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12. ROČNÍK

Projekt 9 mesiacov za život
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov,
mne ste urobili“ (Mt 25,40).
Vo Svätom roku milosrdenstva sa aj naša farnosť zapojila do projektu
9 mesiacov za ţivot. V priebehu troch mesiacov sme sa modlili pred
bránou nemocnice v Humennom dvakrát týţdenne, v utorok a
v piatok. Z našej farnosti sa zúčastňovalo modlitieb pribliţne dvadsaťjeden veriacich. Postupne sme si vypracovali harmonogram na celý dekanát Humenné, Snina a gréckokatolícke farností. Bolo nás spolu sedemdesiatdva veriacich, z toho šesť detí a tak sme mohli pokryť všetky pracovné dní v týţdni. Na
modlitbách za ţivot sa zúčastňovali farností: Ohradzany, Udavské, Topoľovka,
Zbudské Dlhé, Troch košických mučeníkov, Pod Sokolejom, filiálka Myslina, Humenné VŠS, aj filiálka Brestov, Kamenica nad Cirochou a gréckokatolíci za farnosť Humenné. Z farnosti Dubník prichádzal na modlitby aj duchovný otec Šambronský. Iné cirkví pozvanie neprijali, nepodaril sa nám ekumenický rozsah.
„Je potrebná veľká modlitba za ţivot...“(sv, Ján Pavol II). Boh od začiatku pripravoval ľudí pre toto dielo. Našou zbraňou bola viera, odvaha, dobrá vôľa a láska.
Ţivot ukázal, ţe to nie je málo. Prekonali sme nevedomosť, neistotu, strach. Sme
hlasom detí, ktorí sú neviditeľní, ale v nemom výkriku je ich bolesť 700 krát silnejšia. Naša prítomnosť zviditeľňuje Boha. Stali sme tam s plagátmi a s ruţencom
v ruke, s vedomím, ţe urobíme, čo môţeme a ostatné urobí Boh. Rozdali sme
5 900 letákov, prosili sme o modlitbu a zistili sme, ţe mnohí pokrstení sa uţ nemodlia a neveria vo večný ţivot, ţe Biblia je pre nich knihou ako všetky ostatné.
Je potrebná nová evanjelizácia aj v našom meste. Prítomnosť pri nemocnici je
jednoduchá a vcelku veľmi silná. Viacerým sme boli výčitkou vo svedomí
a označovali nás rôznymi prívlastkami, posielali nás do kostola alebo vo svojom
rozhorčení aj inde. My sa cítime obohatení. Ovocie našich modlitieb príde.
Potraty sa nerobia v Snine, vo Vranove nad Topľou, V Košiciach na Terase.
V Banskej Štiavnici sa zrušila nemocnica a bola presťahovaná do Ţiaru nad Hronom. V Trebišove bol dosadený nový primár, ktorý potraty nevykonáva, uţ len jeden lekár z gynekológov nemá výhradu vo svedomí.
Počas projektu na duchovnej obnove nás posilnil dp. kaplán Lorenzo Pásztor.
Sme „svetlo, ktoré svieti do tmy a tmy ho neprijali“. Sme ako maják čo svieti do
tmy súčasného sveta, maják stojí a svojím svetlom ukazuje cestu.
Modlitby trvali pred nemocnicou deväť mesiacov. Tento projekt v našom meste
sme ukončili ďakovnou svätou omšou na sviatok svätých neviniatok, ktorú celeb-
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roval vdp. dekan a koncelebroval gréckokatolícky kňaz otec Šambronský. Vdp.
dekan František Mariňák vo svojom príhovore zdôraznil, ţe „ pôvodom všetkého
zla je hriech, vojny i zabíjanie tých najnevinnejších“.„Kain napadol svojho brata
Ábela a zabil ho“ (Gn 4,8). „Boh nestvoril smrť a neteší sa zo záhuby ţijúcich.
Smrť sa objavuje zo závisti diabla. Sme stvorení na Boţí obraz , určeného
k plnému a dokonalému ţivotu“ (sv. Ján Pavol II, Evangelium vitae). Do 25. marca
2017 ostávame pri nemocnici na modlitbách za ţivot v utorok a v piatok o 10.00
hodine, pozývame Vás, potom prejdeme na druhý ročník s dennou modlitbou
o čom Vás budeme včas informovať.
„Ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska a ovocím sluţby je pokoj“ (sv.
Matka Tereza). Ak príde Pán Jeţiš pri druhom svojom príchode vo veľkej sláve,
aby nám nepovedal „Čo ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste
neurobili.“ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného ţivota
(Mt 45 b – 46). Ak my veriaci nebudeme hovoriť ľuďom , ţe potrat je vraţda, nič
pre to neurobíme, akoby sme tam dali pečiatku „s cirkevným schválením“ (dp. Dušan Škurla, hlavný koordinátor na Slovensku).
Margita Potocká

CSŠ Duchnovičova 24, Humenné pripravuje:
Otvorená škola
Pre rodičov, priaznivcov školy i záujemcov o štúdium na tejto škole k dispozícii
dňa 2. marca 2017 od 8:00 do 15:00 hodiny:
- prehliadka priestorov školy
- účasť na vyučovacích hodinách v prvom aţ štvrtom ročníku ZŠ
- aktivity v školskom klube
- informácie o škole

Slávnostný zápis do 1. ročníka na školský rok 2017/2018
Slávnostný zápis do 1. ročníka na školský rok 2017/2018 sa uskutoční
dňa 4. apríla 2017 o 15:00 hodine v priestoroch školy.
Viac informácii na stránke školy www.gymazshe.edupage.org a na nástenke pri
východe z kostola.
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PONDELOK

13.02.2017
UTOROK
14.02.2017
Sv. Cyrila, mnícha, a sv.
Metoda, biskupa, (ľs.)

Brestov
Humenné

NsP
Humenné

STREDA
15.02.2017
Kochanovce
Humenné
ŠTVRTOK
16.02.2017

Brestov
NsP
Humenné

PIATOK
17.02.2017

SOBOTA
18.02.2017

Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
19.02.2017

7. 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
06:15
12:00
16:30
18:00
17:00
16:00
06:15
12:00
18:00
17:00
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

+ Ján, Michal, Anna
ZBP Michaela (30 r.)
ZBP František (18 r.)
+ Helena, Milan
+ Helena, Jozef
ZBP, dary DS a vieru pre dcéru Mirka (ţ) a
krstné deti Štefan a Jozef
+ Ján (1.výr.)
+ Anna, Ján
+ Mária, Ján, Jozef, Jozef
ZBP, pomoc, ochrana a obrátenie - Jaroslav a
Jozef
+ Andrej, Agnesa, Anna
Za + z rod. Kenderešová a Dudičová
+ Andrej, Karol, Júlia, Veronika
Za + z rod. Tomečková, Breková, Ontkovičová
Eucharistická adorácia
+ Andrej, Irena, Michal, Magda, Pavol, Margita
Za + z rod. Bezegová, a + Michal, Anna, Michal, Emil
+ Ladislav st., Ladislav ml.
+ Anna
+ Mária (1.výr.) a + Ján
+ Andrej, Mária, Alexander, Ľubomír
ZBP Silvia
+ Mária, Michal
+ Ján a kňaz Štefan
+ Martin Šinaľ (10.výr.)
ZBP bohuznáma rodina
+ Stanislav, Janík, Agáta
ZBP Ľudmila (60 r.)
+ Štefan a Mária
+ František
+ Magdaléna, Otto, Anna
ZBP Dušana (ţ.) a celej rodiny
ZBP Martina (18 r.)
+ Valéria (2.výr.)
ZBP Pavlína
--

Je bláznovstvom...
nenávidieť všetky ruţe, keď si sa raz poranil na tŕni...
vzdávať sa svojich snov, keď jeden z nich sa nenaplnil...
vzdať sa všetkých svojich prosieb, keď jedna z nich nebola vypočutá...
prestať sa namáhať, keď raz niečo nevyšlo... odsúdiť všetkých priateľov, keď jeden z
nich ťa zradil... prestať veriť v lásku, keď ťa niekto podviedol alebo lásku neopätoval...
zahodiť všetky šance byť šťastným, keď si bol chvíľu zarmútený.
Verím, ţe keď v ţivote pôjdeš s Bohom, budeš stále pokojný.
Preto si zapamätaj... Prídu aj nové šance. Ďalší priatelia. Nová láska.
Opäť nadobudneš silu... hľadať i nachádzať radosť a šťastie...
Preto ťa prosím: nikdy sa nevzdávaj! Veď práve vďaka nezdarom môţeš byť silnejší!
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20.02.2017
Brestov
Humenné
UTOROK
21.02.2017
STREDA
22.02.2017
Katedra sv. Petra,
apoštola, (sv.)
ŠTVRTOK
23.02.2017
Sv. Polykarpa, biskupa
a mučeníka, (sp.)

NsP
Humenné

Kochanovce
Humenné

Brestov
NsP
Humenné

PIATOK
24.02.2017

SOBOTA
25.02.2017

Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
26.02.2017

8. 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

ZBP Margita
+ Andrej, Zuzana a ich rodičia
+ Mária
+ Jozef, Michal, Jolana
+ Jozef (5.výr.) a + Ľudmila (2.výr.)
+ Štefan, Anna a ich rodičia
+ Margita, Ondrej, Anna, Michal, Mária, Ján
+ Mária
+ Andrej a Alţbeta
ZBP Marek s rodinou
+ Ján
ZBP rod. Bindová, Vašková
+ Milan
+ Štefan
Eucharistická adorácia
+ Tomáš, Jelka, Mária, Anna
+ Ján, Cyril
ZBP Blaţej s rodinou
+ Mária, Ján
Poďak. Veronika (75 r.) a ZBP pre jej rodinu
+ Ján
ZBP Michal s rodinou
ZBP Katarína
+ Anna
+ Ján, Alţbeta, Milan, Veronika
+ Ján, Anna, Michal, Jozef, Mária
ZBP Pavlína s rodinou
+ Ľudovít, Anna, Eugen
ZBP Pavel, Darina, Pavol, Matej
+ Viktor
+ Ivan
+ Bernard
+ Mária, Michal, Helena
ZBP Benjamín a dary Ducha sv. pre celú rod.

HE:V pondelok (13.02.) bude Večeradlo za kresťanskú Európu so začiatkom
o 17:00 hod.
"Kto sa pokúsi vidieť druhého v Božom svetle ako niekoho, koho Boh miluje, ten
prestane premietať vlastné chyby a slabosti na iného. Modlitba za blížnych je
účinným prostriedkom odbúrania takejto projekcie a lepšieho poznania svojho
vnútra. Modlitba vedie k dôkladnejšiemu poznaniu druhého, k poznaniu, ktoré
neodsudzuje, ale chápe a je schopné spolu s druhým aj trpieť."
Anselm Grün, osb
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.

