INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM

10.04.2016

FARSKÝ LIST
08/2016

Dialóg medzi Ježišom a Petrom po rybolove pri pahrebe, je z jazykového hľadiska veľmi zaujímavý. Evanjelista Ján, ktorý píše svoje evanjelium po
grécky, sa tu hrá so slovami.
Nevieme, aké slová použili Ježiš a Peter v jazyku, ktorým
rozprávali, ale veríme, že Ján
prekladá tento dialóg do gréčtiny verne. Slovenský preklad je
tejto hre slov úplne verný. Dialóg medzi Petrom a Ježišom
vyzerá takto: Ježiš sa opýtal
Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal
mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“
Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“
Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn
Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal:
„Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Pýtal
sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš
ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí
raz spýtal: „Máš ma rád?“ a povedal mu:
„Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa
mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje
ovce!“ (Jn 21, 15-19).
Čo nás zarazí sú slová, ktoré používa Ježiš a ktoré používa Peter. Ježiš sa pýta:
„Miluješ ma? (gr. agapás me?)“ Peter odpovedá: „Mám ťa rád (gr. filó se)“. A znova Ježiš: „Miluješ ma? (gr. agapás me?)“
A Peter: „Mám ťa rád (gr. filó se)“. Tretí
krát však Ježiš svoje slovo mení a požíva
Petrovo: „Máš ma rád? (fileís me?)“ A Peter: „Mám ťa rád (filó se).“ Sú tieto slová
náhodné, alebo je v nich skrytý nejaký
význam? Samozrejme, že nie sú náhod-
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né. Keď sa Ježiš pýta Petra: „Miluješ
ma?“ používa na lásku slovo „agapé“, čo
je najvyššia forma lásky. Je to láska nezištná, heroická, presne tá,
ktorú mal Ježiš, keď zomrel
za nás na kríži. Peter však,
teraz už poučený svojím pádom odpovedá skromne: „Nie,
Pane, nie som schopný zatiaľ
povedať, že ťa milujem hrdinskou, agapeickou láskou, takou ako ty nás. Milujem ťa
však láskou tzv. filiou, tzn. láskou úprimne priateľskou, láskou ľudskou.“ Keď to Ježiš zopakuje dvakrát a
Peter stále trvá na svojej pokornej, aj
keď kvalitou nižšej láske, zostúpi o stupeň nižšie k nemu a pýta sa ho teda, či
ho miluje naozaj aspoň touto priateľskou,
ľudskou láskou. Peter súhlasil. Vieme, že
neskôr Peter k agapeickej, k tej Kristovskej láske dozrel, dôkazom toho bola jeho smrť dolu hlavou na kríži, no potreboval na to čas.
Peter bol, ako tu vidíme, schopný krízu
svojho života prekonať a dať svoje „áno“
Ježišovi znova. Táto kríza ho naučila veľa. Umožnila mu dať Ježišovi odpoveď
zrelšiu, hlbšiu a kvalitatívne odlišnú od
tej, ktorú mu dal pred troma rokmi. Teraz
si už je vedomý svojich hraníc a svojich
pádov a toto vedomie ho robí pokornejším. Teraz jeho oddanosť Ježišovi nie je
už založená na jeho vlastných schopnostiach, ale skôr na slove toho, ktorý ho povolal. Tentoraz sa už ponúkne Pánovi
ukrižovanému a jeho Kráľovstvu, ktoré
nepochádza z tohto sveta, ale ktoré je
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založené na viere. Tentoraz je už ochotný nasledovať Pána bez ilúzií a sentimentalizmu.
Ježiš ako keby podčiarkol toto volanie k vernej láske v ďalších slovách svojho dialógu:
„Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel.
Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby
naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“ (Jn
21,18-19)
Toto bol pre Petra rozhodný moment: nové povolanie k tomu, aby odumrel sebe samému a to radikálnym spôsobom, a aby sa rozhodol pre Ježiša s víziou, očistenou láskou,
zbavenou arogancie a spoliehania sa iba na seba samého. Pri prvom povolaní opustil
síce všetko, ale nie seba. Stále on opásaval sám seba a šiel, kde on sám chcel ísť.
A toto ho priviedlo k zrade. Pri druhom volaní mu Ježiš naznačil, že musí vystrieť ruky
a musí sa nechať opásavať inými a viesť často tam, kde nechce. Tam išlo už o volanie
k zrieknutiu sa seba samého.
-mb-


Dobrý pastier pozná svoje ovce
a oni poznajú jeho hlas
Ježišovo podobenstvo o dobrom pastierovi, akokoľvek realisticky ho on chce vykresliť, získava všetku svoju silu až
v ňom, Bohom ustanovenom "pastierovi" ľudí. Sú menované dve charakteristiky:
Najprv vernosť pastiera svojmu stádu až po smrť a potom vzájomné poznanie pastiera a oviec, ktorého hĺbka je zakotvená v najväčšom Božom tajomstve. O vydaní na
smrť sa hovorí na začiatku a na konci evanjelia. Toto vydanie stojí v protiklade k úteku toho, kto je "najatý za mzdu", ktorý má v nebezpečenstve dobrú výhovorku, že život človeka má predsa väčšiu hodnotu ako život jedného nerozumného zvieraťa.
Tento argument je vyvrátený až vtedy, keď pastierovi na ovciach záleží natoľko, že
im dáva prednosť pred vlastným životom.
Na čisto prirodzenej rovine si to ťažko dokážeme predstaviť, ale v rovine milosti sa to
stáva ústrednou pravdou, čo je pochopiteľné jedine s pomocou druhého výroku z podobenstva: Že pastier pozná svoje ovce a tieto zvieratá ho tiež inštinktívne poznajú,
je pre Ježiša jednoduchým vzťažným bodom pre úplne iné poznanie: "Ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca". Tu už v žiadnom prípade nejde o inštinkt, ale o najhlbšie vzájomné poznanie, aké sa nachádza v absolútnej trojičnej láske. A ak Ježiš toto
najvyššie poznanie lásky vzťahuje na vnútornú vzájomnosť medzi sebou a svojimi,
potom toto poznanie pozdvihuje oveľa vyššie, než ako je naznačené v onom prirovnaní. Odtiaľ je potom tiež zrejmé, že prvý moment podobenstva - vydanie života za
ovce - a druhý moment - vzájomné poznanie - spočívajú nie vedľa seba, ale v sebe:
Lebo poznanie medzi Otcom a Synom je jedno s ich vzájomným dokonalým dávaním, a preto je tiež poznanie medzi Ježišom a tými, kto sú jeho, jedno s dokonalým
vydaním Ježiša pre tých a za tých, kto sú jeho, čo implicitne (tu nevyslovené) uzatvára jednota medzi poznaním a vydaním života kresťana pre svojho Pána. Oba motívy
budú na konci výslovne spojené: Otec miluje Syna (aj) kvôli jeho dokonalému vydaniu pre ľudí - čo je súčasne sloboda Syna a "poslanie" Otca - a toto maximálne vydanie pre ľudí je, pretože ono je božskou láskou, zároveň mocou víťazstva nad smrťou
("mám moc si ho [život] zase vziať").
Hans Urs von Balthasar
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Humenné

11.04.2016
Sv. Stanislava, biskupa a
mučeníka, (sp.)

Brestov
Humenné

UTOROK
12.04.2016
NsP
Humenné
STREDA
13.04.2016

Kochanovce
CsŠ
Humenné

ŠTVRTOK
14.04.2016
Brestov
NsP
Humenné
PIATOK
15.04.2016
Dubník
NsP
Humenné
SOBOTA
16.04.2016

vigilia
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
17.04.2016

4.Veľkonočná
nedeľa

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
DSS

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

+ Jozef
+ Demeter, Paraska, Anna, Ján
ZBP Slavko Fuňa s rodinou
ZBP Ladislav a Marta (50.výročie sobáša)
+ Martin, Jozef, Rozália
+ Michal, Františka, Margita
+ Štefan
ZBP Anna, poďak. za 80 r. života, ZBP rodiny
+ Anna
ZBP a pomoc v chorobe pre Máriu
+ Monika, Martin, Ivan, Ján
Zosnulí z rod. Kopáčovej a Mikulovej
—
+ Bernardína
+ Irena, Irena-Mária
Eucharistická adorácia
ZBP Stanislav s rodinou
Zosnulí z rod. Jevčáková a Pavlíková
+ Štefan
ZBP Ján, Nikola, Barbora
ZBP Miroslav a Ľuba s rodinou
Korunka Božieho milosrdenstva
ZBP Jozef, Mária, Mária
+ Jozef
+ Rudolf
+ Margita, Libor, Irena
+ Viktor
ZBP Ján a Lukáš
+ Ján, Anna, Margita, Karol
+ Michal, Jolana, Vincent
+ Rudolf
+ Radoslav s rodinou
ZBP Mária (80 rokov) s rodinou
Zosnulí z rod. Čerevková
+ Mária, Jozef, Štefan, Andrej
ZBP Alena s rodinou
ZBP Anna a syn Milan s rodinou
—

O Z NAM Y
• Cirkevná spojená škola ponúka možnosť prihlásiť sa na osemročné gymnázium. Prihlásiť sa môžu žiaci 5. ročníka ZŠ vo svojej škole do 10.04. Viac informácií nájdete na plagátoch na výveske.
• HE: Prosíme veriaceho, ktorý má zapísaný úmysel svätej omše na 12.06.2016
o 9:00 hod., aby prišiel za kňazom do sakristie po svätej omši.
• Na budúcu nedeľu (17.04.) bude zbierka na Kňazský seminár v Košiciach.
Za Vaše milodary PBZ!
• Každý pracovný deň je otvorený farský kostol počas celého dňa od rannej
svätej omše do večernej. Od 11:00 do 12:00 hod. je v kostole k dispozícii kňaz,
ktorý vysluhuje sviatosť zmierenia.
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Humenné
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18.04.2016
Brestov
Humenné
UTOROK
19.04.2016
NsP
Humenné
STREDA
20.04.2016

Kochanovce
CsŠ
Humenné

ŠTVRTOK
21.04.2016
Brestov
NsP
Humenné
PIATOK
22.04.2016

SOBOTA
23.04.2016
Sv. Vojtecha, biskupa
a mučeníka, sp.
NEDEĽA
24.04.2016

5. Veľkonočná nedeľa

Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

06:15
12:00
18:00
17:00
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 Lucia, Radovan
+ Mária, Ján, Ján, Mária, Helena
+ Eduard
Za zosnulých členov rod. Gačová
ZBP Lýdia, Janka, Maroš, Lea
+ Milada, Mikuláš, Jozef
ZBP Mária, Mária, Jozef
Za zosn. dušu, na ktorú si nikto nespomína
ZBP Anton (65 rokov) s rodinou
+ Mária
+ Ján, Anna, Ján
+ Jozef, Ľudmila, Anna
—
ZBP Anna s rodinou
+ Pavol, Angela, Štefan, Pavlína, Veronika
Eucharistická adorácia
ZBP detí
+ Jozef
+ Ivan
ZBP Jaroslav a Anna s rodinou
Za milosť dobrej smrti a B. milosrd. pre Annu
Korunka Božieho milosrdenstva
ZBP Martina (35 rokov)
+ Tadeuš, Rozália
+ Anna
+ Ján, Mária
+ Juraj, Mária, Kazimír
Mária a Jozef Kenderešoví (60 výročie sobáša)
+ Mária Pavlenková
ZBP Juraj, Mária
+ Juraj, Mária, Kazimír
Za prvoprijímajúcich
ZBP Peter, Katarína, Martin, Lukáš, Pavlína
+ Juraj (1.výročie)
ZBP Jozefína (70 rokov)
ZBP Magda a Emil s rodinou
25 r.manž. Alena,Peter, poďak.,ZBP a pravú v.

Všetky predstavy o spáse - spojené s naším šťastím, či nešťastím - treba tak trochu
prečistiť. Vzťah k osobe obohacuje aj šťastného človeka a pomáha aj nešťastnému človekovi. Naša spása je vo vyslovení mena, čiže v osobnom vzťahu s Ježišom. Prosiť si
o tento dar je veľmi potrebné, lebo iba vzťah nás môže spasiť. Ani naše víťazstvá, ani
naše úspechy, ani naše vyriešené problémy nie sú spásou. Ani pohoda, ani zabezpečenie. Iba poznanie osoby, ktorá nás miluje a ktorá je tajomne prítomná v našom živote, aj keď ju mnohokrát nevnímame. Ak si nevytvoríš vzťah k osobe menom Ježiš - nebudeš nikdy vedieť, čo je spása a preto sa budeš naháňať za všelijakými preludmi spásy, falošnými spasiteľmi.
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.

