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11. ROČNÍK

IBA SLOBODNÍ MÔŽEME OBSTÁŤ
Domorodci v severnej Afrike zaujímavo chytajú opice. Poľovník vydlabe
veľký kokosový orech a nechá v ňom len malú dieru, dostatočnú na to, aby mohla
opica strčiť dnu ruku. Vydlabaný orech naplní orieškami a priviaže ho na strom.
Opica prilákaná vôňou orieškov strčí ruku dovnútra, naberie si plnú hrsť, ale tým
pádom nemôže vytiahnuť ruku z orecha, pretože diera je príliš malá, aby ňou prešla zatvorená päsť. A pretože nechce vypustiť svoje oriešky z ruky, stane sa sama
korisťou, hoci by mohla ľahko a slobodne utiecť a zachrániť si život. Ale to by musela otvoriť ruku a vzdať sa orieškov.
Neverím, že človek vznikol z opice, ale myslím, že v tejto veci sme si fakt podobní. Kvôli našim túžbam a chamtivosti sa veľa ráz dostaneme do pasce života.
Kristus preto vyzýva k životu, ktorý nie je zotročovaný ľudskými žiadosťami, ale slobodný. Iba slobodní od svojich zlých žiadostí môžeme v živote zvíťaziť a obstáť
aj v ťažkých situáciách.
**********
PRÍBEH O KOCÚROVI
Opát v kláštore choval kocúra a mal ho veľmi rád. Kocúr bol veľmi rozmaznaný, a tak robil mníchom starosti. Mal jeden vážny zlozvyk. Pred každými modlitbami vbehol do kostola a kým mnísi spievali, on sedel pred oltárom a mňaukal.
Opát s ťažkým srdcom pristúpil k náprave. Kúpil obojok a vodítko. Jeden
z mníchov dostal za úlohu pred každými modlitbami a omšou kocúra chytiť
a uviazať o stĺp. Po skončení mohol kocúr zasa behať po slobode.
Stalo sa, že opát po čase umrel a kláštor dostal nového opáta. Mnísi však
kocúra dobre poznali, a preto ho nezabudli vždy dobre uviazať. Po čase však
„odišiel“ aj kocúr. Opát bol ale na kocúra taký zvyknutý, že si zadovážil ďalšieho.
A hneď mu dal obojok a pridelil mnícha s vodítkom. Mních pred každými modlitbami kocúra chytil a uviazal o stĺp. Po čase opát umrel, mnísi však kocúra priväzovali ďalej. Keď zdochol aj druhy kocúr, mnísi kúpili ďalšieho – samozrejme
s obojkom a vodítkom. Takí už boli na kocúra zvyknutí.
A tak prešli ďalšie a ďalšie roky ... Nikto už nevedel, načo majú v kláštore
kocúra, ktorý má obojok a ktorého vždy pred modlitbami priväzujú o stĺp. Ale bol
to dávny zvyk, ktorý sa nik neodvážil porušiť... Akého „kocúra“ priväzujeme my?
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ŽELANIE
Istý mladý človek mal takýto sen: Raz dopoludnia vošiel do nejakého zvláštneho obchodu. Za pultom stál anjel so spustenými krídlami. „Čo tu, prosím, predávate?“ opýtal sa zvedavo mládenec. „Všetko, čo si praješ,“ odpovedal priateľsky anjel. Mládenec sa na chvíľu zarazil, no hneď začal pokojne vyratovať.
„V takom prípade prosím zabaliť: koniec všetkých vojen na svete, lepšie životné
podmienky, chlieb pre hladných, bývanie pre bezdomovcov, prácu pre nezamestnaných a ...“ V tom okamihu mu anjel skočil do reči: „Prepáč, mladý človek, ale ty
si ma asi zle porozumel. Ja tu nepredávam ovocie, ja mám iba semienka.“
**********

TURISTA - POKUŠITEĽ
Rybár sa vrátil z lovu, sadol si na breh a pozeral do diaľky. Vtom ho oslovil
dotieravý turista. „Prečo si nevezmeš pôžičku? Mohol by si si kúpiť motor i úlovok by si mal dvakrát väčší. Ten by ti priniesol peniaze na motorový čln a pomocníka. Mohol by si isť dvakrát denne na lov – to by bol štvornásobný zárobok. Potom by nasledovali ďalšie motorové člny, posádka, stánky na trhu, rybárska reštaurácia, továreň na konzervy...“ – turista hovoril ako v extáze. „ A potom?“ prerušil ho rybár. „Potom nebudeš musieť vôbec nič robiť. Budeš celý deň sedieť a
šťastný meditovať pri mori.“ „To robím predsa už aj teraz, len ty si ma vyrušil,“
odpovedal rybár.

(NÁ)MESAČNÉ MYŠLIENKY ?


Jedinú víziu, ktorí majú mnohí z nás je tele-vízia.



Je len jedna cesta do neba, ale je milión ciest do pekla.



Predivný zázrak Božej milosti je, že Boh dokáže vziať nesvätého človeka
z nesvätého sveta a urobiť z tohto človeka svätého a vrátiť ho späť do nesvätého sveta a udržať ho svätým.



Najväčší hriech sveta nie je smilstvo. Najväčším hriechom sveta je: Môžem
svoj život riadiť bez Boha! To je najväčší hriech.



Biblia a nič iné len Biblia je náboženstvom Kristovej Cirkvi. Dnešným diablovým úsilím je zadržať človeka od biblie. Buď ťa hriech zadrží od tejto knihy,
alebo ťa táto kniha zadrží od hriechu.



Človek, ktorý hreší sa prestáva modliť. Človek, ktorý sa modlí, prestáva
hrešiť.



Sú len dva druhy ľudí na svete. Ani čierni, ani bieli, ani bohatí ani chudobní,
ale tí, ktorí sú buď mŕtvi v hriechu, alebo mŕtvi hriechu.



Ježiš neprišiel na tento svet preto, aby urobil zo zlých ľudí dobrých. Prišiel
na tento svet, aby z mŕtvych ľudí, urobil živých!
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Humenné

18.07.2016
UTOROK
19.07.2016
STREDA
20.07.2016

Humenné
NsP
Humenné
Humenné

ŠTVRTOK
21.07.2016

PIATOK
22.07.2016
Sv. Márie Magdalény,
(sp.)
SOBOTA
23.07.2016
Sv. Brigity, rehoľníčky,
patrónky Európy, (sv.)

NEDEĽA
24.07.2016

17. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
NsP
Humenné

NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
DSS

06:15
18:00
06:15
18:00
16:00
06:15
18:00
06:15
16:30
18:00
17:00
16:00
06:15
15:00
18:00
16:00
07:00
18:00
08:00
07:30
07:30
09:00
10:30
19:00
09:30
08:00
09:00
10:30
09:30

+ Juraj
ZBP Valéria (50 r.)
ZBP Lukáš
+ Mária, Andrej, Alexander, Radoslav
+ Jozef
ZBP Ján s rodinou
ZBP Martin a Milena (25.výr. manž.) a rodina
+ Jolana a Imrich
Eucharistická adorácia
+ Zoltán, Emma, Pavol
+ Štefan
+ Karol, Anna, Jozef
ZBP Jakubko a rodičia
Korunka Božieho Milosrdenstva
+ Jaroslav, Magdaléna, Gregor
+ Anna, Ján, Ondrej, Ondrej
ZBP Róbert, Jana, Martin, Anna
ZBP Martin a Peter s rodinami
+ Michal 1.výročie
+ Róbert
+ Rudolf, Anna
+ Andrej, Anna, Ján, Alžbeta
ZBP Marián
+ Ján
+ Anna 8. výročie
ZBP Bohuznáma rodina
+ Emil
ZBP Mária, Ján s rodinou
--

• Prosíme tých, ktorí ešte nezaplatili poplatok 430,- eur, za púť do Ríma, aby čím
skôr vyrovnali. V auguste chceme pozvať prihlásených na prezentáciu púte.
• Počas mesiacov júl a august večerné sv. omše v nedeľu a sviatky o 19:00 hod.
Sväté omše o 12:00 hod. nebudú.

• V utorok (19.06.) bude Dekanátne večeradlo v kostole na Sídlisku III.
o 14:00 hod.
V mesiaci august 2016 sa v našom farskom kostole uskutočnia
už tradičné Humenské Organové dni Štefana Thomána.
Všetky vystúpenia začínajú o 19:00. Srdečne vás pozývame.
Harmonogram koncertov:
03. augusta 2016, streda Krzysztof Lukas (PL)
17. augusta 2016, streda Štefan Iľaš – organ (SK)
Paul Neebe – trúbka (USA)
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25.07.2016
Sv. Jakub, apoštol, (sv.)
UTOROK
26.07.2016
Sv. Joachima a Anny,
rodičov P. Márie, (sp.)
STREDA
27.07.2016
Sv. Gorazda a spol. (sp.)
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Humenné
Humenné
NsP
Humenné
Humenné

ŠTVRTOK
28.07.2016

Brestov
NsP
Humenné

PIATOK
29.07.2016
Sv. Marty, (sp.)
SOBOTA
30.07.2016
Bl. Zdenky, panny
a mučenice, (ľs.)

NsP
Humenné
vigília
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
31.07.2016

18. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

06:15
18:00

+ Jozef, Štefan, Alžbeta
ZBP Peter a Pavol s rodinami

06:15
18:00
16:00

ZBP Ján a Zuzana (53.výr. manž.)
ZBP Jarmila, Gabriela, Ján a rod. Hrubovčák
ZBP Anna s rodinou

06:15
18:00

+ Štefan
+ Ján a Paulína

06:15
16:30
18:00
17:00
16:00
06:15
15:00
18:00
16:00
07:00
18:00
08:00
07:30
07:30
09:00
10:30
19:00
08:00
09:30
09:00
10:30

+ Jaromír Korody (zádušná z 26.4.)
Eucharistická adorácia
+ Anna
+ Anna, Ján, Štefan, Michal
ZBP Miroslav a Jana (25 r. manž.) s rod.
ZBP Pavlína
Korunka Božieho Milosrdenstva
+ Anton
+ Róbert
+ Michal, Anna, Ján, Michal, Milan
+ Andrej, Alžbeta
ZBP jubilujúci manž. (25 r.), ZBP Šimon (18.r.)
ZBP Michal a Mária s rodinou
ZBP Zuzana s rodinou
ZBP Peter, Gabriela, Peter, Mária
ZBP Jaroslav a Lenka s rodinami
ZBP rod. Hirjakova
Za zosn. z rod. Konturová, Čerevková
ZBP Marián (45 r.)
+ Margita
Poďak. za dary za 50 rokov po skonč. štúdia

Modlitba za svätorečenie bl. Zdenky
Otče, ty si obdaroval bl. Zdenku svetlom a mocou Ducha Svätého
a dal jej milosť, aby podľa príkladu Ježiša Krista viedla
kresťanský a rehoľný život až po hrdinskú mučenícku smrť.
Prosíme ťa, udeľ nám milosť ..., o ktorú prosíme na jej príhovor v nádeji,
že ju Cirkev čoskoro pripočíta k tvojim svätým.
Daj zároveň, aby sa pre ľudí našich čias stala vzorom
presvedčivého kresťanského života a veľkej úcty k sviatosti kňazstva.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
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.

