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12. ROČNÍK

Nový rok, podobne ako každý nový deň, je veľkým darom a šancou pre
každého z nás. Mnohí z nás môžu hovoriť o predsavzatiach, ktoré si
pripravili. Prajeme si zmeny v súkromnom i verejnom živote. S týmto
dňom mnohí spájajú malé aj veľké nádeje.
Predsa spoločne nás ťaží poznatok, že aj mnohí kresťania podľahli tlaku nepravej tolerancie a strachu, že otupeli v poznávaní hriechu a morálneho zla a tolerujú ich. Prijali úlohu počúvať "synov tmy", prefíkaných
dílerov a "výrobcov" šťastia, šťastia v prítomnej chvíli, tu a teraz. Ťaží nás skúsenosť, že
prijímame diktát konzumu a pripisujeme veciam nie výrobnú alebo predajnú cenu, ale
cenu najvyššiu. Nazdávame sa, že hojnosť materiálnych darov je tým najlepším prejavom lásky, či ukazovateľom veľkosti človeka. Človek je predsa stvorený pre vyššie veci.
Evanjelium nám ukazuje cestu do budúcich dní nového roka. To nové, tá veľká budúcnosť, ktorá sa predpovedala pastierom a celému izraelskému ľudu, sa začína s Dieťaťom v jasliach, pri ktorom bdie Bohorodička. Cirkev oslavuje 1. januára jej sviatok - Matky Božej Márie. Jej konanie nám dáva pre nový rok niečo vzácne na cestu: "Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich" (porov. Lk 2,19), tak
čítame v evanjeliu. Panna Mária je nám vzorom, ako môžeme žiť v prítomnosti Božej a
pritom nestratiť údiv nad jeho konaním. Aby sme v niektorých udalostiach dňa a života
objavili zmysel, treba si často uchovať v srdci spomienku, reflexiu na hodnoty a udalosti,
ako nám to ukázala Matka Božia. Pre netrpezlivého človeka dneška je to veľká výzva.
Našej náklonnosti k rýchlym výsledkom sa zdá Máriina meditácia udalostí skôr kontraproduktívna. Kto sa však rozhodne pre túto synopsu života, pocíti tento proces života a
viery ako obohatenie. Zvnútorníme hlas anjelov a prijmime ich zvesť ako stále novú.
Veď Ježiš ako dieťa sa v nás rodí ako novosť. A novosť jeho posolstva sa nevyčerpáva,
ani neunavuje aj napriek dvetisícročnému rozdávaniu sa.
Dajme priestor prievanu Ducha Svätého, ktorý práve na Vianoce dokáže očisťovať duše
i srdcia zaťažené strachom a nedostatkom lásky. Darujme sa navzájom v službe v duchu radostného stretnutia s Bohom, ktorý sa stal človekom. Veď Cirkev včera aj dnes, aj
v budúcnosti bude ponúkať čistú radosť, opravdivú, ľudskú radosť, presvietenú božskou
radosťou - Ježiša Krista. On je tá "nová radosť z Boha", nová radosť zo života, "radosť
úplná" (porov. Jn 15,11), ktorú Vám milí bratia a sestry z úprimného srdca žičíme a budeme ju spolu s Vami vyprosovať pre všetkých ľudí dobrej vôle. Preto spoločne prosme:
Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás!

Nech sú Vaše srdcia naplnené Božou láskou, pokojom a vďačnosťou!

Prajeme Vám požehnaný Nový rok!

Vaši duchovní otcovia:
František, Adrián, Lorenzo, Matúš, Štefan
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Nebolo dané iné meno, v ktorom by sme mohli byť spasení
Vzhľadom na spásu môžeme stretnúť dva druhy postojov. Ten prvý hovorí:
ja sa mám dobre, nepotrebujem spásu, to, čo mám si poctivo zadovažujem.
Ten druhý zase naopak: Ja som nešťastný človek. Nepodarilo sa mi to i to,
sužujú ma mnohé veci, obavy - moja spása je, keby som sa toho vedel dajako zbaviť, nejako to vyriešiť, nejako nad tým zvíťaziť. Spása je teda niekedy skutočnosť, ktorou pohŕdame, inokedy ju zase s veľkou ťažkosťou očakávame.
Možno nám nezaškodí trochu viac sa zamerať na ten Petrov výrok: nebolo dané
iné meno, v ktorom by sme mohli byť spasení. My sme spasení v mene Ježišovom.
A to už ako máme rozumieť? Stačí azda len nejaké devocionálne vyslovovanie jeho mena? Nepodceňujeme významnú modlitbu, ktorej sa meno Ježiš litániovym spôsobom
vyslovuje a chváli, zaiste pomáha k spáse. Ale ide vlastne o niečo viac: vysloviť meno,
to je vzťah. Vysloviť meno, to je poznávanie osoby. My prežívame spásu ak máme
vzťah k Ježišovi. Ak máme vzťah k osobe.
Všetky predstavy o spáse - spojené s naším šťastím, či nešťastím - treba tak trochu
prečistiť. Vzťah k osobe obohacuje aj šťastného človeka a pomáha aj nešťastnému človekovi. Naša spása je vo vyslovení mena, čiže v osobnom vzťahu s Ježišom. Prosiť si o
tento dar je veľmi potrebné, lebo iba vzťah nás môže spasiť. Ani naše víť azstvá, ani
naše úspechy, ani naše vyriešené problémy nie sú spásou. Ani pohoda, ani zabezpečenie. Iba poznanie osoby, ktorá nás miluje a ktorá je tajomne prítomná v našom živote,
aj keď ju mnohokrát nevnímame. Ak si nevytvoríš vzťah k osobe menom Ježiš - nebudeš nikdy vedieť, čo je spása a preto sa budeš naháňať za všelijakými preludmi spásy,
falošnými spasiteľmi.
Ježišove slová v evanjeliu ubezpečujú a zohrievajú, lebo nám hovoria, že sme milovaní.
Nám však často nestačia slová, chceli by sme ubezpečenia, chceli by sme fakty. Ale to
si skutočne myslíme, že fakty nás privedú k láske? Opýtajme sa našej vlastnej skúsenosti, či je pravda, že ak niekomu všetko dáme, všetkým ho obložíme, tak si získame
jeho lásku? Možno tak ešte jeho vďačnosť získame, ale ani to nie je isté. Uspokojme sa
s Ježišovým slovom: fakty nás automaticky neotvárajú pre lásku, možno však láska zrodená z viery v Ježišovo slovo nám otvorí oči a my zrazu uvidíme fakty jeho lásky. Skúsime to?

DÔLEŽITÉ TERMÍNY V ROKU 2017

1.sv. prijímanie v našej farnosti bude:
07.05. = CsŠ
14.05. = ZŠ Švermova a Hrnčiarska;
21.05. = ZŠ Pugačevova a Kudlovská
Sviatosť birmovania plánujeme na Nedeľu Najsv. Trojice – 11.06.2017
ODPUSTY VO FARNOSTI:
Odpust v Brestove
– 04.06.2017 – nedeľa (Zoslanie DS)
Odpust na Dubníku
– 18.06.2017 – nedeľa (Najsv. Telo a Krv)
Odpust v Kochanovciach
– 25.06.2017 – nedeľa (Narodenie J. Krstiteľa)
Odpust v HE – PM Karmelská
– 16.07.2017 – nedeľa
Odpust v HE – Kalvária
– 17.09.2017 – nedeľa (Povýšenie sv. Kríža)
Odpust v HE – Všetkých svätých – 01.11.2017 – streda
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pondelok

02.01.2017
Sv. Bazila V. a Gregora
Nazianzského, (sp.)
UTOROK
03.01.2017
Najsvätejšieho mena
Ježiš, (ľs.)
STREDA
04.01.2017
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Humenné

06:15
12:00
18:00

+ Jozef, Ján, Mária, Tibor
ZBP, pom, ochr. a obrátenie - Jaroslav a Jozef
ZBP Jozef (44 r.)

Humenné

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

+ Pavol, Mária, Bartolomej
+ Ružena
Za pomoc v chorobe
ZBP Mária
ZBP Anna a Gabriela
ZBP a dary Ducha Sv. pre rod. Dutková
+ Milan
+ Mária
ZBP Vladislav, Gabriela (ž), Lukáš
Eucharistická adorácia
Za osl. od zlého a vnútorné uzdravenie - Anna
+ Anna, Ján
+ Michal, Mária, Juraj, Mária
Poďakovanie za uzdravenie - Miroslav
+ František
Za osl. od zlého a vnútorné uzdravenie - Anna
ZBP rod. Kuľhová
+ Jozef
+ Štefan, Mária, Štefan
ZBP Anna
...
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Radoslav, Anna, Jozef
Za ružencové bratstvo
+ Milan
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Rudolf, Ján, Anna
+ Ján (5.výr.) a Terézia
+ Juraj, Mária, Michal
+ Zdenko, Milan, Michal, Anna
+ Iveta, Tibor, Michal, Mária
ZBP Tomáš, Viktória, Radka (ž.)
ZBP bohuznáma rodina
ZBP, útecha v chorobe – Mária
...

NsP
Humenné
Humenné

ŠTVRTOK
05.01.2017
NsP
Humenné
PIATOK
06.01.2017
SLÁVNOSŤ
ZJAVENIA PÁNA

SOBOTA
07.01.2017

vigília

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
DSS Mierová
Humenné
Brestov
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
08.01.2017

2. nedeľa
po narodení Pána
KRST KRISTA PÁNA

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
DSS Mierová

ŠTATISTIKY

Krsty:
Celkovo = 70 (35 chlapcov + 35 dievčat)
Pohreby: Celkovo = 96 (Muži = 56; Ženy = 39; Deti = 1)
Humenné = 82; Brestov = 5; Kochanovce = 9
Sobáše = 53
Birmovanci = 52
Pomazanie chorých vo februári 2016 prijalo 635 veriacich.
Prvoprijímajúci = 93
Sv. omše vo farnosti:
Humenné = 1065; Brestov = 156; Kochanovce = 163;
Dubník = 108; NsP = 252; CsŠ = 39; Hospice, DSS = 107
Celkovo odslúžené = 1950 + za veriacich farnosti = 60
Žiaci na náboženstve = 2457 (ZŠ=1687 + SŠ=770)
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pondelok
09.01.2017

UTOROK
10.01.2017
STREDA
11.01.2017

ŠTVRTOK
12.01.2017

PIATOK
13.01.2017

SOBOTA
14.01.2017
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Humenné
Brestov
Humenné
NsP
Humenné
Kochanovce
Humenné

Brestov
NsP
Humenné
Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
15.01.2017

2. nedeľa
v cezročnom období

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
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

+ Jozef
+ Anna, Štefan, Pavol
+ Július, Mária, Ján
+ Juraj (1.výr.)
+ Štefan, Anna, Andrej
ZBP - Mária
ZBP Peter a Monika a ich rodiny
ZBP Milan, Alžbeta s rodinou
ZBP Ondrej s rodinou
+ Štefan
ZBP Ladislav s rodinou
+ Eva (5.výr.)
ZBP Helena a Michal (60. manž.)
+ Paulína (21.výr.)
Eucharistická adorácia
+ Michal (1.výr.)
Za + z rod. Ferčáková, Hudáková, Rudíková
+ Janka (nedožité 50-tiny)
Za zosnulých v 1.svet. Vojne
+ Martin, Ján, Ivan, Ján, Monika
+ Michal, Mária, Margita
+ Milan (11.výr.)
+ Bernardina
Na úmysel - Ladislav a Vladimír
+ Mikuláš, František, Jozef, Anna
Za členov ružencového bratstva
+ Ján
+ Ján a Mária
Poďak. Za 70 r. života - Mária
+ Jozefína
+ Mária
ZBP Lucia (25 r.) s rodinou.
Poďakovanie za 1 rok života - Filip
+ Mária, Ján, Anna, Ján
ZBP a potrebné milosti Margita, Mária, Monika

HE: Dnes (01.01.) bude prvonedeľná pobožnosť o 15:00 hod. (ruženec
o 14:30 hod.)
HE: V prvopiatkovom týždni spovedáme štvrtok (05.01.) od 17:00 - 18:00
• Domy a byty, ktoré ste nahlásili na požehnanie, navštívime (06.01.) a v nedeľu (08.01.) popoludní od 13:00 hod. Vzhľadom na vyšší záujem prosíme
o trpezlivosť, keďže ku niektorým sa dostaneme až neskôr popoludní. Ďakujeme.
HE: Na sviatok Zjavenia Pána budeme pri všetkých sv. omšiach požehnávať
vodu. Vo farskom kostole bude umiestnená pri spovedniciach, odkiaľ si ju
môžete odniesť do svojich príbytkov.
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.

