INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM
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FARSKÝ LIST
18/2016

11. ROČNÍK

NOVÝ ROK BEŽÍ...
Túto pieseň zvykneme spievať prvý deň Nového roka. Vyjadrujeme ňou
hlbokú pravdu o tom, že sme poplatní času. Preto sa snažíme aj pre Nový rok
motivovať sa rôznymi predsavzatiami, dávame si nové méty, nové ciele, ktoré by
z nás urobili ľudí, ktorí zmysluplne využijú ten čas, ktorý „beží“.

NOVÝ „ŠKOLSKÝ ROK“ BEŽÍ...
V týchto dňoch naši žiaci a študenti začínajú nový školský
rok. Aj pre nich je čas veličinou, ktorej sú podriadení. Čím viac ho
využijú na svoje obohatenie sa vedomosťami nie kvôli vedomostiam, ale pre to, aby raz tieto vedomosti vedeli využiť pre službu
ľuďom, tým viac sa približujú k tomu, aby zodpovedne žili svoj život.
Pre nás všetkých spoločne čas ktorý „beží“ je priestor, v ktorom ukazujeme,
čo má pre nás hodnotu. Pretože sú hodnoty, ktoré nám „kradnú“ náš čas a sú
hodnoty, ktoré nám náš čas i nás samých „posväcujú“. Aj keď na prvý pohľad
nevyzerajú lákavo, treba dobre vyberať, aby sme cez správny výber hodnôt raz
získali večnosť, kde „čas už nebeží“.
Nakoniec veľmi pekne o tom hovorí aj príbeh o kráľovi,
ktorý mal štyri manželky:
Bol raz jeden kráľ, ktorý mal štyri manželky. Najviac miloval
štvrtú ženu. Obliekal ju do drahých šiat a staral sa o ňu ako
najlepšie vedel. Vždy dostávala to najlepšie.
Svoju tretiu ženu tiež veľmi ľúbil a vždy sa ňou chválil pred
inými kráľmi, hoci sa bál, že ho jedného dňa opustí a uprednostní niekoho iného.
Rád mal aj svoju druhú ženu. Jej sa mohol so všetkým zdôveriť, pretože
vždy k nemu bola milá, pozorná a trpezlivá. Zakaždým keď mal problémy, sa jej
zveril a ona bola jeho oporou v ťažkých chvíľach.
Prvá kráľova žena bola verná partnerka a významne prispela k zveľadeniu
kráľovho bohatstva. Kráľ ju však nemal veľmi rád, málokedy si ju všimol, hoci ona
mu prejavovala vrúcnu a oddanú lásku.
pokračovanie na str.2
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Jedného dňa kráľ ochorel. Bola to nevyliečiteľná choroba. Kráľ pochopil, že
na zemi mu neostáva veľa času. Premýšľal o svojom živote a keďže na druhej
strane nechcel byť sám, rozhodol sa, že so sebou zoberie aj svoje ženy.
„Mám štyri ženy“, rozmýšľal, „keď zomriem, určite nebudem sám“.
No potreboval, aby ženy s jeho plánom súhlasili.
Zavolal svoju štvrtú ženu a povedal jej: „Teba som miloval najviac zo
všetkých. Obliekal som ťa do najkrajších šiat a staral sa o teba celý život. Teraz
odchádzam. Chceš ísť so mnou?“ Žena odvrkla: „Nikdy! Čo ti to zišlo na um?“
Otočila sa mu chrbtom a bez rozlúčky odišla. Jej odpoveď sa ako ostrý nôž
zaryla do kráľovho srdca. Ale ešte mal nádej.
Pozval svoju tretiu ženu a povedal jej: „Miloval som ťa celý život. Teraz
zomieram, chceš ísť so mnou?“ Ale aj ona ho odbila: „Nechcem! Život je príliš
krásny. Keď zomrieš, znovu sa vydám.“ Kráľovo srdce sa zachvelo, ale všetko
ešte nebolo stratené, veď mal aj druhú ženu, ktorá vždy bola pri ňom, keď
potreboval pomoc a útechu.
Povedal jej: „Keď som potreboval pomoc, zakaždým som sa obrátil na teba
a ty si v ťažkých chvíľach vždy stála pri mne. Teraz umieram, pôjdeš aspoň ty so
mnou?“ No ani ona nevyplnila jeho želanie. „Ľutujem,“ povedala, „ale tentoraz
ti nemôžem pomôcť. Jediné, čo pre teba môžem urobiť, je to, že ťa pochovám.“
Kráľ zbledol od veľkej bolesti, ktorú v ňom vyvolalo sklamanie.
No skôr ako vydýchol, začul hlas: „Ja ťa budem nasledovať všade,
kamkoľvek pôjdeš.“ Kráľ z posledných síl zdvihol hlavu a ledva spoznal svoju
prvú ženu. Bola veľmi chudá, v roztrhaných handrách, pretože sa ňu nestaral.
Kráľ s ľútosťou a plačom povedal: „Mal som sa o teba viac starať a chrániť ťa,
pretože ty jediná si mi dala šancu.“
Každý z nás má vo svojom živote štyri manželky:
Štvrtá žena je naše telo, ktoré nás opustí, keď zomrieme, hoci sme sa
oň toľko starali a skrášľovali ho.
Tretia žena je všetko to, čo vlastníme, naše spoločenské postavenie
a materiálne hodnoty. Keď zomrieme, všetko zostane iným.
Druhá žena je naša rodina a naši priatelia. Nech boli s nami akokoľvek
dlho, môžu pre nás urobiť len to, že nás odprevadia do hrobu.
Prvá žena je naša duša, ktorá je často zanedbaná pre posadnutosť za
bohatstvom, výhodami a slávou tohto sveta. Jedine duša nám bude robiť
spoločnosť, kamkoľvek pôjdeme. Od našej starostlivosti o ňu závisí, či to
bude odchod do radosti, či do večného zatratenia...
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pondelok
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Humenné

06:15
18:00

+ Anna
+ Mária Čaklošová

Humenné

06:15
12:00
18:00
16:00
06:15
12:00
18:00
06:15
12:00
16:30
18:00
16:00
06:15
12:00
15:00
18:00
17:00
18:00
18:00
16:00
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18:00
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08:00
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07:30
09:00
10:30
18:00
09:30
08:00
09:00
10:30
09:30

+ Ladislav
+ Ján, Mária, František, Anna, Michal
+ Ján, Anna, Margita
+ Ľubomír, Anna, Michal
+ Juraj, Peter, Júlia, Michal
ZBP Mariena, Michal, Magda, Darina, Pavel s rod.
+ Andrej
ZBP Františka, Eliška, Anna, František s rod.
+ Ján a Michal
Eucharistická adorácia
+ Katarína
+ Alžbeta, Jozef, Mária, Andrej
ZBP a obrátenie - Miroslav a Martin
+ Štefan, Zuzana, Juraj, Veronika
Korunka Božieho Milosrdenstva
ZBP Anna (66 r.) s rodinou
ZBP Štefan a Mária (45. výr. sobáša)
ZBP Mária (50 r.) s rodinou
...
+ Michal, Mária, Róbert
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
ZBP František (60 r.) s rodinou
Za ružencové bratstvo
Za ružencové bratstvo
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Helena, Ján, Helena, Mária, Ján
Za ružencové bratstvo
ZBP Ján a Agáta
+ Pavlína
ZBP rod. Turcovská
ZBP rod. Hudáková, Richterová, Gavaľová
...
Za živých a zosnulých členov ruženc. bratstva
...

29.08.2016
Mučenícka smrť
sv. Jána Krstiteľa, (sp.)
UTOROK
30.08.2016
STREDA
31.08.2016

NsP
Humenné
Humenné

ŠTVRTOK
01.09.2016
NsP
Humenné
PIATOK
02.09.2016
(Prvý piatok)

SOBOTA
03.09.2016
Sv. Gregora Veľkého,
pápeža a učiteľa
Cirkvi, (sp.)
NEDEĽA
04.09.2016
23. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné
Brestov
Kochanovce
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
DSS Mierová

• Sv. spoveď pred prvým piatkom:
Starých a chorých navštívime doma
v piatok (02.09.) od 8:00.

Humenné

Utorok
Streda
Štvrtok
Pondelok
Pondelok

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

• Vo farskom kostole je počas celého
Brestov
dňa prvého piatku Eucharistická adoKochanovce
rácia.
• V prvopiatkovom týždni je farská kancelária zatvorená.
• Vo štvrtok 1.9.2016 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach bude vysviacka Mons. Marka
Forgáča, nového košického pomocného biskupa. Slávnosť začína o 10:00 hod.

• Tí, ktorí majú záujem v nasledujúcom školskom roku prihlásiť sa na prípravu pred prijatím sviatosti birmovania (počnúc 1. ročníkom SŠ aj dospelí), nech si
vyzdvihnú prihlášku v sakristii alebo nech si ju stiahnu z farskej stránky. Odovzdať ju
môžete do sakristie kostola, alebo do kancelárie, najneskôr do 18.9.2016.
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pondelok
05.09.2016

UTOROK
06.09.2016
Výr. posviacky katedrálneho
chrámu v Košiciach, (sv.)
STREDA
07.09.2016
Sv. košických mučeníkov,
(sp.)
ŠTVRTOK
08.09.2016
Narodenie Panny Márie,
(sv.)
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Humenné
Brestov
Humenné
NsP
Humenné
Kochanovce
Humenné

Brestov
NsP
Humenné

PIATOK
09.09.2016
Dubník
NsP
Humenné
SOBOTA
10.09.2016
NEDEĽA
11.09.2016
22. nedeľa
v cezročnom období

Kochanovce
NsP
Humenné
Kalvária
odpust slávn.

Brestov
Kochanovce

06:15
12:00
18:00
17:00
06:15
12:00
18:00
16:00
06:15
12:00
18:00
17:00
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
07:30
08:45

ZBP Marek, Natália, Zuzana
+ Ján a Augustín
+ Margita, Ján, Július
+ Jozef, Mária, Jozef, Jozef
ZBP Juraj
+ Mária, Peter, Štefan, Marta
+ Jana, Ladislav
ZBP Štefan
+ Anna, Štefan
ZBP Anton, Mária, Anton, Magdaléna
+ Mária, Juraj, Jozef, Štefan
ZBP bohuznáma rodina
+ Ján a Mária
+ Jozef, Anna, Mária
Eucharistická adorácia
+ Margita, Ľudovít, Mária, Michal
+ Jaroslav (1.výr.)
ZBP Andrea a Beáta s rodinami
ZBP Paulína
+ Róbert, Magdaléna, Andrej
Korunka Božieho Milosrdenstva
ZBP Katarína (80 r.)
...
+ Michal, Alžbeta a + z rod. Šimurdovej
+ Angela (1.výr.)
ZBP a pomoc v chorobe - Mária
+ Božena, Ján, Mária
ZBP rod. Sitarčíková
ZBP Andrej a Margita (50.výr. manž.)
Krížová cesta (Kalvária)
Za farnosť
ZBP Andrea s rodinou
ZBP Jozef (40 r.)
ZBP Mária a Jozef s rodinou

• V pondelok (05.09.) sa začína nový školský rok. O pomoc pri školských povinnostiach budeme vzývať Ducha Svätého pri svätej omši o 18:00 hod., pri ktorej
požehnáme aj školské tašky. Pozývame všetkých žiakov a študentov.
• V nedeľu 11.9.2016 bude odpustová slávnosť Povýšenia sv. Kríža na Kalvárii
v Humennom. Všetkých srdečne pozývame.
• Snúbenci, ktorí plánujú sobáš v roku 2017 nech sa prihlásia čím skôr vo
farskej kancelárii. Kurzy prípravy snúbencov na manželstvo si možete urobiť:
01. – 04.09.2016 – Bardejovské Kúpele (prihláška www.domanzelstva.sk )
21. – 22.10.2016 – Humenné – sídl. III. (prihlásiť sa na fare)
11. – 12.11.2016 – Humenné – Pod Sokolejom (prihlásiť sa na fare)
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.

