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12. ROČNÍK

Veľkonočnú vigíliu začíname úplne nezvyčajným úkonom kajúcnosti - tmou! Je symbolom hriechu, smrti, beznádeje, stratenia sa. V tme človek tápa, nevie, kadiaľ ísť, má strach. Preto je
veľmi dôležité, aby sa táto liturgia začínala v skutočnej tme. Nikde ani svetielko. Aby sme pochopili, v akej beznádejnej situácii sme bez Boha. A do tejto tmy zažiari Kristus v symbole
nového ohňa, od ktorého sa zapáli veľkonočná svieca. To je prvé zvestovanie zmŕtvychvstania. Teda nie až procesiou vzkriesenia, nie zvonením na
zvonoch pri Glória, ale zmŕtvychvstanie sa ohlási vo chvíli, keď kňaz zapáli
sviecu a zvolá: „Svetlo Krista, ktorý slávne vstal z mŕtvych, nech zaženie tmu
z našich sŕdc a myslí." A keď spieva: „Kristus, svetlo sveta," naše „Bohu vďaka" je doslova výkrikom vďačnosti, oslobodenia, úľavy, radosti. Ak nedokážeme zvolať Bohu vďaka s nadšením v túto noc, tak to nedokážeme nikdy.
V tejto liturgii sa neprestajne ohlasuje zmŕtvychvstanie - spevom veľkonočného chválospevu, slávnostným Sláva Bohu na výsostiach, radostným Aleluja,
evanjeliom o zmŕtvychvstaní...
Raz v roku sa nás Cirkev pýta, či odmietame zlo a veríme v Boha. V istom
zmysle je chvíľa obnovenia krstných sľubov naším osobným vyvrcholením
Veľkonočného trojdnia. Veď na to bolo zamerané úsilie celého Pôstneho obdobia - na obnovu zmluvy s Bohom, na obnovu našej vernosti Bohu. Keď sa
nás teda kňaz pýta, či sa zriekame zla, či veríme v Boha, do odpovede máme vložiť celé svoje vnútro. Nech to nie je len povinné „zriekam" a „verím",
ale nech je to vedomé vyjadrenie našej viery, nášho odhodlania byť a žiť len
pre Boha, a to za každých okolností.

Nenechať Ježiša v hrobe minulosti,
očakávať ho s dôverou a túžbou
ako svoju Budúcnosť!
Požehnané Veľkonočné Sviatky
Vám prajú
František MARIŇÁK, dekan
a kapláni
Matúš FUCHS, Štefan KAČMÁR,
Lorenzo PÁSZTOR, Adrián PRŮŠA
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Pondelok
16:30 – 18:00
15.00 – 18.00

SPOVEDANIE VO VEĽKOM TÝŽDNI
10.04.2017
Hrabovec n/L.
16.30 – 18.00 Hrubov
HE – Pod Sokolejom
16.30 – 18.00 Turcovce

Utorok
19.00 – 20.30

11.04.2017
HE – mesto

KVETNÁ NEDEĽA – NEPRÍJEMNÁ ZMENA
Striedanie nálad pozná asi každý. Je nám nepríjemné, keď ktosi blízko nás
má dobrú náladu a zrazu sa jeho správanie úplne zmení. Ešte horšie je to vtedy,
keď najskôr sme v priazni takého človeka a po pár dňoch, niekedy však aj hodinách či minútach by nám najradšej ublížil. Ako sa asi cítil Ježiš, keď dav najskôr
jasal a vítal svojho kráľa spevom Hosana a o pár hodín už kričal ukrižuj ho? Ježiš
tu, zdá sa, prestáva byť pánom situácie. Ale je to naozaj tak? Poďme spolu premýšľať nad tým dňom, veď sa neraz opakuje v životoch mnohých veriacich.
Ježiš počas troch rokov chodil z dediny do dediny, robil dobro, učil
a uzdravoval. Všade, kam išiel, väčšinou ho sprevádzal dav ľudí, ktorí ho počúvali a čakali, že im pomôže. Počas celých troch rokov mal svoj život a svoju činnosť pod kontrolou. Mal ho úplne vo svojich rukách. Šiel, kam chcel, prišiel, kedy chcel a aj odišiel, kedy chcel.
V onen deň, v deň vstúpenia Ježiša do Jeruzalema sa to však zmenilo. Niekto iný začal mať jeho život pod kontrolou a začal mu robiť to, čo Ježiš nechcel.
Ježišova pozícia sa teda viditeľne zmenila. Ježiš sa s touto novou situáciou musel vyrovnať. Treba však povedať, že Ježiš si túto situáciu vyvolil, to znamená, –
ako to čítame u evanjelistu Jána, – Ježišovi jeho život nikto nebral, on ho dával
dobrovoľne. Navonok však všetko vyzeralo tak, že Ježiš odovzdal kontrolu nad
svojím životom druhým.
Je to veľmi poučné. Náš život sa v tomto smere mnohokrát podobá Ježišovmu životu. V istom momente ho máme kompletne pod kontrolou. Prídu však
dni, kedy sa tejto kontroly musíme zrieknuť. Sú to chvíle bolesti, zmätku a utrpenia. Niekedy sme takí sebaistí! Neraz si človek myslí – mne sa nemôže nič
stať. To si mysleli mnohí, ktorí sú dnes chorí. Môže sa stať, že človek silný a mocný si myslí, že má pod kontrolou svoje zdravie, no začne chradnúť. Alebo staroba – to je ďalší príklad. Alebo si predstavme, že niekoho niekto z niečoho obviní, poškvrní mu česť a pritom je ten človek bez viny. Nemôže sa brániť, nik mu
neverí. Všetko toto sú príklady podobného údelu, ako mal Ježiš.
Čo v takých chvíľach robiť? To, čo Ježiš: situáciu prijať a premôcť ju. Cez utrpenie a smrť k životu. Je zaujímavé, ako Ježiš v
tejto ťažkej situácii nemyslí na seba, ale na iných: na ženy, na
zločinca, na svoju matku. Tá starostlivosť o iných aj jemu samému pomáha. Toto je neraz aj skúsenosť mnohých ľudí: ak ostanú
vo svojom utrpení zameraní len na seba, prežívajú peklo. Iba cez
otvorenie sa na iných prichádzajú k životu.
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pondelok
10.04.2017

Humenné

utorok
11.04.2017

Humenné

streda
12.04.2017

Humenné

06:15
12:00
18:00
06:15
12:00
18:00
06:15
12:00
18:00

+ Rudolf, Peter, Marta, Rudolf
+ Demeter, Paraska, Ján, Anna
+ Bernardína
+ Anna, Jozef, Pavol, Anna
ZBP Margita (84 r.)
+ Igor, Ján
+ Margita, Michal
+ František
+ Ján a Helena

LITURGICKÝ PREHĽAD VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA 2017
Zelený štvrtok
13.04.2017
Omša na Pamiatku
Pánovej Večere

Veľký piatok
14.04.2017
Slávenie utrpenia
a smrti Pána

Humenné
do 21:00
Brestov
Kochanovce
Dubník

18:00

Humenné

08:30
09:30
11:00
15:00

Po obradoch
Brestov
09:00
15:00
21:00
Kochanovce
09:00
15:00
21:00
Humenné

Dubník
NsP

15:00
15:00

Humenné

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

Požehnanie veľkonočných jedál
ZBP Július a Katarína
ZBP Daniela (ž.) s rodinou
Za farnosť
Slávnostné vešpery
+ Viktor
Poďak. Božena (65 r.) a ZBP celej rodiny
ZBP rod. Kulanová, Pavúková
ZBP Michal (70 r.) a Marek (40 r.)
ZBP Svetozár s rodinou
...

Kochanovce

Biela Sobota

Veľkonočná
nedeľa
16.04.2017
Nedeľa Pánovho
Zmŕtvychvstania

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
DSS Mierová

08:00
16:00
19:30
09:00
15:00
19:30
09:00
15:00
19:30

Lamentácie
Celomestská Krížová cesta - Kalvária
Pašiový sprievod v meste
Obrady slávenia utrpenia a smrti Pána
Celonočné bdenie - Eucharistická adorácia
Krížová cesta
Obrady slávenia utrpenia a smrti Pána
Prerušenie Eucharistickej adorácie
Krížová cesta
Obrady slávenia utrpenia a smrti Pána
Prerušenie Eucharistickej adorácie
Ranné chvály
Požehnanie veľkonočných jedál
Veľkonočná vigília (+ František, Magdaléna, Mária)
Pokračovanie Eucharistickej adorácie
Požehnanie veľkonočných jedál
Veľkonočná vigília (+ Štefan (kňaz)
Pokračovanie Eucharistickej adorácie
Požehnanie veľkonočných jedál
Veľkonočná vigília (Za + z rod. Macková, Želinská,
Kohulaková)
Požehnanie veľkonočných jedál
Požehnanie veľkonočných jedál

Brestov
Biela sobota
15.04.2017

18:00
18:00
18:00

Za farnosť
Getsemani - Bdenie s Ježišom (farský kostol)
+ Andrej, Michal, Anna, Mária
ZBP rod. Herpáková
ZBP jubilujúcich členov bohuznámej rodiny
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Humenné

07:30
09:00
10:30
18:00
09:30
08:00
09:00
10:30

ZBP Anna
+ Jozefína, Jozef, Anna
+ Radoslav, Juraj, Mária
+ Rudolf
Za + z rod. Čerevková, Kontuľová
+ Milan
ZBP Margita s rodinou
ZBP Anna a Mária s rodinami

06:15
12:00
18:00
16:00

ZBP Maroš s rodinou
+ Michal, Anna, Juraj, Anna, Mária, Barbora,
Štefan
+ Mikuláš (1.výr.)
+ Verona, Anna, Jozef, Ján

Humenné

06:15
12:00
18:00

ZBP Jana (ž.)
+ Jozef, Alžbeta, Terézia
+ Božena

Humenné

06:15
12:00
16:30
18:00
16:00

+ Valéria
+ Mária
Eucharistická adorácia
+ Milan
+ Štefan

06:15
12:00
18:00
16:00

+ Valéria
+ Ján, Mária, Štefan
+ Alžbeta a Andrej
+ Andrej

07:00
18:00
08:00
07:30

+ Ján, Anna, Tomáš
+ Ján, Helena, Ján, Tomáš, Mária
ZBP Ján, Lukáš
+ Mária - 2.výr.

07:30
09:00
10:30
18:00
08:00
09:30
09:00
10:30

ZBP Juraj a Mária
+ Mária a Ján
ZBP rod. Rajňáková
ZBP Jaroslav (60 r.) a celá rodina
+ Jozef
ZBP Jozefína a rodina
+ Ján, Anna, Pavlína
ZBP Vierka, rod.Šepeľovej, Krakovskej, Gajdošovej

pondelok

V E Ľ K O N O Č N Á

O K T Á V A

17.04.2017

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné

UTOROK
18.04.2017
NsP

STREDA
19.04.2017

ŠTVRTOK
20.04.2017
NsP
PIATOK
21.04.2017

SOBOTA
22.04.2017
NEDEĽA
23.04.2017
Nedeľa Božieho
milosrdenstva

2. veľkonočná
nedeľa

Humenné
NsP

Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

POĎAKOVANIE
Vyjadrujeme svoju vďačnosť všetkým milým veriacim za znamenia
vernosti k Bohu, za dôveru, ktorou ste nás obdarili počas veľkonočných príprav a za všetku ochotu v modlitbách, v spevoch,
v službách a daroch, ktorými ste slávenie Veľkej Noci obohatili a urobili
radostným.

S úctou dekan a kapláni

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.

