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11. ROČNÍK

Byť bohatý... Kto z nás by takým nechcel byť? Avšak, čo si predstavíme pod
týmto slovom? Striktný materialista neobmedzené množstvo peňazí, idealista
skôr niečo „nehmatateľné“.. a väčšina z nás zrejme kombináciu týchto dvoch
entít. Naši predkovia videli bohatstvo v súlade s prírodou, v skromnosti, plnom zdraví pokore a láske.. Ako to vidíme dnes, event. posledných 100 rokov? Čo by si pod týmto pojmom predstavila generácia dnešných „teenage“?
Tento pojem sa sprofanizoval v drvivej väčšine prípadov
len na hmotné statky, na matériu v akejkoľvek podobe.
Predstavuje však výška konta v banke a z toho plynúce pôţitky „to“ skutočné bohatstvo? Je to náhoda, alebo zámer,
ţe na bohatstvo ktoré sa skrýva v nás akosi zabúdame, ale
o to viac sa prezentujeme matériou? Prečo sme systematicky atakovaní materiálnymi statkami, neustále nám je zo
všetkých strán podsúvaný obraz bohatého človeka ako takého, ktorý si môţe čokoľvek na svete kúpiť? Sú ľudia s neobmedzeným
kontom skutočne bohatí? Nie sú to vo väčšine prípadov len vnútorne chudobní ľudia, ktorí majú peniaze? U mnohých ľudí môţe toto slovo evokovať
šťastie; avšak u väčšiny snáď len na ten prvý, povrchný pohľad ..s vekom, so
ţivotnými skúsenosťami väčšina ľudí pochopí, ţe bohatstvo ukryté v majetkoch neurobí skutočne nikoho šťastným.. skôr naopak. Môţeme si kúpiť
zdravie nás a našich drahých, spokojnosť a čisté svedomie? Bohuţiaľ ţijeme
vo svete, kde sú aj takéto „vymoţenosti“ do istej miery na predaj. Moţno aj
preto sa neustále vzdiaľujeme sami sebe, nášmu poslaniu a de facto viacmenej postupne likvidujeme sami seba.
Nespočíva skutočné bohatstvo, resp. chudoba v duši kaţdého z nás, v našej
fantázii, múdrosti, neskrýva sa v našich myšlienkach, nezištnosti a v histórii?
Niekto by moţno mohol povedať, ţe bohatstvo je to, čo mu nikto iný nemôţe
vziať, na čo nemá dosah, jednoducho „to niečo“ s čím môţeme nakladať len
my.. niečo čo by nám zostalo aj vtedy, keby nás niekto vyzliekol úplne donaha..
Neskrýva sa skutočné bohatstvo v múdrosti kaţdého z nás? Skutočne bohatí
sme vtedy, keď máme niečo viac ako len hmotné veci...
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V úryvku listu Hebrejom Sv. Pavol uvádza viaceré príklady ľudí, ktorí ţili z viery – zvlášť sú
spomenutí Abrahám a jeho manţelka Sára. Títo
ľudia ţili z viery ako z akéhosi motora, ktorý ich
ťahal dopredu, aby išli tam, kde by ich samých
nenapadlo ísť, a dospeli k tomu, o čom by sa im
ani nesnívalo.
Keď zostaneme pri vyjadrení, ţe „viera je základom toho, v čo dúfame, a dôkazom toho, čo nevidíme“, môţeme si uvedomiť, ţe viera sa tu chápe ako to, čo človeka ťahá
do budúcnosti. Budúcnosť je to, čo nevidíme, a viera nám predsa umoţňuje
túto budúcnosť spoznávať a spoluvytvárať. Podobný význam má výrok, ţe
viera je základom nádeje. Nádeje si tieţ robíme smerom do budúcnosti, a to
ako budúcnosti, na ktorú sa tešíme, nie ktorej sa obávame. Treba ešte doplniť, ţe táto viera nesmeruje do budúcnosti ako nejaké všeobecné snívanie,
ale ako vzťah. „Vierou poslúchol Abrahám, keď ho Boh povolal“ (Hebr 11,8),
píše sa v liste. Viera je teda vzťah k Bohu a prejavuje sa vtedy, keď Boh
oslovuje a volá. A zmysel tejto viery je, aby sme naozaj šli dopredu – tam,
kam nás Boh volá, a tak, ako nás volá.
Ísť do budúcnosti – to sa môţe zdať samozrejmá vec, zvlášť pre mladých ľudí, ktorí si budúcnosť predstavujú ako jednoduchú následnosť dní, týţdňov,
mesiacov a rokov. V tomto prípade však môţe ísť len o tzv. evolučný optimizmus, kde kaţdý nový deň sa pokladá za lepší ako deň včerajší len preto, ţe
je nový. Nový deň však, ako dobre vieme, môţe byť aj dňom, ktorý je síce
nový, ale nič nové neprináša, lebo sa motáme v kruhu. Ţivot ako pohyb
v kruhu však nie je skutočná budúcnosť. V tejto súvislosti si spomínam na
výrok, ktorý, pochádza od francúzskeho filozofa ţidovského pôvodu Emmanuela Lévinasa: Na začiatku európskych dejín sú dva príbehy pútnikov –
Odysea a Abraháma. Odyseov príbeh sa naplní v tom, ţe sa vráti domov, na
miesto, z ktorého kedysi odišiel do trójskej vojny. Abrahámov príbeh sa naplní v tom, ţe nepozerá späť a domov sa nevráti. Keď sa Odyseus pýta, prečo
sa mu podarilo vrátiť domov a jeho druhom nie, dostalo sa mu odpovede, ţe
bohovia tak rozhodli. Keď sa Abrahám pýta svojho Boha, ako skončí, dostane odpoveď: Neboj sa, len ver a choď. Zdalo by sa, ţe Boh Abraháma neberie váţne: Len ver a choď! V tejto chvíli však vznikli dejiny ako slobodná tvorba, nie nutnosť, povie Lévinas. Uţ nie bohovia a osud, ani nie márne úsilie
bájneho Syzifa určujú zmysel/ nezmysel nášho ţivota, ale viera, v ktorej kráčam so svojím Bohom, v ktorej objavujem kam a ako ísť, v ktorej mám všetko otvorené.
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Humenné

01.08.2016
Humenné
UTOROK
02.08.2016
STREDA
03.08.2016
ŠTVRTOK
04.08.2016
Sv. Ján Mária Vianney
(sp.)
PIATOK
05.08.2016
Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky
v Ríme, (ľs.)
SOBOTA
06.08.2016

Premenenie Pána,
(sv.)

NsP
Humenné
Humenné

NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné
Brestov
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
07.08.2016

19. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
DSS Mierová

06:15
18:00
06:15
12:00
18:00
16:00
06:15
18:00
06:15
16:30
18:00
16:00
06:15
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
19:00
09:30
08:00
09:00
10:30
09:30

+ Jozef, Michal, Barbora
+ Margita (zádušná z 21.4.)
ZBP Jozef (40 r.)
ZBP Peter s rodinou
+ Mikuláš
+ Veronika (2.výročie)
ZBP a pomoc v chorobe - Mária
+ Štefan a Mária
+ Anna

Eucharistická adorácia
ZBP a dar pevnej viery pre bohuznámu
+ Andrej (2.výročie)
ZBP a dary Ducha Sv. - Mária Rajnišová
Korunka Božieho Milosrdenstva
+ Anna
ZBP Mária (75 rokov)s celou rodinou
+ Jozef, Zuzana, Jozef, Milan
Ruţencové Bratstvo
+ Štefan Vojtko
Za víťazstvo Nepoškvrn. Srdca PM
ZBP Milan a Mária (45.výr. manţ.)
Ruţencové Bratstvo
ZBP Milan a Ľubica (25. výročie manţ.)
Za víťazstvo Nepoškvr.Srdca P. Márie
Za ruţencové bratstvo
ZBP a poďak. - Cyril a Marta (40.r. manţ.)
ZBP Rozália a Andrej (50.výr. manţ.)
+ Pavlína
ZBP Anna (60 rokov)
+ Ján
ZBP Anton (70 rokov)
Za ţivých a zosnulých čl. ruţ.Bratstva
--

• Sv. spoveď pred prvým piatkom:
Humenné
Brestov
Kochanovce
NsP

Utorok
Streda
Štvrtok
Pondelok
Pondelok
Utorok

10:30 – 12:00
16:30 – 18:00
16:30 – 18:00
od 16:00
od 16:45
od 15:30

Na prvý piatok (05.08.) bude počas celého dňa Eucharistická adorácia.
Starých a chorých navštívime doma v piatok (05.08.) ako zvyčajne.
Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená.
• V utorok (02.08.) vo farskom kostole je moţné získať za zvyčajných
podmienok odpustky Porciunkuly.
• Počas mesiacov júl a august večerné sv. omše v nedeľu a sviatky
o 19:00 hod. Sväté omše o 12:00 hod. nebudú.
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08.08.2016
Sv. Dominika, sp.
UTOROK
09.08.2016
Sv. Terézie Benedikty
z Kríža, sv.
STREDA
10.08.2016
Sv. Vavrinca, (sv.)
ŠTVRTOK
11.08.2016
Sv. Kláry, (sp.)
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Humenné

06:15
18:00

+ Michal
+ Michal, Mária, Michal, Mária

Humenné

06:15
18:00
16:00

ZBP Lýdia s rodinou a ich obrátenie
+ Jana (výročná), + Margita a Štefan
+ Mária Ivanová

Humenné

06:15
18:00

ZBP Jaroslav a Anna s rodinou
+ František, Mária, Vilma

Humenné

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

+ Vít

NsP

Brestov
NsP
Humenné

PIATOK
12.08.2016
NsP
Humenné
SOBOTA
13.08.2016

Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
14.08.2016

20. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

Eucharistická adorácia
+ Andrej
+ Štefan, Anna
+ Zuzana a Michal, Zuzana st. a Michal ml.
+ Jozef, Zuzana, Jozef, Anna
Korunka Božieho Milosrdenstva
ZBP Miroslava (30 r.) a jej rodiny
+ Miroslav, Andrej
+ Beáta (1.výr.)
+ Rozália, Ján, František, Terézia
Ruţencové Bratstvo
+ Anna, Michal Harvanová
ZBP Mária a Peter s rodinou (20.výr. manţ.)
ZBP Matej a Lucia
ZBP Mária, Stanislava
+ Peter, Jozef a Anna
ZBP Mária (80 rokov)
+ Michal, Mária, Ján, Tomáš
+ František, Ján a za zdravie Teodor
ZBP Anna s rodinou

Dostojevský napísal: Krása zachráni svet. Veľa pravdy je v tejto vete.
Veď krása má v sebe niečo boţské: harmóniu, vyváţenosť proporcií, kreativitu
a fantáziu… Aj podľa teológie je krása jednou z vlastností Boha: Náš Boh je krásny.
Čo s nami ľuďmi robí pohľad na krásu? V kultivovaných ľuďoch krása spôsobuje radosť, pozdvihuje ich a inšpiruje. Nekultivovaných ľudí krása necháva chladnými…
Sú zvyknutí na svoj neporiadok, alebo gýč a vyhovuje im to… No a v zlých ľuďoch
krása vyvoláva odpor – vandalsky sa na nej vybúria…
Je veľa krásy vo svete. Jej najvyšší stupeň sa však dosahuje asi vo vrcholnom diele Boţieho tvorenia: v človekovi. Niet asi nič nádhernejšie, ako je krásny človek.
A nemyslím tu len na človeka s krásnym telom a tvárou, ale na človeka
s nádhernou, kultivovanou dušou, spodobujúcou Boţí obraz, podľa ktorého sme
boli stvorení, človeka dobrého. Nie je tej krásy aţ tak veľa, ale určite aj vy poznáte
takýchto vnútorne nádherných ľudí.
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.

