSZTOR

„Vystri ruku a vlož ju do môjho boku!
A nebuď neveriaci, ale veriaci!“
(Jn 20,27)
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ním viery: „Pán môj a Boh môj!“.
“Pán môj a Boh môj”! Obnovme aj my v
sebe Tomášovo vyznanie viery. Ako veľkonočné blahoţelanie sme tento rok zvolili práve Jeţišove slová adresované Tomášovi, pretoţe moderná spoločnosť
očakáva od nás kresťanov obnovené
svedectvo o Kristovom zmŕtvychvstaní;
potrebuje ho stretnúť s moţnosťou spoznať ho ako pravého Boha a pravého človeka. Ak v tomto apoštolovi spoznávame
pochybnosti a neistotu mnohých dnešných kresťanov, a tieţ obavy a sklamania
našich nespočetných súčasníkov, rovnako spolu s ním môţeme presvedčivo objaviť obnovenú vieru v Krista, ktorý za
nás zomrel a vstal z mŕtvych. Táto odovzdávaná viera, pretrváva, keďţe zmŕtvychvstalý Pán viac nezomiera. Ţije v
Cirkvi a pevne ju vedie smerom k zavŕšeniu jej spásonosného poslania.
Kaţdého z nás môţu pokúšať Tomášove
pochybnosti. Bolesť, zlo, nespravodlivosť, smrť, najmä ak sa dotýka nevinných - ako sú detské obete vojen a terorizmu, chorôb a hladu - nevystavuje toto
všetko našu vieru tvrdej skúške? A predsa, paradoxne práve v týchto prípadoch
je nám Tomášova nedôvera vzácna a

uţitočná, pretoţe nám pomáha očisťovať
kaţdú falošnú predstavu o Bohu a vedie
nás k objaveniu jeho pravej tváre: tváre
Boha obťaţeného v Kristovi bolesťami
zraneného ľudstva. Tomáš od Pána prijal
a neskôr Cirkvi odovzdal dar viery, odskúšanej Kristovým utrpením a smrťou, a
potvrdil stretnutie so zmŕtvychvstalým
Kristom. Viera najprv takmer mŕtva a potom znovuzrodená pri dotyku Kristových
rán. Rán ktoré Zmŕtvychvstalý neskrýval,
ale ukázal a stále nám na ne poukazuje
cez súţenia a utrpenia kaţdej ľudskej bytosti.
“Jeho ranami ste boli uzdravení” (1 Pt
2,24), to je zvesť, ktorú Peter predkladal
prvým konvertitom. Tie rany, ktoré boli
pre Tomáša najprv prekáţkou viery, lebo
sa javili ako znamenia Jeţišovho zdanlivého zlyhania, tie isté rany sa počas
stretnutia so Zmŕtvychvstalým stali dôkazom jeho víťaznej lásky. Tieto rany, ktoré
Jeţiš prijal z lásky k nám, pomáhajú
nám, aby sme pochopili kto je Boh, aby
sme aj my opakovali: “Pán môj a Boh
môj”. Iba Boh, ktorý nás miluje aţ do tej
miery, ţe na seba berie naše rany a naše
bolesti, vrátane bolestí nevinných, iba taký Boh je hodný viery.



Podľa Benedikta XVI. spracoval lp

Veľkonočné trojdnie vo Svätom roku milosrdenstva
Naša reflexia nad milosrdenstvom Boha nás uvádza do Veľkonočného
trojdnia. Preţívali sme štvrtok, piatok a sobotu Svätého týţdňa ako silné momenty, ktoré nám dovoľujú čoraz viac vstupovať do veľkého tajomstva našej viery: zmŕtvychvstania nášho Pána Jeţiša Krista. Všetko
počas týchto troch dní hovorí o milosrdenstve, lebo ukazuje pokiaľ aţ
môţe zájsť láska Boha. Počuli sme príbeh posledných dní Jeţišovho
ţivota. Evanjelista Ján nám ponúka kľúč k chápaniu jeho hlbokého
zmyslu: «A pretoţe miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti» (Jn 13,1). Láska Boha nemá hraníc.
Ako často opakoval sv. Augustín, je to láska, ktorá ide „aţ do krajnosti a nemá koniec“.
Boh sa skutočne za kaţdého z nás obetuje celý a pred ničím sa nešetrí. Tajomstvo, ktoré adorujeme vo Svätom týţdni je jedným veľkým príbehom lásky, ktorá nepozná prekáţky. Jeţišovo utrpenie trvá aţ do konca sveta, lebo je to príbeh zdieľania utrpenia celého ľudstva a trvalá prítomnosť v udalostiach osobného ţivota kaţdého z nás. Skrátka,
Veľkonočné trojdnie je pripomienkou drámy lásky, ktorá nám daruje istotu, ţe nikdy nebudeme opustení v skúškach ţivota...
pápež František
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3
Humenné

PONDELOK

28.03.2016
Veľkonočný pondelok

UTOROK
29.03.2016
Veľkonočný utorok
STREDA
30.03.2016
Veľkonočná streda

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné

NsP
Humenné
Humenné

ŠTVRTOK
31.03.2016
Veľkonočný štvrtok
NsP
Humenné
PIATOK
01.04.2016
Veľkonočný piatok
Prvý piatok

SOBOTA
02.04.2016
Veľkonočná sobota
Prvá sobota

NEDEĽA
03.04.2016

2. Veľkonočná
nedeľa

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
CsŠ
Humenné
vigilia
Brestov
Kochanovce
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
DSS

07:30
09:00
10:30
18:00
09:30
08:00
09:00
10:30
06:15
12:00
18:00
16:00
06:15
12:00
18:00
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
07:10
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,Magdaléna,Štefan,Katarína,Helena
ZBP a poďak. za 70 rokov ţivota Stanislav
ZBP a pokoj pre r. Kučma
ZBP rodina Grošková a Tkáčová
ZBP rodina Turcovská a Jevčáková
Jaroslav
+ Boţena, Anna, Ján
ZBP Gabriel
+ Martin, Jozef, Rozália
+ Ladislav
ZBP Viera, Milan, František, Lenka
+ Zuzana, Ján
+ Tomáš
ZBP Jozef a Oľga
+ Ján (3.výročie)
ZBP rodina Bačová a Gumanová
+ Koloman, Irena
Eucharistická adorácia
ZBP Andrea a Martin
+ Štefan
ZBP Zuzana a Maroš a vyslyšanie prosby
+ Z rodiny Richterovej a Partičkovej
Korunka Božieho milosrdenstva
+ Mária, Michal
+ Tibor, Iveta, Ján, Anna
Zosnulí z r. Kenderešová a Chmeľová
Ruţencové bratstvo
+ Matej (5.výročie)
--Za skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Mária, Andrej, Anna, Jozef, Juraj
Ruţencové bratstvo
Ruţencové bratstvo
Za víťazstvo Nepoškvr.Srdca Panny Márie
Za ruţencové bratstvo
+ Jozefína
ZBP Andrea (40 rokov) s rodinou
+ Pavlína
ZBP Anna (55 rokov)
ZBP Jozef a Margita s rodinou
...
Za ţivých a zosnulých členov ruţenc. bratstva
...

POĎAK OVANIE
Vyjadrujeme svoju vďačnosť všetkým milým veriacim za znamenia
vernosti k Bohu, za dôveru, ktorou ste nás obdarili počas veľkonočných príprav a za všetku ochotu v modlitbách, v spevoch,
v službách a daroch, ktorými ste slávenie Veľkej Noci obohatili
a urobili radostným.
S úctou

František Mariňák, dekan a kapláni
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4
Humenné

PONDELOK

04.04.2016
Slávnosť
Zvestovania Pána

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné

UTOROK
05.04.2016
NsP
Humenné
STREDA
06.04.2016

ŠTVRTOK
07.04.2016
Sv. Jána Krstiteľa
de la Salle, kňaza, (sp.)

Kochanovce
CsŠ
Humenné

Brestov
NsP
Humenné

PIATOK
08.04.2016
Dubník
NsP
Humenné
SOBOTA
09.04.2016
NEDEĽA
10.04.2016

3. Veľkonočná
nedeľa

Kochanovce
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

06:15
12:00
18:00
17:00
18:00
18:00
16:00
06:15
12:00
18:00
16:00
06:15
12:00
18:00
17:00
07:10
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

ZBP Ján, Mária
+ z rod. Fuňová, Jančiková, Kovalančiková
+ Anna
ZBP rodina Krivdová
+ Mária
...
ZBP Michal, Mária, Vladimír
ZBP Bohuznáma (70 rokov)
Na úmysel darcu
ZBP Helena (70 rokov)
+ Mária, Dušan
+ Irena
+ Michal, Anna, Michal
+ Miroslav, Helena, Michal, Helena
Za zosn. z rod. Bačovej
...
ZBP Peter (50 rokov) s rodinou
+ Juraj a Mária
Eucharistická adorácia
+ Ján a Mária
ZBP rod Rácová, Hudáková, Rudiková
ZBP Michaela a rodina
ZBP Zuzana a Maroš a vyslyšanie prosby
+ Peter, Rozália
Korunka Božieho milosrdenstva
ZBP Pavol (50 rokov)
+ Jozef, Tadeuš, Rozália
+ Alojz Ličko
+ Rozália, Ján, Štefan
+ Pavol (1.výročie)
Za zosn. z rod. Kenderešovej a Dudičovej
+ Mária Belányová
+ ZBP Július, Katarína
+ Rudolf, Peter, Marta, Rudolf
ZBP Ondrej, Diana, Ondrej - Valéria (45 rokov)
+ Igor, Ján
ZBP Ema (70 rokov)
+ Michal, Helena
+ Ján, Pavlína
ZBP Branislav s rodinou

OZNAMY
• Záujemcovia o účasť na Svetových dňoch mládeže v Krakowe budú mať
stretnutie v utorok (29.03.) po večernej svätej omši v rekolekčnej miestnosti, aby
sa dohodli detaily zaregistrovania sa.
• Na budúcu nedeľu (03.04.) bude celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Za Vaše milodary vopred PBZ!
• Farská kancelária od utorka uţ otvorená!
• Ponúkame moţnosť osláviť sviatok Božieho milosrdenstva v Krakowe
03.04.2016. Odchod autobusu 02.04. o 07:30 od Všeob. zdrav. Poisťovne. Cestovné: 15,- €. Kontakt: Pani Schinová – 0905 291 843.

