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11. ROČNÍK

Po roku opäť očakávame pátrov redemptoristov do našej farnosti, aby sme sa zamysleli nad tým, ako sme po tomto roku,
ktorý uplynul od ľudových misií, v našom ţivote pokročili.
Viditeľné zmeny si človek všimne hneď. Tie neviditeľné, duchovné, pozná iba Boh. V prírode a v duchovnom ţivote sa
najväčšie zmeny neodohrajú razom, ale postupne
a nebadateľne. Otázkou nastávajúcej obnovy je, či to budeme robiť
s vytrvalosťou, či to budeme robiť s takým úsilím, s akým úsilím znova sa nadýchnuť?! Je to vlastne túţba, smäd. Jeţiš hovorí samaritánke: „Keby si poznala Boţí dar...“ Pri rozdávaní maturitného vysvedčenia nám hovoril riaditeľ:
„Vedzte, ţe len smädnému chutí pohár vody.“
Táto obnova - slávnosť nás pozýva intenzívnejšie preţívať liturgické
i katechetické podujatia, prostredníctvom ktorých nás Jeţiš Kristus zvoláva na
hostinu svojho slova a Eucharistie, aby sme okúsili dar jeho prítomnosti, aby
nás formoval vo svojej škole a aby sme ţili čoraz viac vedome spojení s ním,
Učiteľom a Pánom. On sám nám hovorí: „Kto miluje mňa, toho bude milovať
môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého“ (Jn 14, 21). Iba
po takomto stretnutí s Boţou láskou, ktoré zmení náš ţivot, môţeme ţiť
v spoločenstve s ním i medzi sebou navzájom a zdôvodniť nádej, ktorá je
v nás (porov. 1 Pt 3, 15), ponúkať bratom vierohodné svedectvo. Podmienkou
rozvoja nového humanizmu zaloţeného na Jeţišovom evanjeliu je dospelá viera, schopná so synovským postojom zveriť sa úplne Bohu, ţivená modlitbou,
meditáciou Boţieho slova a skúmaním právd viery.
Máme nádej, ţe aj táto duchovná obnova prinesie svoje ovocie a ţe Pán Boh
hojne obdarí tých, ktorí budú pre jeho dary otvorení.

„ROK PO MISIÁCH - MISIE MILOSRDENSTVA“
28.10.-01.11.2016
Cesta milosrdenstva - cesta k svätosti

Ešte jedna príležitosť vo svätom roku Milosrdenstva zakúsiť odpúšťajúce
objatie Nebeského Otca. Stačí túžba, malý krok viery:
Chcel by som vidieť Ježiša!
Srdečne Vás Pozývame
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Je to modlitba so zamysleniami, zostavená na základe tradičnej
kríţovej cesty, v ktorej veriaci rozjímajú o utrpení Jeţiša Krista. Má
21 zastavení. Počas troch dní kaţdý deň zaznie 7 zastavení.
Udalosti jednotlivých zastavení nám majú pomôcť, aby sme hlbšie vstúpili do tajomstva nášho vykúpenia, aby sme mohli objaviť,
ako aj v súčasnom svete Jeţiš klope na ľudské srdce rôznymi spôsobmi, skláňa sa nad našimi slabosťami, ukazuje cestu nádeje, pomáha nám moţno dokonca po rokoch, usporiadať si ţivot.
Je to prvá poboţnosť v Katolíckej cirkvi, ktorá vyuţíva bohatstvo multimediálnych prostriedkov. Rozprávanie je vloţené do evanjeliových obrazov, v ktorých Kristus ukazuje milosrdenstvo. Obraz je prispôsobený vnímaniu najmä mladého človeka,
prenesený do súčasnej Varšavy – veľkého mesta, kde je rýchly ţivot.
Cesta milosrdenstva je inšpirovaná kríţovou cestou. Prvých sedem zastavení sa
vzťahuje na Jeţišove stretnutia, ktoré budujú vieru u osôb, s ktorými sa stretáva. Ide
napríklad o slepého, malomocného či cudzoloţnicu. Tieto stretnutia nie sú len historickými stretnutiami, konajú sa stále, aj dnes. Preto ilustráciou jednotlivých stretnutí
sú aj krátke trojminútové filmy, ktoré ukazujú aktuálnosť Evanjelia v súčasnom svete.
Vo filmoch sú zobrazené scény z varšavských ulíc, kde súčasný človek zápasí s podobnými problémami a tieţ v hĺbke srdca túţi po skúsenosti odpustenia, lásky a pokoja.
Ďalších sedem zastavení je venovaných stretnutiam Jeţiša na kríţovej ceste,
keď On potrebuje milosrdenstvo od ľudí. V tejto časti sa nachádza stretnutie s Veronikou, Šimonom z Cyrény, Boţou Matkou, plačúcimi ţenami či lotrom na kríţi. Jeţiš,
ktorý sám potrebuje byť posilnený a potrebuje milosrdenstvo od ľudí, nezabúda na
to, aby účastníkom týchto stretnutí otvoril oči novým spôsobom.
Posledná časť sa zaoberá siedmimi stretnutiami po zmŕtvychvstaní, keď sa Jeţiš
stretá so ţenami a apoštolmi, keď im dáva moc odpúšťať hriechy, dáva im dar pokoja
a vysiela ich do celého sveta s posolstvom pokoja. Zvláštnymi sprievodcami na ceste
milosrdenstva budú – samozrejme sám Kristus, ktorý stretáva jednotlivé osoby, ale
tieţ sv. sestra Faustína, skrze ktorú Boh v minulom storočí pripomenul tajomstvo milosrdenstva a sv. Ján Pavol II., ktorý to tajomstvo odovzdal na prelome tisícročí celému svetu ako zvláštne posolstvo nádeje.
Celá poboţnosť, bola prvýkrát predstavená v Sanktuáriu Boţieho milosrdenstva
v poľskom Krakove – Lagiewnikach. Na Slovensku to bolo v rámci misií mesta Bratislavy a teraz prichádza aj do Humenného.
Jej autorom je poľský kňaz Franciszek Ślusarczyk. Vznikla pri príleţitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ktorý ohlásil pápeţ František. Na Slovensko ju
priniesli kňazi z rehoľnej Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa.
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Humenné

PONDELOK

24.10.2016
Brestov
Humenné
UTOROK
25.10.2016
STREDA
26.10.2016
VÝR. POSVIACKY
CHRÁMU,
AK DEŇ NIE JE ZNÁMY,
(sl)

NsP
Humenné

Kochanovce
CsŠ
Humenné

ŠTVRTOK
27.10.2016
Brestov
NsP
Humenné
PIATOK
28.10.2016
Sv. Šimona a Júdu,
apoštolov, (sv.)
SOBOTA
29.10.2016
Zmena času !!!

Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
30.10.2016

31. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
DSS Mierová

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

+ Štefan, Ján, Štefan, Anna
+ Svetlana (1.výr.)
+ Štefan, Mária, Michal
Za uzdravenie Mária
+ Mária
+ František
+ Štefan
+ Andrej a Mária
+ Jozef a Anna
+ Ľudovít, Eugen
+ Ján (3.výr.)
+ Michal, Júlia, Magdaléna, Jozef, Pavol
-+ Ján
+ Mária, Michal, Anna
Eucharistická adorácia
+ Eugen
+ Andrej Pavol, Anna
+ Ondrej, Jolana, Dušan
+ Vít
+ Mária, Juraj, Pavlína, Milan
Korunka Božieho Milosrdenstva
ZBP Regina (60 r.)
+ Pavol, Mária, Pavol
ZBP Anna, Mária s rodinou
ZBP Mária (80 r.)
ZBP Jana a Daniel (25. výr. manţ.)
Za + z rod. Eibovej
+ Ladislav st. a Ladislav ml.
ZBP Mária (70 r.)
+ Ján, Andrej, Ján
+ Milan, Veronika, Vincent
ZBP Ondrej s rodinou
ZBP Sabina s rodinou (75 r.)
ZBP rod. Lazarovská
+ Andrej, Zuzana
+ Andrej
+ Ţofia Zajacová

Presne pred rokom sme v našej farnosti mali misie. Sme radi, ţe teraz po roku
sa uskutoční “Obnova po misiách”, ktorá v našej farnosti bude v dňoch 28.10.
– 01.11.2016. Misijnú obnovu budú konať otcovia redemptoristi pod vedením
pátra Michala Zamkovského. Srdečne vás pozývame stráviť tieto poţehnané
dni v Boţej milosti a zároveň ako prípravu na náš odpusť Všetkých svätých,
kde privítame aj nového pomocného biskupa Mons. Marka Forgáča a zároveň
aj ako prípravu na dušičkové dni. V rámci duchovnej obnovy budeme ponúkať
aj sviatosť zmierenia, ktorou sa pripravíme na odpustovú slávnosť Všetkých
svätých, na dušičkové dni a zároveň na prvý piatok. Podrobný program sv. omší a spovedania je uvedený v prílohe + na výveske + na internete.

V Brestove budeme spovedať 31.10. v pondelok od 16:00 do 16:45
a v Kochanovciach od 17:00 do 17:30
:
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Humenné

31.10.2016
Humenné

09:00
10:30

UTOROK
01.11.2016
VŠETKÝCH SVÄTÝCH,
(sl.)

STREDA
02.11.2016
SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Brestov
Kochanovce
Dubník
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné

ŠTVRTOK
03.11.2016
NsP
Humenné
PIATOK
04.11.2016
Sv. Karola Borromea,
biskupa, (sp.)

SOBOTA
05.11.2016

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné
Brestov
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
06.11.2016

32. nedeľa
v cezročnom období

06:15
12:00
18:00
07:30

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

18:00
08:00
08:00
09:00
06:15
15:00
18:00
17:00
18:00
18:00
07:30
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
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

+ Ján
+ Helena, Jozef, Boţena
ZBP Lukáš (31 r.)
+ František, Anna, Anton, Ján, Anton, Anna,
Štefan, Jozef
ZBP Iveta, Ján, Dominika, Zuzana, Ján
I. Za farnosť
II. + Mária, Karol, Štefan, Dušan (z NsP)
+ Pavlína
+ Juraj, Mária, Jozef, Katarína
+ Štefan, Michal, Zuzana, Martin
Za ruţencové bratstvo
+ Vít
+ Helena, Ján
Za duše nenarodených detí
+ Michal
Za + z rod. Kimákova a Krídlova
+ Michal, Štefan, Anna
+ Justina, Juraj, Ján, Štefan
+ Ján, Alţbeta, Štefan, Mária
+ Pavol, Mária
Eucharistická adorácia
+ Jozef, Ján, Anna
+ Pavol, Milan, Mária
+ František, Jozef, Mária, Emil, Ján
+ Mária, Michal, Anna
Korunka Božieho Milosrdenstva
+ Michal
+ Ján, Veronika, Ján
+ Michal a Anna
+ Anna, Ján, Terézia, Ondrej
+ Štefan, Mária, Štefan
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Mária, Ján, Anna, Jozef, Ján
Za ruţencové bratstvo
Za + z rod. Ducková a Bacáková
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Mária, Ján
ZBP Radoslav, Pavol s rodinami
+ Anna, Štefan
Za ruţencové bratstvo
ZBP Zdenko (40 r.)
ZBP Zdeno (60 r.)
ZBP Anna, Andrej
Za ruţencové bratstvo

V našom kostole si u birmovancov na budúcu nedeľu (30.10.), môžete zakúpiť sviečku
s logom kampane „Sviečka za nenarodené deti“ a tým podporiť aktivity zamerané na
ochranu ţivota od počatia, ktoré vykonáva Fórum ţivota.
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.

