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11. ROČNÍK

Skúsenosť nás presviedča, že najväčšiu radosť v živote pociťujeme z jednoduchých vecí. Z maličkostí, ktoré do šedi života prinášajú farbu. Maličkosti, ktoré robia život veľkolepým. Každý deň v sebe ukrýva niečo krásne.
Keď si to všimneme, uvidíme krásu celého nášho života. Jeden deň však
v týchto dňoch pre niektoré deti bude ešte krajší. Prvý krát budú hosťami s plnou účasťou pri Ježišovom stole. Pri stole..., oltári..., popri nás. Ježiš je takým Pánom, ktorý vždy
chce byť s nimi, s nami. Nepozerá sa na nás z ďaleka, dokonca nám prisľúbil, že nikdy
nás neopustí (Mt 28, 20). Avšak náš priateľský vzťah tým ešte nie je dokonalý. Priateľstvo sa zakladá na vzájomnosti. A tu sa ukazuje niečo úplne nové: Ježiš prichádzajúci
do srdca človeka prináša so sebou všetkých, ktorí sa s ním zjednotia vo svätom prijímaní. Preto dokážeme vo svojom srdci nosiť s Ježišom všetkých, ktorí sú jeho priateľmi.
Milé prvoprijímajúce deti!
Odteraz už plnším spôsobom budeme vás nosiť v srdci. Prajeme Vám, aby ste silneli
v láske a čoraz viac ste sa pripodobnili k vášmu najlepšiemu priateľovi, Ježišovi!
Vaši duchovní otcovia.

k 5. veľkonočnej nedeli

Slovo „láska“ sa stalo prázdnou frázou:
používame ho možno príliš často, niekedy ním poukazujeme na chvíľkové
pocity, ba dokonca, na prejavy egoizmu. S pojmom „kresťanská láska“ sa
však stal pravý opak, určitým spôsobom dochádza k zúženiu jeho významu: používame ho snáď veľmi zriedka, iba vo vzťahu k určitej
činnosti, ktorú vykonávajú
len niektorí, vo zvláštnych
prípadoch.
Kresťanská láska sa však
neprejavuje výnimočnou formou, ale je súčasťou kresťanskej identity: „podľa toho spoznajú
všetci, že ste moji učeníci: ak sa budete navzájom milovať“, povedal Pán.

Pohania spoznali kresťanov na základe tejto črty: „pozrite, ako sa milujú“,
rozprávali s údivom.
Kresťanská láska vytvára mravnú
schopnosť, ktorá sa prejavuje vo veľkom množstve činností. Kresťanská
láska znamená slúžiť, chápať, tešiť,
počúvať, usmiať sa, sprevádzať, napomenúť,
povzbudiť,
poprosiť
o odpustenie
a odpustiť,
dávať
a prijímať.
Kresťanská
láska
sa
šíri
ako
v koncentrických kruhoch:
od osobných vzťahov
k celej spoločnosti.
Na počiatku rodiny je
manželská láska, ktorá
vytvára
prostredie,
v ktorom sa rodí život; domov, ktorý
s láskou prijíma novú bytosť; priaznivá
atmosféra pre vývoj zrelej osobnosti.
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Pracovný svet sa kresťanskou láskou
obohacuje. Vykonávať svoje povolanie
v súlade s príkazmi evanjelia znamená uskutočňovať ho z lásky, s túžbou
slúžiť, s tým, že do nej vložíme srdce,
že myslíme na blížnych. Posväcovanie práce znamená premeniť ju v prejav lásky k Bohu a v príležitosť odovzdania sa druhým, naplniť ju spravodlivosťou a kresťanskou láskou.
Láska podporuje veľkodušnosť, pomáha nám nezostávať ľahostajnými voči
potrebám našich blížnych.
„Láska je „božská“, pretože pochádza
od Boha a zjednocuje nás s Bohom,
a prostredníctvom tohto procesu zjednotenia nás premieňa v jedno My, ktoré prekonáva to, čo nás rozdeľuje
a premieňa nás v jedno, taže nakoniec
Boh bude všetko vo všetkom“ (DC
č.18). Tu nachádzame vysvetlenie
večnej mladosti cirkvi.
V podstate pozostáva úloha šírenia
evanjelia v tom, že mnohí ľudia zakúsia kresťanskú lásku, že otvoria svoju

myseľ pre svetlo viery vďaka jazyku
lásky, jazyku, ktorý je univerzálny, ktorému sme všetci schopní porozumieť.
Viera, vskutku, ako píše svätý Pavol,
pôsobí prostredníctvom kresťanskej
lásky. Najdôležitejší apoštolát, ktorý
musíme ako kresťania vo svete uskutočniť, najlepším svedectvom viery je,
prispieť k tomu, aby v cirkvi bolo cítiť
atmosféru pravej lásky. Kristus počas
Poslednej večere vyhlásil prikázanie
lásky ako prikázanie „nové“: „nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“.
Bolo prikázaním novým a je ním aj
dnes, pre všetkých, po dvetisíc rokoch. Ak
pristúpime
k
čítaniu
a meditácii tejto vety so zdravou zvedavosťou človeka, ktorý vie, že je na
ceste k objaveniu niečoho nového,
s otvorenou mysľou a srdcom, nájdeme trvalú novotu tohto zázračného zjavenia: Boh je láska, ktorá vyžaruje na
všetkých a na každého jedného človeka.
Zdroj: internet


Milovať poslušnosťou – k 6. Veľkonočnej nedeli
Výzvou zachovávať Ježišovo slovo ako prejav lásky voči nemu, prisľúbením potechy
a posily Ducha Svätého, darom pokoja a pripomenutím perspektívy radostného stretnutia sa v nebi končí Ježiš rozlúčkovú reč pri poslednom stretnutí so svojimi učeníkmi. Z Ježišových slov cítiť vážnosť chvíle, veľkú nežnosť, ale i to, že v testamente
nám chce zanechať to najdôležitejšie. Jeho jadro sa sústreďuje v slovách: „Kto ma
miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a
urobíme si uňho príbytok“. Keď si pomyslíme na Augustínovo: „Miluj a rob, čo chceš“,
či na Pavlom často zdôrazňovanú pravdu, že spásu si nemožno zaslúžiť skutkami
zákona, zachovávaním predpisov a obradov, ale jedine z Božej milosti, ktorú nám zaslúžil Ježiš, cítime tu akoby protirečenie. Stačí nezamieňať si poradie pojmov. Nie
samotné poslúchanie vyvoláva lásku, avšak skutočná láska sa nutne musí prejaviť aj
skutkami, záujmom, čo milovaný očakáva, a ochotným konaním podľa jeho túžob.
Inak by láska bola len sebaklamom. Teda poslušnosť ako vonkajší prejav, dôsledok
lásky, nie jej príčina.
-mg-

Na púť s rádiom Lumen do Krakova 7.5.2016, (odchod 6.5.2016 o 23:00
hod.; cena: 15,- €) sa môžete nahlásiť u p. Schinovej. Tel.: 0905 291 843
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PONDELOK

25.04.2016
Sv. Marek,
Evanjelista, sv.
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Humenné

Brestov
Humenné

UTOROK

26.04.2016
NsP
Humenné
STREDA

27.04.2016

Kochanovce
CSŠ

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

+ Juraj
+ Mária, Ján, Jozef, Štefan
+ Štefan, Anna
+ Juraj, Mária, Gabriel

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

+ Margita, Štefan
+ Viktor, Mária, Michal, Anna, Ján
ZBP Miloš a jeho obrátenie
+ Štefan

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

ZBP Jaroslav s rodinou a obrátenie
ZBP Marek s rodinou
ZBP Pavol a Magdaléna (75 r.)
ZBP rod. Černá, Sabolová, Šepeľová
---

Humenné
ŠTVRTOK

28.04.2016

PIATOK

29.04.2016
Sv. Katarína Sienská,
panna a učiteľka Cirkvi,
patrónka Európy, sv.

06:15
12:00
16:30
birmovanci 18:00
Brestov
deti 17:00
16:00
NsP

+ Helena (1. výr.), Štefan
+ Ján
Eucharistická Adorácia
+ Michal
+ Juraj
ZBP Katka a Valter

Humenné

+ Stanislav, Eugénia, Edo
ZBP Sabina (65 rokov)
Hodina Milosrdenstva
+ Juraj, Ján, Júlia, Mária
ZBP Miloslava s rodinou
ZBP Dušan a Anna s rodinou

Dubník
NsP

06:15
12:00
15:00
deti 18:00
18:00
16:00

Humenné
SOBOTA

30.04.2016

07:00 ZBP Peter, Jozef, Ľudmila, Oľga
vigília 18:00 + Michal
08:00 ZBP Jaroslava (ž) (70 rokov)
Kochanovce
07:30 ZBP Mária (75 r.), Mária ml., Oľga s rod.
NsP
Humenné

NEDEĽA

01.05.2016
6. Veľkonočná
Nedeľa

07:30
latinská 09:00
Prvé sv. prijímanie 10:30
18:00
Brestov
08:00
Kochanovce
09:30
Dubník
09:00
NsP
10:30
DSS
09:30

+ Jozef, Anna
Za ružencové bratstvo
Za prvoprijímajúcich
+ Pavlína
+ z rodiny Franková, Barnová, Jozefová
+ Jozef, Mária, Pavol, Jozef
+ Mária, Jozef
Za živých a zosnulých členov ruženc. bratstva
---

OZNAMY
• V stredu (27.04.) v Kochanovciach je 13. výročie posviacky kostola.
• V nedeľu (01.05.) vo farskom kostole o 15.30 hod. predstavia hnutie
Modlitby matiek jeho diecézne koordinátorky. Pozvané sú všetky ženy
so srdcom mamy, nielen fyzické mamy.
• Cez celý mesiac budú májové pobožnosti so začiatkom 17:45
• 5. mája bude celodenná farská adorácia.
• 6. mája začíname novénu k Duchu Svätému pred Turícami o 17.40
• V prvopiatkovom týždni budeme spovedať, ako obvykle pred 1. piatkom,
okrem štvrtku, kedy bude slávnosť Nanebovstúpenia Pána.
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PONDELOK

02.05.2016
Sv. Atanáz, bp., u.C., sp.
UTOROK
03.05.2016
Sv. Filipa a Jakuba ap.,
sviatok
STREDA
04.05.2016

ŠTVRTOK
05.05.2016
Nanebovstúpenie
Pána
Slávnosť

PIATOK
06.05.2016
Prvý piatok

SOBOTA
07.05.2016
Prvá sobota

NEDEĽA
08.05.2016

7. Veľkonočná
nedeľa

4
Humenné

Humenné

NsP
Humenné
CSŠ
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné
Brestov
Kochanovce
NsP
Humenné
Prvé sv.prijímanie

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

06:15
12:00
18:00
06:15
12:00
18:00
16:00
06:15
12:00
18:00
7:10
06:15
12:00
16:15
18:00
17:00
18:00
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
09:30
08:00
09:00
10:30

+ Jozef, Anna, Juraj
ZBP Adriana a Vladimír s deťmi
+ Jozef Tkáč (pohrebná z 27.1.2016)
+ Štefan
Poďakovanie za 80 rokov - Jozefína
ZBP Patrik, Veronika, Anton
ZBP Adam, Alena, Ľubica 45 r.
+ Ján (15.výr. smrti)
ZBP Ľudmila
+ Anton
—-

+ František, Mária, Jozef
+ Michal, Zuzana, Štefan a ich predkovia
+ Ján, František, Helena, Ján
+ Anna
ZBP Božena
ZBP Bohuznáma rodina
ZBP Milan a Marta s rodinou
Poďak. za 70 r. života a ZBP pre Boženu
+ Jaroslav (pohreb 1.4.2016)
+ Zuzana, Ján, Terézia, Jozef
Korunka Božieho milosrdenstva
+ Anna, Marta
+ Juraj, Mária
+ Miloš Minich (nedožitých 60 rokov)
Ružencové bratstvo
+ Karol
Za skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Alžbeta, Anton, Alžbeta
Ružencové bratstvo
Ružencové bratstvo
Za víťazstvo Nepoškvr. Srdca Panny Márie
+ Alžbeta, Jozef
ZBP Miloš s rodinou
Za prvoprijímajúcich
+ Ján
Za prvoprijímajúcich
+ Helena (1. výročie)
+ Andrej, Anna, Ondrej, Anna
+ Margita, František

• 5. mája slávnosť Nanebovstúpenia Pána je prikázaný sviatok!
• 2., 3., 4. mája sú prosebné dni za úrodu.
Pre záujemcov o púť do Medžugoria sú nasledujúce termíny:
Od 15.06.2016 – 22.06.2016;
Od 02.07.2016 – 16.07.2016;
Od 22.07.2016 – 05.08.2016;
Od 22.08.2016 – 29.08.2016;
Od 16.09.2016 – 23.09.2016;
Bližšie informácie u p. Ladislava Poláka – tel.:0918 874 067
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.

