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12. ROČNÍK

Išiel som na návštevu. Žiadne veľké prípravy, stresovanie, čo si
oblečiem, čo zoberiem so sebou... Tieto starosti teraz odpadli.
Veď to bola taká „obyčajná“ návšteva. Vlastne, chodím na ňu už
roky, dá sa povedať, že skoro denne, teraz to však bolo v inom
čase, ako to obvykle býva.
Domáci Pán bol, ako vždy, doma. A mal na mňa, ako vždy, čas.
Mohli sme sa porozprávať. Len mne sa, dáko, nechcelo hovoriť.
Nakoniec, veď ma pozná, ako vlastnú dlaň, dobre vie, na akú tému by som zase začal.
A tak som tam, u Neho, len sedel, a vychutnával si tú chvíľu. A vlastne, trochu
som aj rozmýšľal. O tom, že Boh je síce všade s nami, a predsa nás stále pozýva,
aby sme prišli aj k Nemu domov. Určite nie preto, že by Mu bolo doma samému
smutno, ale preto, že u Neho doma, všetko, čo prežívame, (hľadania, neistoty, smútky, zranenia, plány, radosti, šťastie...), dostáva inú podobu. A aj keď sa v okamihu
nič nezmení, (Boh spravidla nerobí veľké gestá), mení sa naše vnútro. Možno len
tak celkom máličko, ale mení sa.
A aby ste si nemysleli, nechcem teraz tu o tom, že je to tak, nikoho presviedčať.
Načo? To by bolo celkom zbytočné.
O tom sa môže v tomto pôstnom čase presvedčiť každý sám.

 Je smiešne, ako ľahko ľudia zavrhnú Boha, a potom sa čudujú, prečo sa svet
rúti do pekla.
 Je smiešne, ako veríme všetkému čo sa píše v novinách a spochybňujeme
všetko, čo hovorí Biblia.
 Je smiešne, ako každý chce ísť do neba a myslí si, že nemusí veriť, hovoriť
alebo robiť to, čo prikazuje Slovo Božie.
 Je smiešne, že niekto povie „verím v Boha“ a stále nasleduje Satana, ktorý
mimochodom, tiež „verí v Boha“.
 Je smiešne, keď je niekto v nedeľu zapálený pre Krista, ale ostatné dni v týždni
je neviditeľným kresťanom.
 Je smiešne, ako sa neslušné, nemravné, vulgárne a obscénne správy slobodne
šíria, ale verejné diskusie o Bohu nie sú populárne ba ani vítané.
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Žil raz človek, ktorý neznášal pohľad na vlastný tieň a chcel sa ho zbaviť. Povedal si: „Ja mu jednoducho utečiem.“
Vstal a utekal z miesta. Ale zakaždým, keď urobil krok, jeho tieň ho neúnavne
prenasledoval. „Musím bežať rýchlejšie,“ povedal si. Bežal teda rýchlejšie a rýchlejšie tak dlho, až kým neklesol mŕtvy.
Stačilo, aby bol vkročil do tieňa stromu a bol by sa zbavil vlastného tieňa. Ale na
to nemyslel...
Ak si uvedomíme, že strom nám symbolizuje život, tak strom života – Ježišov
kríž má byť stredobodom každého dňa. Ježišov kríž sa prihovára každému z nás rečou, ktorej rozumie iba on. Čo v nás vyvoláva pohľad na kríž v našich chrámoch, rodinách, na krížnych cestách, alebo na cintorínoch?
Či už chceme alebo nie, či sme na to zabudli, alebo
sme ostali nevšímaví, kríž má nesmierny význam pre náš
život. Boh na kríži nám totiž hovorí, ako prijíma naše slabosti, za ktoré zomiera.
Vstúpiť do tône Ježišovho kríža znamená prijať seba
samého a to znamená prijať aj svoje chyby. Prijatie seba
samého v tôni kríža znamená aj to, do akej miery sme
ochotní vziať na seba akúkoľvek ťažkosť nášho života, pod ktorou máme síce právo
padnúť, ale aj vážnu úlohu vstať a s perspektívou nádeje hľadieť do budúcnosti, ktorá znamená večnosť. Veď aj keď kríž býva symbolom bolesti a smrti, tieto hodnoty
nie sú popretím šťastia a života, sú len vystúpením do vyšších polôh.
A preto je kríž aj symbolom života, ktorý nekončí.
To je len polovica pravdy o kríži. Ďalší odkaz kríža sa týka prijatia pravdy: Boh
má o nás záujem, ba čo viac, miluje nás! Je to azda najťažšia pravda nášho kresťanstva uveriť a prijať ju do svojho života ako radostnú realitu, z ktorej vychádza i
završuje sa každé naše snaženie. To nemôže nechať nevšímavého a ľahostajného
nikoho z nás.
Preto sa snažme v každej ťažkosti postaviť do blízkosti Kristovho kríža a usilujme sa
porozumieť jeho reči.

 Strach z krížov je naším veľkým krížom.
 Väčšina ľudí sa ku svojim krížom obracia chrbtom a uteká pred nimi. Čím viac
utekajú, tým viac ich kríž prenasleduje.
 Vôbec nechápem, ako môže kresťan nemilovať kríž a utekať pred ním!
Nie je to to isté, ako utiecť od toho, ktorý na ňom visel a zomrel za nás?
 Spojenie s Ježišom Kristom, to je spojenie s krížom – a to je spasenie!
 Chceš dosiahnuť nebo? Potrebuješ milosť a kríž.

FL 06/2017
PONDELOK
13.03.2017
UTOROK
14.03.2017
STREDA
15.03.2017
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Humenné
Brestov
Humenné
NsP
Humenné
Kochanovce
Humenné

ŠTVRTOK
16.03.2017
Brestov
NsP
Humenné
PIATOK
17.03.2017

SOBOTA
18.03.2017

Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
19.03.2017

3. pôstna 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
17:00
06:15
12:00
16:30
18:00
17:00
16:00
06:15
12:00
17:15
18:00
18:00
16:00
07:00
18:00
08:00
07:30
07:30
09:00
10:30
14:30
18:00
08:00
09:30
09:00
10:30
09:30

ZBP Rozália (70 r.)
+ Milan
+ Mikuláš, Mária, Miroslav
+ Štefan, Anna
ZBP Mária
ZBP Pavlína, Miroslav, Jozef
+ Milan
+ Emília, Ján
ZBP Margita (85 r.)
+ Božena
+ Vladimír Huray (z pohrebu 27.12.)
+ Jozef, Ľudmila, Anna, Ján
ZBP Peter a Emília (30. manž.) s rodinou
+ Oľga a Mária
Eucharistická adorácia
+ Pavol Kondis (z pohrebu 5.12.)
+ Jaroslav
+ Ján
+ Anna a Jozef
+ Ján a Anna
Krížová cesta
+ Mária
ZBP bohuznáma rodina
ZBP a pomoc a trpezlivosť v chorobe Mária
ZBP Michal s rodinou
+ Ján, Helena, Ján
+ Jozef, Verona, Ján, Anna
ZBP Mária 77 rokov
+ Jozef, Mária
+ Helena, Jozef, Božena
ZBP Jozef (75 r.)
Krížová cesta a Pôstna kázeň
+ Jozef, Alžbeta
ZBP Bianka (18 r.)
ZBP Jozef s rodinou
ZBP Jozef a Božena
ZBP 55 r. Ladislav s rodinou
...

• HE: Počas pôstneho obdobia sú pobožnosti Krížovej cesty v piatok o 17:15
hod. a v nedeľu o 14:30 hod. V nedeľu po pobožnosti sú pôstne kázne. Pozývame
vás na tretiu tému: „Zmierte sa s Bohom!“ a o týždeň na štvrtú tému: „Pokušenie a
taktika Satana.“ Pôstnym kazateľom je vdp. Vladimír Šosták, biskupský vikár.
• Znova pripomíname možnosť farskej púte do Fatimy. Púť bude trvať 9 dní
v termíne: 14.10.–22.10.2017. Cesta do Fatimy je autobusom, cesta späť lietadlom.
Cena púte je 650€. Podrobný program je na výveske pred kostolom a na našej
webovej stránke. Zapisovanie je v sakristii kostola. Termín zapisovania do 20. marca.
Pri zápise si hneď vyberiete aj miesto na sedenie v autobuse.
• HE: Oznamujeme vám, že úmysly na sv. omše na prvý polrok (do konca júna)
sú už všetky zaplnené. Úmysly na druhý polrok budeme prijímať až začiatkom
mája. Presný dátum dáme vedieť.
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PONDELOK
20.03.2017
Sv. Jozefa,
ženícha P. Márie, (sl.)
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Humenné

Brestov
Kochanovce
Humenné

UTOROK
21.03.2017
NsP
Humenné
STREDA
22.03.2017
Kochanovce
Humenné
ŠTVRTOK
23.03.2017
Brestov
NsP
Humenné
PIATOK
24.03.2017

SOBOTA
25.03.2017
Zvestovanie Pána,
(sl.)

Dubník
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
26.03.2017

4. pôstna nedeľa

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

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
06:15
12:00
16:30
18:00
17:00
16:00
06:15
12:00
17:15
18:00
18:00
16:00
07:00
12:00
18:00
08:00
08:00
07:30
07:30
09:00
10:30
14:30
18:00
09:30
08:00
09:00
10:30

ZBP Gabriel, Lukáš, Matej, Ján
+ Jozef, Anna, Jozef, Ladislav
+ Ladislav
Za + z rod. Kuľhová, Poláková
ZBP bohuznáma rodina
+ Michal, Anna, Michal
+ Andrej (1.výr.)
+ Michal, Mária, Marián, Michal, Zuzana, Andrej
+ Jaroslav
ZBP Lucia s rodinou
+ Jozef
+ Mária, Emília, Michal, Ján, Jozef
ZBP Marianna, Michaela, Martin
+ Albert, Ján, Michal, Imrich, Zuzana
+ Ján, Mária, Ján, Anna
Eucharistická adorácia
ZBP Ivan (50 r.)
+ František, Ján, Alžbeta, Ján
+ Zuzana, Ján
ZBP Lýdia s rodinou
+ Stanislav
Krížová cesta
Za + z rod. Štofejovej
ZBP Marko, Zuzana, Martin
ZBP Gabriel s rodinou
+ Anna, Michal, Ján, Štefan
ZBP počatých detí
...
+ Helena, Pavlína, František, Jozef
+ Michal a Mária
+ Štefan
+ Michal, Pavlína
+ Anna, Ján, Mária
ZBP Peter, Ivana, Olívia, Grétka
Krížová cesta a Pôstna kázeň
+ Mária
ZBP bohuznáma rodina
+ Anna, Andrej, Jozef, Anna
ZBP Ján (70 r.)
ZBP Mária a syn Michal

POZOR, ZMENA ČASU!
V noci z 25.3. na 26.3. sa mení zimný čas na letný.
Hodinky si posúvame o hodinu dopredu, t.j. z 2:00 na 3:00.
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.

