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11. ROČNÍK

Jún mesiac Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Srdce je symbolom lásky. Srdce je centrom nášho organizmu, oţivuje a zásobuje naše telo krvou v ktorej je všetko podstatné pre náš ţivot. Neustále pracuje aj keď si jeho činnosť vôbec neuvedomujeme. Je stále v pohybe v náš
prospech, aj keď mu často škodíme a neceníme si ho. Aj toto Jeţišovo Srdce
Lásky pracuje neustále na oţivovaní nášho duchovného tela. Oţivuje nás neustále svojou láskou, bez ktorej by naše vnútro nemohlo existovať. Láska Kristova je nosným médiom nášho duchovného tela. Táto Láska je akoby Kristovou Krvou v nás, ktorá nás
očisťuje, uzdravuje a dodáva ţiviny. V liste Rimanom čítame ţe Boţia láska je rozliata v
našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Z tohto otvoreného Srdca
Jeţišovho sa na nás vylieva ţivý prameň Lásky Boha – Duch Svätý. Najsvätejšie Jeţišovo Srdce, toto Boţské Srdce, nám ponúka najistejšiu lásku, lásku samého Boha.
Všetky ľudské lásky sú nestále a často zlyhávajú. Avšak Boţia láska tá nás miluje od
večnosti a nikdy nás neprestane milovať. Veď Boh neustále miluje, pretoţe nemôţe
inak, keďţe jeho bytím je samotná Láska. Aj nás chce Boh naučiť tejto dokonalej činnosti Lásky – milovať. Jeţiš sám nám hovorí: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje
slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“ (Jn
14,23) Boh túţi prebývať uprostred nás, v našom srdci. Z tohto nášho srdca sa chce dávať poznať ľuďom okolo nás – tým, ţe budeme milovať Jeho láskou. Bez tejto lásky, by
sme boli len tým, čo nám hovorí sv.Pavol: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby
som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú
silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som
bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.“(1Kor 13,1-3) Túto lásku Boha
potrebujeme pre náš ţivot. Zo Svätého Písma vieme ţe všetko sa pominie, ale táto Láska nikdy nezanikne, zostáva naveky. Je to láska Boha k nám. Ani skutky lásky nebudú
nikdy zabudnuté, budú vo večnosti odmenené. A to nekonečnou Láskou.
Započúvajme sa tento mesiac špeciálne do úderov tohto Srdca Lásky, ktoré nám dáva
skutočný život. Život milujúceho Srdca, ktoré chce milovať aj cez nás.

Jún mesiac kňazskej vysviacky
Dnes ide o všetko! Takéto zvolanie by sme dnes mohli trefne adresovať našim
diakonom, ktorí príjmu kňazskú vysviacku. Nejde tu iba o niečo, o nejakú časť
Božieho daru – dnes ide o všetko! Boh im skrze vkladanie rúk a modlitbu chce
darovať všetko, čo skrze svojho Syna Jeţiša Krista ohlásil a priniesol tomuto
svetu.
Pokračovanie na 2. str.
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Tak zreteľne to cítime z posledných Jeţišových slov v Matúšovom Evanjeliu, ktoré vyslovil krátko pred vystúpením do neba. Jeho slová majú charakter testamentu, dôleţitého odkazu. Sú to slová plné presvedčenia a sú zhrnutím Nového zákona. Viackrát sa tu
vyskytuje slovo všetko: „Mne je daná všetka moc, choďte ku všetkým národom a učte
ich všetko, … som s vami po všetky dni vášho života“ (Mt 28, 16-20).
Jeţiš má teda všetku moc. Jeho moc je iná ako tá naša, ľudská – tá končí smrťou. Jeţišova moc lásky premáha smrť a my ako kňazi máme účasť na jeho moci. Preto nás posiela ku všetkým ľuďom a misionári Spoločnosti Boţieho Slova berú tieto Kristove slová
váţne, lebo sú odhodlaní vyplniť jeho príkaz ísť do celého sveta a ku všetkým národom.
Pán chce, aby sme oslovili všetkých a aby sa všetci stali jeho učeníkmi.
Nakoniec Jeţiš stanovil Cirkvi ešte jeden jasný cieľ: Naučte ich zachovávať – nasledovať všetko, čo som vám prikázal! Ak nám odovzdal všetko, aj my máme všetko odovzdať ďalej.
Z homílie Mons. Bernarda Bobera, 2015

„...moje milosrdenstvo neodstúpi od teba.“ (Iz 54,10)
.

Vdp. Dušan HARVILIK, diakon,
s radosťou Vám oznamuje,
ţe dňa 11. júna 2016 o 10:oo hodine
v Dóme sv. Alţbety v Košiciach
prijme sviatosť kňazstva.

Za dar kňazstva bude ďakovať
v našom farskom spoločenstve slúţením
PRIMIČNEJ SVÄTEJ OMŠE

dňa 12. Júna 2016 o 10:3o hodine
vo farskom kostole Všetkých Svätých v Humennom.
Kresťanstvo nie je filozofickou ideológiou ani
len svetonázorom, ale je náboţenstvom, ktoré
je spojené so štýlom ţivota. Kto prijal Krista do
svojho ţivota, snaţí sa postupne pripodobniť
Kristovi, osvojiť si jeho myslenie, cítenie i vnímanie. Premieňa sa v Neho. Takto viera musí
nevyhnutne presahovať všetky oblasti jeho ţivota a necháva v prvom rade premieňať sám
seba a potom aj svoje prostredie, ktoré vplýva
rovnako na jednotlivca ako aj jednotlivec vplýva
na spoločnosť.
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11.06.2016
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NEDEĽA
12.06.2016

11. nedeľa
v cezročnom období

Dubník
NsP
Humenné

ZBP Tomáš
+ Jozef
+ Jozef, Mária
+ Michal, Ján, Anna
ZBP a pevná viera pre kňaza Jozefa
+ Mária, Juraj, Ján
+ Jozef, Júlia, Jakub
ZBP Milan a Renáta (25. výr. manţelstva)
ZBP Anna (80 r.), Anna
+ Michal, Anna, Mária
+ Anna
ZBP Róbert (40 rokov)
--+ Karol
+ Ladislav
EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA
+ Pavol, Štefan
ZBP bohuznáma rodina
+Alexander, Františka, Bernardína, Helena
ZBP Oľga (70 r.)
ZBP Martina (35 r.) s rodinou
HODINA MILOSRDENSTVA
+ Jozef
+
+ Ţofia, Michal
+ Ján, Alţbeta, Rozália
+ Michal
+ Ján, Mária, Ján, Helena
+ Ján, Michal, Rozália
+ Anton, Elena
Za uzdravenie Radko, Anka
PRIMIČNÁ SVÄTÁ OMŠA
+ Milan, Michal, Marta, Mária
+ Jevčáková, Polačková
ZBP Ján (50 rokov)
+
ZBP Michal s rodinou, upevnenie vo viere
---

• Dnes (05.06.) pozývame všetky deti na Farský deň detí, ktorý začne o 14:00
hod. na farskom dvore. Na deti čakajú rôzne hry, súťaţe, workshopy. Občerstvenie bude zabezpečené.
• Dnes (05.06.) bude prvonedeľná pobožnosť o 15:00 hod.
• V piatok (10.06.) pozývame všetkých na záverečnú svätú omšu pre deti
o 18:00 hod., pri ktorej spoločne poďakujeme za uplynulý školský rok.
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;
Bliţšie informácie u p. Ladislava Poláka – tel.:0918 874 067
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13.06.2016
Sv. Antona Paduánskeho, kň.(sp.)
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+ Štefan, Mária, Michal, Mária
+ Marta
+ Helena (1.výr.), Michal (1.výr.)
+ Ján a + z rod. Jevčákovej a Kulhovej
+ Anna, Mária, Ján
+ Andrej
+ Viliam Bielovský
Poďakovanie za 75 r. ţivota a ZBP Jozefa
ZBP a pevná viera pre Jozefa (kňaza)
ZBP Helena (80.r.)
+ Margita
+ Ján, Mária, Ľudovit, Jozef, Ján
-+ Katarína, Jozef, Anna, Zuzana
ZBP Maroš
EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA
ZBP Veronika s vnúčatami
+ Juraj, Mária
ZBP Anton s rodinou
+ Eva, Štefan, Anna, Ján
ZBP Mária, Ladislav, Anna
HODINA MILOSRDENSTVA
ZBP Dominika (18.r.)
ZBP Dušan s rodinou
Za 10 r. manţ. a ZBP pre Mariána a Adrianu
+ Anton
ZBP Miroslav
ZBP r. Lodová, Šindlerová, Reháková
+ Iveta
+ Eduard
ZBP Ondrej (80.r.)
ZBP Samuel
+ Ondrej (80.r.nedoţitých)
ZBP Rastislav s rodinou
ZBP Anna
+ Ján, Alţbeta
+ Mária, Ľudovít

"Voči príbuzným a podriadeným sa doma správajte láskavo, lebo často sa
stáva, ţe mimo domu sme ako anjeli a doma ako diabli."
(Sv.František Saleský)
Hodnota človeka by mala byť viditeľná v tom, čo dáva a nie v tom, čo
dokáže prijať. Náš prvotný záujem by sa mal týkať toho, čo môţeme iným
dať a nie toho, čo môţeme získať pre seba. To, čo vloţíš do sveta okolo seba sa ti neskôr vráti.
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.

