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12. ROČNÍK

POVOLANIE - PRÍŤAŢLIVOSŤ POKOJA
Slovo „povolanie“ je beţne dnes chápané ako zamestnanie
alebo pracovné zaradenie. V duchovnom chápaní má toto
slovo však hlbší zmysel a význam. Hovoríme o tom, ţe Boh
povoláva jednotlivých ľudí do svojej sluţby, volá Izraelský
národ a tieţ povoláva kaţdého človeka. Takto objavujeme
nový, radostný a obohacujúci význam tohto slova, ktoré dáva celý náš ţivot do novej perspektívy.
Pôvodne malo toto slovo len náboţenský význam, nesúviselo so zmenou ţivotného stavu. Aţ od stredoveku vznikol aj nový význam, povolania =
zamestnania.
Cirkev chápala kresťanstvo vţdy ako povolanie. Kresťanské povolanie má svoj pôvod v
Duchu Svätom. Všetkým kresťanom sa dostalo jediného povolania s rozličnými darmi.
Cirkev je teda spoločenstvom povolaných, skutočná "ekklesia - povolaná" a všetci kto ju
tvoria, idú za Boţím hlasom.
Povolanie je hlboké tajomstvo viery. Prvým protagonistom kaţdého povolania - hlavnou
postavou povolania - je Boh. A povolania, ktoré dáva Boh, sú rozmanité. Predovšetkým
musíme u povolaní skúmať Boţí podiel, a potom podiel ľudskej osoby a kresťanského
spoločenstva.
Človek má svoje povolanie uskutočňovať v týchto základných úsekoch ţivota:
1. povolanie k ţivotu - Boţie povolanie sa uskutočňuje predovšetkým stvorením a
zvlášť počiatkom ţivota kaţdej osoby. Kaţdý človek je povolaný ţiť podľa Boţieho obrazu a podľa Boţej podoby. Pre toto povolanie môţe človek ţiť v spoločenstve s Bohom,
je schopný rozhovoru s Bohom, má v sebe zameranie k ľudskému povzneseniu,
2. povolanie k pripodobneniu sa Kristovi je vrcholným bodom povolania podľa Boţieho plánu, pretoţe "z neho pochádzame, skrze neho ţijeme a k nemu smerujeme". Znamením tohto pripodobnenia je krst. Skrze toto pripodobnenie Kristovi sme oslobodení
od hriechov a ich následkov, od smrti a všetkých foriem otroctva,
3. povolanie do cirkvi - cirkev je určená slúţiť všetkým ľuďom, preto je kaţdý človek
povolaný byť súčasťou cirkvi. Kaţdý kresťan v cirkvi zaberá vlastné miesto prostredníctvom osobitného daru, ktorý dostal od Ducha Svätého,
4. povolanie ku svätosti - Boh chce, aby sa na jeho volanie nedala hocijaká odpoveď,
ale aby to bola odpoveď čo najautentickejšia. Je to výzva mať ako smerný bod samu
dokonalosť toho, ktorý povolal a kaţdým okamihom volá,
5. povolanie k nebeskej sláve, k plnému uskutočneniu volaní dochádza mimo tento
ţivot, pretoţe cirkev bude dovŕšená aţ v nebeskej sláve. Kaţdé povolanie nesie počas
pozemského putovania známky obmedzenosti a je smerovaním k plnej zrelosti.
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JA SOM CESTA, PRAVDA A ŢIVOT
Veta „Ja som cesta, pravda a ţivot“ patrí medzi najznámejšie a zároveň najparadoxnejšie Jeţišove výroky. Hĺbka tohto paradoxu viac zarezonuje, ak si
uvedomíme, ţe Jeţiš tieto slová predniesol večer
pred svojou smrťou, pri poslednej večeri. Krátko
predtým, ako sa skončí jeho ţivotná púť, vyhlasuje
o sebe, ţe je Cesta. Krátko predtým, ako sa stane
obeťou lţi a krivých výpovedí, vraví o sebe, ţe je
Pravda; a krátko predtým, ako vkročí do ríše smrti, hovorí o sebe, ţe je Ţivot…
V temnote Veľkého piatku a v tichu Bielej soboty sa zdá, ţe je všetko stratené: Jeţišova
cesta viedla k smrti, pravdu prevalcovala opäť loţ a ţivot vyhasol… Absolútny krach!
Úsvit veľkonočného rána však zaháňa pochmúrne myšlienky Jeţišových učeníkov. Pri
stretnutí so Zmŕtvychvstalým si uvedomia, ţe Jeţiš je vskutku cesta z bezvýchodiskových situácií tohto sveta. On je cesta, ktorá vedie k jedinému správnemu východisku v
zamotanej spleti ľudského ţivota – k Bohu samotnému.
V ono veľkonočné ráno pochopia, ţe aj napriek zdanlivému víťazstvu lţi, predsa len
pravda raz vyrazí na povrch a bude triumfovať, nech by bola zadlávená akýmkoľvek
balvanom. Navyše: Jeţiš je pravda, vďaka ktorej sa človek môţe pravdivo pozrieť na
seba bez toho, ţeby prepadol zúfalstvu.
Zoči-voči Zmŕtvychvstalému spoznávajú, ţe Jeţiš je Pánom nad ţivotom a smrťou; ba
ţe on je Ţivot sám, lebo láska, v mene ktorej za nás zomrel, nikdy nezanikne a je mocnejšia ako smrť. Jeţiš je novou kvalitou ţivota, ktorá nesie v sebe večné spoločenstvo
s Bohom.
V závere Jánovho evanjelia môţeme nájsť peknú ilustráciu toho všetkého, keď sa Peter stretá so zmŕtvychvstalým Jeţišom na brehu Tiberiadského mora. Peter tam vďaka
Jeţišovi nachádza cestu zo svojho zúfalstva, pravdu o sebe – nielen tú nepríjemnú, ţe
nie je aţ taký dokonalý, ako si o sebe myslel, ale aj tú príjemnú, ţe aj napriek svojim
nedostatkom je hodný lásky, ba i schopný lásky – a nakoniec v Jeţišovej dôvere nachádza aj nový, plnší ţivot.
Jeţiš nás vedie k plnosti ţivota uţ tu na zemi, hoci Plnosť ţivota môţeme, paradoxne,
dosiahnuť aţ po smrti. K plnosti ţivota patrí aj jeho spoločenský aspekt. Môţeme
zvláštnym spôsobom pestovať spoločenstvo so zosnulými a prejavovať im, ţe im Plnosť ţivota z plnosti srdca doprajeme.
--------------------------------------------------------------------------

Cesta nie je sama o sebe cieľ, ale je proces cez ktorý sa niekam dostaneme. Ak je Jeţiš cestou, ako má vyzerať môj ţivot? Aký zmysel má "cesta" v
ţivote človeka pred Bohom?
José Calvo
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Humenné

08.05.2017
Brestov
Humenné
UTOROK
09.05.2017
STREDA
10.05.2017

NsP
Humenné

Kochanovce
Humenné
ŠTVRTOK
11.05.2017
Brestov
NsP
Humenné
PIATOK
12.05.2017

SOBOTA
13.05.2017
Panny Márie
Fatimskej, (ľs.)

Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
14.05.2017

5. Veľkonočná
nedeľa

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
DSS

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
09:30

+ Jozef (výročná)
+ Ján
+ Martin
+ Ján, Alţbeta, Alţbeta, Mária, Pavol
+ Pavol, Jozef, Andrej, Anton
+ Karol, Miroslav
+ Milan
+ Matej
+ Jozef
+ Elena
+ Anna, Jozef, Alţbeta, Rudolf, Anna, Mária
+ Štefan, Eva, Zuzana, Ferdinand
+ Pavol, Verona, Anna, Pavol
+ Mária
Eucharistická adorácia
+ Peter, Mária, Peter, Helena, Ivan, Helena
Za + z rod. Košická, Tereková
ZBP Adriana s rodinou
+ Jaroslav, Alţbeta, Ján
+ Mária
ZBP rod. Katunincová (nevyplatené)
+ Michal, Anna, Michal
ZBP Anna, poďakovanie za 70 r.ţivota
Za víťazstvo Nepoškvr. Srdca PM (100.výr.)
+ Mária
ZBP Daniel
ZBP Alena, Ľubica, Adam
ZBP Jana (ţ.), Maroš, Martin
ZBP Lenka (25 r.), Pavol (30 r.), Ľudmila (40r.)
Za prvoprijímajúce deti
+ Peter, Ján, Anna
+ Štefan, Anna, Pavel, Ján
ZBP bohuznámej rodiny
ZBP pre tri bohuznáme rodiny
ZBP Emília s rodinou
---

• V utorok (16.05.) začneme prijímať úmysly svätých omší na druhý polrok 2017 (max. 2 úmysly na osobu). Zapisovať budeme vo farskej kancelárii
počas úradných hodín. Úmysly na filiálkach budeme prijímať po svätých omšiach.
• Dnes (07.05.) je zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. Za Vaše milodary PBZ!
• V stredu (10.05.) o 19:00 bude v rekolekčnej miestnosti stretnutie rodičov
birmovancov. Účasť aspoň jedného rodiča je nutná.
• V sobotu (13.05.) vás pozývame na večeradlo za kresťanskú Európu
v rámci 100.-ého výročia fatimských zjavení. Modlitba začína ráno o 6:00
hod.
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Humenné

15.05.2017
Brestov
UTOROK
16.05.2017
Sv. Jána
Nepomuckého, kňaza
a mučeníka, (sp.)
STREDA
17.05.2017

Humenné

NsP
Humenné

Kochanovce
Humenné
ŠTVRTOK
18.05.2017

Brestov
NsP
Humenné

PIATOK
19.05.2017

SOBOTA
20.05.2017

Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
21.05.2017

6. Veľkonočná
nedeľa

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

06:15
12:00
18:00
17:00

+ Zuzana, Ján, Terézia, Jozef
+ Anton, Magdaléna
+ Alţbeta, František
+ Štefan, Rudolf, Zuzana, Mária

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

+ Paulína, Ján, Cecília, Zoltán
+ Anna, Ján, Michal
+ Ľudmila (1.výr.)
Za uzdravenie Kláry a ZBP Marta a Pavol

06:15
12:00
18:00
17:00
06:15
12:00

ZBP Gabriela (ţ.), Kristína, Silvia
+ Anna, Michal, Ján, Mária, Vojtech
+ Štefan (1.výr.)
+ Michal
ZBP Magdaléna
ZBP Hedviga, Richard, Rafael, Karolína, Peter, Michal
Eucharistická adorácia
+ Ján, Anna, Ján, Ján
+ Ján, Veronika, Ján
+ Zoltán, Ema, Pavol
+ Anna
+ Štefan (nedoţitých 74 r.)
+ Rudolf
+ Juraj, Zuzana, Jozef
ZBP Marek s rodinou
+ Helena a Štefan
ZBP Agáta (50 r.) s rodinou
Za + z rod. Korpášová a Meričková
+ Mária Pavlenková
ZBP Anton (60 r.)
ZBP Natálka, Zuzana, Marek
Za prvoprijímajúce deti
ZBP Štefan s rodinou
ZBP bohuznáma rodina
Za + z rod. Herpáková, Krídlová, Halčinová
+ Ján
ZBP Alojza s rodinou

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
08:00
09:30
09:00
10:30

ČO JE TO EUCHARISTIA?
Je kráľovnou medzi sviatosťami, lebo je zavŕšením všetkých sviatostí. Kým ostatných šesť sprostredkuje milosti,
Eucharistia je naplnením, lebo je osobným stretnutím so
samým pôvodcom a darcom všetkých milostí - s Jeţišom
Kristom.
Je vrcholom a stredobodom všetkého.
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.

