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11. ROČNÍK

alebo čakanie je rozmer, ktorý prechádza
celou našou osobnou, rodinnou a spoločenskou existenciou. Očakávanie je prítomné v tisícoch situácií, od tých najmenších a jednoduchých,
aţ po tie najdôleţitejšie, ktoré sa nás naplno a hlboko dotýkajú. Myslíme
medzi nimi na to, keď manţelský pár očakáva dieťa; keď čakáme príbuzného alebo priateľa, ktorý prichádza z diaľky na návštevu; čakanie
mladého človeka na výsledok rozhodujúcej skúšky, alebo pracovného pohovoru; v citových vzťahoch očakávanie stretnutia s milovanou osobou, odpoveď na list alebo prijatie
odpustenia... Dalo by sa povedať, ţe človek je ţivý, pokiaľ čaká, pokiaľ v jeho srdci ţije
nádej. Človeka spoznávame podľa jeho očakávaní: naša morálna a duchovná „postava“
sa môţe vymeriavať podľa toho, čo očakávame, v čo dúfame.
Kaţdý z nás teda, najmä v tomto čase, v ktorom sa pripravujeme na Vianoce, sa môţe
pýtať: Čo očakávam? K čomu v tomto momente môjho ţivota inklinuje moje srdce? A tú
istú otázku si môţeme poloţiť na úrovni rodiny, spoločnosti a národa. Čo spoločne očakávame? Čo zjednocuje naše túţby, čo ich spája? V čase pred narodením Jeţiša bolo v
Izraeli veľmi silné očakávanie Mesiáša, zasväteného potomka kráľa Dávida, ktorý by konečne oslobodil ľudí zo všetkého morálneho a politického otroctva a zaloţil Boţie kráľovstvo. Ale nikto by si nikdy nebol predstavil, ţe Mesiáš sa môţe narodiť zo skromného
dievčaťa, akým bola Mária zasnúbená so spravodlivým Jozefom. Ani ona by si to nikdy
nemyslela, a predsa očakávanie Spasiteľa v jej srdci bolo tak veľké, jej viera a nádej boli také vrúcne, ţe mohol v nej nájsť dôstojnú matku. Okrem toho, Boh to sám pripravil
pred vekmi. Jestvuje tajomná korešpondencia medzi očakávaním Boha a Márie, ktorá
bola „milostiplným“ stvorením, úplne transparentná pre plán lásky Najvyššieho. Učme
sa od nej, ţeny Adventu, ţiť kaţdodenné činnosti s novým duchom, s hlbokým pocitom
očakávania, ktoré môţe vyplniť len príchod Boha.

Adventné besedy 2016 s témou:
AMORIS LAETITIA - RADOSŤ LÁSKY
sa uskutočnia vždy o 15:00 hod. v jedálni Cirkevnej školy
2. adventná nedeľa – 04.12.2016
BIBLICKÝ POHĽAD NA MANŢELSTVO CEZ AMORIS LAETITIA
ThDr. Štefan Novotný, PhD – rektor Kňazského seminára v Košiciach
3. adventná nedeľa – 11.12.2016
PRÁVNE ASPEKTY ROZVEDENÝCH MANŽELOV CEZ AMORIS LAETITIA
Doc., ICDr., JUDr. Juraj Jurica, PhD., odb. as. TFKU
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Porozumieť téme sviatku sa dá najskôr z našej beţnej
skúsenosti. Aká je to skúsenosť? My ju často vyjadrujeme napr.
tak, ţe hovoríme o svete ako problémovom alebo hriešnom; tieţ
pouţívame výraz, ţe niekto sa vo svete „pokazil“. Svetom teda
často myslíme skutočnosť systémového zlyhávania, systémového
hrešenia. Teda si nemyslíme, ţe hriech je náhoda, občasný úlet, ale skôr, ţe ide o
pravidlo. To znie dosť pesimisticky.
Niektorí kresťania tento pesimizmus prijali temer za základ viery: Ľudia sú zlí od
prírody! Treba povedať, ţe katolícki kresťania takýto pesimizmus nezdieľajú. Hovoríme o náklonnosti človeka k hriechu, hovoríme, ţe človek sa nerodí nevinný
(nepoškvrnený), ale zasa ani nehovoríme, ţe človek je celkom od narodenia skazený. Skôr by som povedal, ţe sa rodíme nehotoví. Túto nehotovosť, túto nutnosť
urobiť čosi so svojím ţivotom nad rámec prírody nazývame dedičným hriechom
alebo ľudskou nedostatočnosťou či odcudzenosťou. Katolícka cirkev zároveň
o Panne Márii vyznáva, ţe ona vďaka Boţej láske bola od tejto nehotovosti uchránená, a preto nepoškvrnená. My to asi počúvame ako nejakú výnimku, čo urobil
Boh, a pýtame sa, prečo to urobil v jej prípade, a nie aj v našom. Podľa teológov
cirkvi v staroveku je Panna Mária ikona, obraz nášho vlastného posvätenia. Nie
ikona ako obrázok na dreve, ale ikona ako obraz pre náš ţivot. Preto apoštol Pavol, keď písal o obnovenom vzťahu medzi ľuďmi a Bohom vďaka Kristovi, napísal:
Boh ten vzťah obnovil, aby „ste pred ním stáli ako svätí, nepoškvrnení
a bezúhonní“ (Kol 1,22). Teda nielen Mária, ale všetci kresťania. Podobne čítame
od apoštola Pavla z jeho Listu Efezanom: Boh nás v Kristovi vyvolil ešte prv, ako
stvoril svet. Vyvolil si nás, aby sme pred ním boli svätí a nepoškvrnení v láske.
Sviatky Panny Márie sú poetické. O Márii vyslovujú niečo, čo nejako platí aj o nás.
Nejde o Máriinu výnimočnosť, ale o Boţie výnimočné konanie. Tak ako Jeţiš pristupoval k ľuďom, a to najmä hriešnym, chce sa povedať, ţe Boh takto pristupuje
k nám. Nevidí predovšetkým našu hriešnosť, ale naše zdravé jadro. Isteţe, hovoríme tu o ľuďoch, ktorí vedome prijali svoje kresťanstvo, svoj vzťah k Bohu skrze
Krista. Sú novým stvorením, sú novým počiatkom; hoci hriešni, predsa najmä veriaci. Veríme, ţe Boţia milosť je v nás mocnejšia ako hriech.
Určite poznáme veľa ľudí, ktorí trpia depresiami, ktorí si robia výčitky a ţijú
s pocitom, ţe ich ţivot sa nevydaril. Dnešný sviatok nám chce povedať niečo iné:
Áno, buďme realisti, snaţme sa vidieť pravdivo svoj ţivot. Ale nepokladajme za
najdôleţitejšie naše hriechy – našu nehotovosť a neţime so strachom! To najdôleţitejšie je predsa Boţie oslovenie, jeho milosť, bez ktorej by sme predsa ani tie
naše hriechy nevideli a neľutovali. Preto na začiatku kaţdého nášho pokánia (sv.
spovede), kaţdého rozhodnutia pre dobro, nezačnime s pohľadom na hriechy, ale
skúsme si spomenúť, za čo sme Bohu vďační, v čom sa ním cítime posilnení
a oslobodení. Vtedy naplníme zmysel slov Panny Márie: „Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“ (Lk 1,46-47)

FL 25/2016

3
Humenné

PONDELOK

05.12.2016
UTOROK
06.12.2016
Sv. Mikuláša, biskupa,
(ľs.)
STREDA
07.12.2016
Sv. Ambróza, biskupa a
učiteľa Cirkvi, (sp.)
ŠTVRTOK
08.12.2016
NEPOŠKVRNENÉ
POČATIE
PANNY MÁRIE,
(sl.)

Brestov
Humenné

NsP
Humenné
CsŠ
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
DSS Mierová
Humenné

PIATOK
09.12.2016
Dubník
NsP
Humenné
SOBOTA
10.12.2016

Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
11.12.2016

3. adventná nedeľa

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

+ Martin
+ Anna
+ Mária
+ Štefan, Pavol, Mária
ZBP a poďakovanie Mária (80 r.)
+ Mária, Jozef, Helena, Ján
+ Michal (pohreb 18.8.)
+ Karol
ZBP Jakubko, za jeho mamu a krstnú mamu
ZBP Mária s rodinou
+ Ľudmila
-+ Michal, Anna, Ján
Za členov Mariánskej kongregácie
Eucharistická adorácia
+ Michal
ZBP Jozef č.59
ZBP Adam s rodinou
+ Anna, Andrej, Emil
ZBP Mária, Michal s rodinou
+ Zdenek
+ Ján, Júlia, Ján
+ Štefan, Veronika, Milan
+ Helena, Andrej, František, Boţena
ZBP Ivana s r., Branislav s r., a r. Golkovská
+ Mária, Jozef, Mária, Vasiľ
+ Magdaléna (1.výr.)
ZBP Rebeka a Tatiana
+ Michal, Verona
+ Ján, Michal, Jozef
+ Ján, Miroslav, Štefan
ZBP Mária s rodinou
ZBP bohuznámych a ich rodín
+ Milan
+ Milan
ZBP Judita (65 r.)
+ Michal, Anna, Juraj
ZBP a poďakovanie - Kristína (70 r.)
+ Juraj

• HE: Počas všedných dní Adventu (okrem liturgických sviatkov) Vás pozývame na rorátne sväté omše o 6:15 hod. Na tieto sväté omše si prineste sviece alebo lampáše
a zároveň prosíme o opatrnosť, aby sa neničilo zariadenie kostola stečeným voskom
alebo ohňom. Pre deti budú roráty najbliţšie 05.12. a 06.12., a po svätej omši budú
spoločné raňajky.
• HE: Stretnutie pútnikov ktorí boli v Ríme na farskej púti bude 05.12. po večernej
sv. omši v rekolekčnej miestnosti – prezentácia púte + moţnosť dostať CD
s fotografiami.
• HE: V tomto týţdni do 07.12. sa ešte modlíme Deviatnik k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie vţdy večer pred sv. omšou.
• HE: Vo štvrtok (08.12.) je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie s povinnou účasťou na sv. omši. Sv. omše budú podľa rozpisu (nástenka, Farský
list, webstránka). Birmovanecká sv. omša nebude.
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12.12.2016
Panny Márie
Guadalupskej,
UTOROK
13.12.2016
Sv. Lucie, panny
a mučenice, (sp.)
STREDA
14.12.2016
Sv. Jána z Kríža, kňaza
a učiteľa Cirkvi, (sp.)
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Humenné

06:15
12:00
18:00

+ Mária a Ján
+ Jozef, Vilma, Zdena
ZBP Ladislav (60 r.)

Humenné

06:15
12:00
18:00

+ Vít
ZBP a dary Ducha Sv. - Mária
+ Slavomír

Humenné

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

ZBP Renáta a celá rodina
+ Pavlína, Jozef, Otília, Viliam
+ Zuzana, Štefan
-+ Michal
+ Ladislav
Eucharistická adorácia
+ Pavol, Pavlína, Cyril, Viera
+ Katarína, Andrej
ZBP Verona, Ondrej, Vladimír (50 r.)
+ Ján a Zuzana
+ Štefan, Ľubomír
+ Juraj
+ Viera, Ján, Mária
+ Mikuláš
ZBP Agnesa (80 r.)
+ Andrej, Mária
+ Dušan a jeho predkovia
+ Milan, Irena, Peter
ZBP rod. Sojová a Ledinská
+ Marcela (1.výr.)
+ Pavol, Zuzana, Pavol
ZBP Anton s rodinou

CsŠ
Humenné

ŠTVRTOK
15.12.2016
PIATOK
16.12.2016

Humenné
Humenné

SOBOTA
17.12.2016

Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
18.12.2016

4. adventná nedeľa

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

• HE: V sakristii kostola môţete nahlásiť chorých na spoveď pred Vianocami. Nezabudnite uviesť presnú adresu a telefónne číslo. Navštevovať ich budeme 20.12. od
8:00 hod.
• HE: Celý týţdeň (05.12. - 09.12.) od pondelka do piatku budú na Cirkevnej spojenej
škole prebiehať prednášky, besedy a workshopy pre širokú verejnosť. V pondelok
sa predstavia najmodernejšie spôsoby prípravy kávy spolu s ochutnávkou, v utorok
budú tvorivé dielne pre deti, v stredu aerobic s cvičiteľkou, vo štvrtok beseda
s básnikom a v piatok kino pre mladých. Všetci ste srdečne pozvaní. Začiatok je kaţdý
deň o 17.00.
• V týţdni po druhej adventnej nedeli stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni.
Záväzný je iba 1 deň. Ich obsahom je modlitba za duchovnú obnovu rodín a za pokoj
vo svete.
• V utorok (06.12.) bude dekanátne večeradlo v kostole sv. Košických mučeníkov od
14:00 hod.
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.

