INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM
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11. ROČNÍK

Na závažnosť hriechu Boh odpovedá plnosťou odpustenia. Milosrdenstvo
bude vždy väčšie ako každý hriech a nik nemôže obmedziť Božiu lásku, ktorá odpúšťa. 20. decembra 2015 sa stala aj brána nášho kostola
Bránou milosrdenstva, a ktokoľvek ňou prešiel cez uplynulý rok, mohol zakúsiť Božiu lásku, ktorá potešuje, odpúšťa a dáva nádej.
Jubilejný rok sa skončí v deň liturgickej slávnosti Ježiša Krista, Kráľa vesmíru, 20. novembra 2016. Bránu nášho kostola, ako Bránu milosrdenstva zatvárame 13. novembra.
V ten deň budeme pri zatváraní Svätej brány pociťovať predovšetkým vďačnosť
a poďakujeme sa Najsvätejšej Trojici za to, že nám udelila tento osobitný čas milosti.
Zveríme život našej farnosti a všetkých ľudí v Humennom Ježišovmu riadeniu, aby vylial svoje milosrdenstvo ako rannú rosu pre plodnú budúcnosť, ktorú sú všetci povolaní
spoluvytvárať v čase, ktorý je pred nami.
Symbolika uzatvárania brány nás obohacuje s uvedomovaním si našej pozemskej obmedzenosti a konečnosti. Týmto jubilejným rokom sme boli pozvaní prijať Otcove milosrdne objatie a uzdravenie. Každé rozhodovanie človeka je spojené s časom, ktorý nám
otvára a uzatvára možnosti. Tento fakt nás stavia do pozície zodpovedných, či dokážeme využiť nám zverený čas na dosiahnutie milostí a spásy. Teraz sa skončí tento Sv. otcom Františkom ponúknutý spôsob získavania milosti a duchovnej obnovy. Zároveň nás
vyzýva, aby sme si ocenili vždy prístupné spôsoby v Cirkvi, ktoré nám neprestajne ponúka vo sviatostiach.
Neustále opakovanie “Jeho milosrdenstvo trvá naveky”, akoby chcelo prelomiť kruh
priestoru a času a všetko zasadiť do večného tajomstva lásky. Akoby sa chcelo povedať, že nielen v dejinách, ale naveky bude človek pod ustavične milosrdným pohľadom
Otca.

Srdečne Vás Pozývame
na slávnostné
TE DEUM
z príležitosti ukončenia
Jubilejného roka Milosrdenstva
v našom farskom kostole
13. novembra 2016 o 10:30 hod.
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Na svätosť nie je potrebné vyvracať oči dohora a tváriť sa ako svätý obrázok! Nie, to nie
je vôbec potrebné! Na svätosť treba len jednu vec: prijať milosť, ktorú nám Otec dáva v
Ježišovi Kristovi. Práve táto milosť premení naše srdce. Aj naďalej ostaneme hriešnici,
lebo sme len slabí ľudia, ale milosť, vďaka ktorej môžeme zakúšať, že Boh je dobrý, že
Boh je milosrdný, že Boh nás čaká, že Boh nám odpúšťa, premieňa naše srdce. Ako hovoril prorok Ezechiel, kamenné srdce sa vtedy premení na srdce z mäsa. Čo to znamená? Srdce, ktoré miluje, srdce, ktoré trpí, srdce, ktoré sa teší s druhými, srdce plné lásky voči tým, ktorí si nesú rany života a cítia sa na okraji spoločnosti. Láska má najväčšiu
moc premeniť realitu, pretože búra múry egoizmu a zasypáva priepasti, ktoré nás od seba oddeľujú.
***
Pravá radosť nepochádza z vecí, z ich vlastníctva, nie! Rodí sa zo stretnutia, zo vzťahu
s druhými, z pocitu, že sme prijatí, pochopení, milovaní a aj sami prijímame, chápeme a
milujeme. A to nie z nejakého chvíľkového záujmu, ale preto, že ten druhý je človekom.
Radosť sa rodí zo stretnutia, ktoré je zadarmo. Tkvie v posolstve: „Si pre mňa dôležitý“,
ktoré nemusí byť vyjadrené nevyhnutne len slovami. Je to úžasné! A práve to nám Boh
umožňuje pochopiť. Tým, že vás Boh povoláva, vám hovorí: „Si pre mňa dôležitý, mám
ťa rád, počítam s tebou.“ Ježiš to hovorí každému jednému z nás! A to je prameň našej
radosti!
***
Nedávno ma zaujalo vyjadrenie istého
manželského páru, že puberta je obdobie
v živote detí, ktoré treba len prežiť. Každý, kto ním prešiel, vie o tom svoje. Je to
čas, kedy sa z detí formujú zrelé osobnosti, ktoré svojím správaním vedia rodičom prikresliť na tvári zopár vrások. Pre
mňa ako mamu je to čas, kedy si najviac
uvedomujem, aké veľké je Božie milosrdenstvo a dobrota voči nám. Uvedomujem si, že Boh to s nami, svojimi deťmi
nemá vôbec jednoduché, lebo naša
„puberta“ trvá nepomerne dlhší čas, ako
u našich detí. Máte svoje dospievajúce
deti, ktoré boli doteraz vcelku dobré, poslušné a milujúce, ale zrazu sa z nich stávajú tí najväčší odporcovia vášho názoru? Pôsobia ako tí, ktorým vôbec nezáleží na tom, čo hovoríte, myslíte si či prežívate. Ak chcete pre nich len to najlepšie
a robíte to s najväčšou láskou, máte pocit úplného zlyhania, lebo im na tom vôbec nezáleží a dokonca oni to vnímajú
ako najväčšiu krivdu či dokonca niečo
zlé, čo je namierené proti nim. Ak im
chcete poradiť, je to akoby ste hádzali

hrach na stenu. Ak im chcete pomôcť, nikto vašu pomoc nepotrebuje. Veď to len
oni najlepšie vedia, ako to má byť. Jednostaj počúvate len samé reptanie, hundranie, nič im nie je dosť dobré a vy ste ten
posledný, na koho myslia. Neustále hľadajú chyby inde, len nie v sebe. Ak náhodou prežijú niečo, na čo neboli pripravení,
vtedy ste im dobrí už aj vy, rodičia. Ak sa
stane niečo vážne, to je čas, kedy vy ako
rodičia musíte byť v pozore a pripravení,
lebo práve teraz je vaše dospievajúce
dieťa naladené na tú vašu frekvenciu,
úplne vás vníma a dokonca vám ani neodporuje a robí to, čo od neho žiadate
bez reptania. Vtedy nezabudne povedať
aj prepáč a odpusť či ďakujem. Nie je to
o živote každého z nás? Neprežíva Boh
Otec s nami v našom živote to isté? Koľkokrát sme aj my tí uhundraní
„puberťáci“, ktorým záleží len na nás samých? Prajem vám aj sebe, aby puberta
našich detí netrvala dlho. Aby sme si
v tých najhorších chvíľach predstavili lásku nášho milosrdného Otca.
Monika DOBROVSKÁ
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Humenné

PONDELOK

07.11.2016

Brestov
Dubník
Humenné

UTOROK
08.11.2016
STREDA
09.11.2016
VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY,
(sv.)

ŠTVRTOK
10.11.2016
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi,
(sp.)
PIATOK
11.11.2016
Sv. Martina z Tours,
biskupa, (sp.)
SOBOTA
12.11.2016
Sv. Jozafáta, biskupa
a mučeníka, (sp.)

NsP
Humenné

Kochanovce
CsŠ
Humenné

Brestov
NsP
Humenné

Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
13.11.2016

33. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
DSS Mierová

06:15
12:00
18:00
17:00
18:00
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
07:45
09:00
09:00
09:30
09:30

ZBP Agáta
+ Ján (20.výr.)
+ Milan
+ Miroslav (10. výr.)
+ Michal, Štefan, Anna
+ Michal, Zuzana, Andrej, Mária
+ Ján, Anna
+ Ján a Anna
+ Jozef, Verona, Ján, Anna
ZBP Katarína
+ Paulína, Ján, Marta, Michal
+ Ján, Justína, Ján
+ Mária
-+ Jozef a Helena
+ Jaroslav, Ondrej
Eucharistická adorácia
+ Anna, Štefan
ZBP Ľudmila (60 r.)
+ Ján, Agnesa, Mária
+ Štefan a Mária
+ Milada (1.výr.)
Korunka Božieho Milosrdenstva
+ Ján
+ Michal, Anna, Michal
ZBP Martin 25 r., upevnenie vo viere
+ Štefan, Zuzana, Juraj, Katarína
+ Mária, Štefan, Justina, Jozef
+ Ján, Vasiľ, Anna, Ján
+ Ján, Štefan, Alžbeta
+ Jolana, Vincent, Michal
ZBP Štefan s rodinou; Mária (55 r.)
+ Slavomír
+ Milan, Zdenko, Michal, Anna
ZBP pre celú rodinu
ZBP Ján (70 r.)
+ Michal
+ Ján, Andrej, Barbora, Anna
+ Marián Kyslan

• HE: V utorok (08.11.) začneme prijímať úmysly svätých omší na prvý polrok 2017
(max. 2 úmysly na osobu). Zapisovať budeme vo farskej kancelárii počas úradných hodín.
• HE: Na budúcu nedeľu (13.11.), vás chceme poprosiť o mimoriadnu zbierku na
multimediálne vybavenie farského kostola... Ak by niekto chcel prispieť vyšším milodarom, nech tak urobí osobne v sakristii kňazovi. Srdečné Pán Boh zaplať.
*****
• BR, KOCH, DUB: Úmysly svätých omší na prvý polrok 2017 v Brestove, Kochanovciach a na Dubníku, začneme prijímať od pondelka po sv. omšiach vo filiálnych
kostoloch (max. 2 úmysly na osobu).
• Upozorňujeme na zmenu času sv. omše na budúcu nedeľu (13.11.) pre filiálky
Brestov (07:45), Kochanovce (09:00) a pre NsP (09:30).
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Humenné

PONDELOK

14.11.2016
UTOROK
15.11.2016

Brestov
Humenné

NsP
Humenné
STREDA
16.11.2016
Kochanovce
Humenné
ŠTVRTOK
17.11.2016
Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky, (sp.)

Brestov
NsP
Humenné

PIATOK
18.11.2016
Dubník
NsP
Humenné
SOBOTA
19.11.2016
NEDEĽA
20.11.2016

Slávnosť
Krista Kráľa

Kochanovce
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

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
09:30
08:00
09:00
10:30

Za + z rodín Tomečková,Breková,Ontkovičová
+ Michal, Mária, Juraj, Štefan
+ Jozef, Anna, Jozef
ZBP Stanislav s rodinou
ZBP Radovan a Lucia
+ Alžbeta (nedožitých 100 r.), Ján
+ Mária, Michal, Anna
+ František
ZBP Jana, Miroslav
+ Margita
+ Anna
Za + z rod. Jurasová a Cingelová
+ Tadeáš, Anna a ich deti
ZBP bohuznáma rodina
Eucharistická adorácia
+ Ján, Paulína, Alžbeta
+ Štefan (1. výr.)
+ Jozef, Verona, Mária
+ Margita a Štefan
+ Eugen
Korunka Božieho Milosrdenstva
+ Viera
+ Margita a Igor
+ Helena
+ Michal Kucan (pohreb 28.7.)
+ Cyril, Mária, Michal, Juraj
Za ružencové bratstvo
+ Pavlina
Poďak. za 50 r. spol. života - rodina Račková
+ Ján, Alžbeta, Vladimír a ich rodičia
Poďakovanie Bohu za Rok milosrdenstva
+ Ján a Helena, Ján a Anna
ZBP rodina Jonášová
+ Mária (10.výr.)
+ Margita (1.výr.)
ZBP rod. Mackova

• Svätý Otec František v bule „Misericordiae Vultus“ stanovil, že mimoriadny Svätý rok milosrdenstva sa skončí na slávnosť Krista Kráľa, 20. novembra 2016, zatvorením Svätej brány na Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. V predchádzajúcu nedeľu 13. novembra 2016, sa Brány milosrdenstva majú uzatvoriť v partikulárnych Cirkvách.
Na základe tohto rozhodnutia Sv. Otca budeme 13. novembra 2016 o 10:30 hod. vo
farskom kostole Všetkých svätých v Humennom, sláviť slávnostnú sv. omšu „Na poďakovanie Pánu Bohu“ za mimoriadny dar Svätého roku milosrdenstva.
Srdečne vás všetkých pozývame sláviť spolu s nami túto ďakovnú sv. omšu, uvedomujúc si prehojné dary, ktorých sa nám ako farnosti i jednotlivcom vo Svätom roku milosrdenstva dostalo a zaspievať slávnostné „Teba Bože chválime“.
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.

