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12. ROČNÍK

„Poprosím Otca, aby Vám poslal iného Tešiteľa... „
Očakávame ho?
Keď čítam Biblické texty zo záveru Veľkonočného obdobia, v hlave i srdci sa mi vynárajú tri slová: cesta, hľadanie a čakanie. Pre mňa ako pre človeka, ktorý má
rád urobené všetko dobre a rýchlo, sú
priamo výzvou meniť svoj ţivot.
V prvom rade si pripomínam, ţe
dobré výsledky nie sú záleţitosťou
rýchlej práce, ale putovania. Jeţiš
mohol apoštolom poslať Ducha
Svätého hneď na Olivovej hore.
Ale bolo dôleţité, aby najprv išli do
Jeruzalema. Nebola to dlhá cesta,
ale mala dôleţitý cieľ - zhromaţdiť
sa a vytvoriť spoločenstvo.
Tých deväť dní, keď sa modlili, určite boli
časom hľadania. Jeţiš od nich odišiel a
ktovie, aké predstavy a plány sa im preháňali mysľou. Čo bude Boh od nich
chcieť? Myslím si, ţe neraz museli v sebe
prebojovať aj to, aby predstavivosť nevyhrala nad úlohou, ktorú im Jeţiš dal - čakať; modliť sa; byť spolu.
Apoštoli neboli akční v dnešnom význame slova. Boli muţmi čakania. Veď
moţno preto si Pán vybral - aspoň niektorých - spomedzi rybárov. Vidíme, ako čakajú. Keď však prišiel čas, stali sa muţmi
činu. Nie akcií, ktoré sú dnes v Cirkvi také

obľúbené (dokonca aj z prijímania sviatostí sa miestami stávajú akcie - birmovky, prvé sväté prijímanie, sobáš...). Apoštoli, uţ plní Ducha, nerobili akcie, ale ţili s
Jeţišom dvadsaťštyri hodín denne. A slová, ktoré som spomenul na začiatku cesta, hľadanie a čakanie -, boli
neustálou súčasťou ich ţivota.
Akú sluţbu v Cirkvi konáme? Ako
sme sa k nej dostali? Prijali sme ju
ako celoţivotné povolanie? Je pre
nás cestou, na ktorej sa stretávame s Pánom, na ktorej prijímame
Ducha Svätého, na ktorej hľadáme Jeţiša a čakáme na naplnenie Duchom? Teraz, keď sa Veľkonočné obdobie blíţi k svojmu koncu, sme pozývaní
pozorovať, všímať si, či skúsenosť Veľkej
noci skutočne zmenila náš ţivot. Upevnili
sme počas minulých týţdňov náš vzťah s
Kristom tak, ţe preniká, napĺňa silnejšie
ako predtým náš ţivot?
Moţno sme aj my uťahaní a unavení, lebo robíme to, do čoho nás niekto menoval, nesieme bremeno, ktoré nám niekto
vloţil na plecia... Počúvajme v týchto
dňoch Boţieho Ducha a moţno po Turícach budeme robiť to isté, čo doteraz, ale
s usmiatou tvárou i srdcom.
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Poznanie Boha - v Duchu
S trochou zveličenia sa hovorí, ţe známosti moţno odstupňovať podľa kávy.
Všetci máme známych, u ktorých na návšteve slušne počkáme, kým nám kávu
ponúknu, aj keď to môţe dlhšie trvať. Potom je tu skupina ľudí, ktorým po chvíli
neváhame povedať: „Počuj, dal by som si
kávu.“ A napokon existujú priatelia, ktorým môţeme bez okolkov hneď od dverí
zahlásiť: „Kde mám kávu?“ a vieme, ţe
sa neurazia. A nám zasa neprekáţa, ak
odpovedia: „Teraz nemám kedy, urob si ju
sám, veď vieš, kde ju nájdeš.“ Jednoducho, poznáme sa tak dobre, ţe sa u nich
cítime ako doma - a rovnako sa oni cítia u
nás.
„Večný ţivot je v tom, aby poznali teba,

jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Jeţiša
Krista.“ Jeţiš vo veľkňazskej
modlitbe zdôrazňuje, aké dôleţité je pre večnosť poznať
Boha. Poznanie v biblickom kontexte
však znamená omnoho viac ako iba informáciu. Poznať znamená mať skúsenosť,
zaţiť na vlastnej koţi, hlboko, do detailu.
Napríklad „poznať vojnu“ podľa Písma
neznamená mať o nej prečítanú knihu,
ale zúčastniť sa na bojovom ťaţení. Podobne poznanie Boha a Jeţiša Krista, na
ktorom sa zakladá večný ţivot, má byť
pre človeka hlboké, osobné a intenzívne.
Kristus to dokumentuje na svojom vzťahu
s Otcom, keď hovorí o ich vzájomnej blízkosti: „Všetko, čo je moje, je tvoje a čo je
tvoje, je aj moje.“

--------------------------------------------------------------------------

Zažať lampu - alebo aj také môžu byť Turíce
Matka Tereza z Kalkaty rozpráva: „Raz som navštívila starčeka, na ktorého všetci zabudli. Býval sám v jednej izbe v strašných podmienkach. Chcela som mu vyčistiť dom,
ale on povedal:
- To je dobré!
Nakoniec mi však dovolil, aby som mu upratala a vyčistila izbu. Našla som tam aj starú
zaprášenú lampu, ktorá sa povaľovala v kúte. Opýtala som sa ho:
- Prečo nezaţnete lampu?
- A pre koho by som ju zaţal?! - odpovedal smutne.
- Nik ku mne nepríde na návštevu.
- A ak by vás niekto prišiel navštíviť, zaţali by ste ju?
- Áno, ak budem počuť hlas niekoho, kto ma príde navštíviť.
Často som za ním posielala jednu sestru.
Starček raz začal s úctou vyťahovať z vnútorného vrecka od srdca jednu zoţltnutú obálku a z nej fotku svojich rodičov. Objavili sa slzy v očiach.
Na to – sestra – ako veľmi sa podobáte na nich. A oči sa zaţiarili.
Po niekoľkých mesiacoch mi starec odkázal:
- Povedzte matke, ţe svetlo, ktoré zaţala v mojom ţivote, jasne ţiari! Lampa je zaţatá!“
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22.05.2017
Brestov
Humenné
UTOROK
23.05.2017
NsP
Humenné
STREDA
24.05.2017
Kochanovce
Humenné
ŠTVRTOK
25.05.2017
Nanebovstúpenie
Pána
PIATOK
26.05.2017
Sv. Filipa Neriho,
kňaza, (sp.)
SOBOTA
27.05.2017

Brestov
Dubník
NsP
Humenné
Začína Novéna
k Duchu Svätému

NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
28.05.2017

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

+ Jakub
+ Pavel (50.výr.), Svetlana
+ Ján, Michal
Za + z rod. Jevčáková, Poláčková
ZBP Katarína a Ján s rodinou
+ Júlia, Július
+ Štefan, Mária, Jozef, Alţbeta
Poďak. za 70 r. ţivota a ZBP Anny s rodinou
ZBP Anna
ZBP Mária (85 r.)
ZBP Darina
+ Sabina, Ondrej, Cyril, Anna, Michal
+ Andrej, Anna, Jozef, Mária
+ Bruno, Igor, Štefan, František
Eucharistická adorácia
ZBP a pokoj v duši - Mikuláš (65 r.)
+ Jaroslav, Anna, Ján
ZBP bohuznáma rodina
Poďak. za 50 r. ţivota Petra, upevn. vo viere
+ Ivan
ZBP Igor s rodinou
+ Radoslav, Jozef
ZBP a upevnenie vo viere 18.roč. Jakub
ZBP Melánia s rodinou
ZBP Mária (60 r.), Vanda (30 r.),
Ondrej a Jana s rod.
ZBP rod. Melcuchová
+ Jaroslav
+ Tomáš (5.výr.)
ZBP Jozef, Anna a deti s rodinami
ZBP Elena (70 r.)
+ Ján, Anna
Za + z rod. Macejová, Ledinská
+ Anna (1.výr.)
ZBP bohuznáma rodina
ZBP Anton, Mária, Anton ml.
---

OZNAMY

• Vo štvrtok (25.05.) je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána s povinnou účasťou na celej svätej omši.
• HE: Od (26. 05.) - piatku - kaţdý deň sa modlíme Novénu pred Zoslaním Ducha
Svätého.
• V nedeľu (28.05.) bude zbierka pre katolícke masmédiá. Za Vaše milodary vopred
PBZ!
• V nedeľu (04.06.) bude odpustová slávnosť v Brestove o 10:30 hod. Hlavným
celebrantom a kazateľom bude vdp. Marián JAKLOVSKÝ, kaplán v Humennom –
Sídlisko III.
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29.05.2017
Humenné
UTOROK
30.05.2017
STREDA
31.05.2017
ŠTVRTOK
01.06.2017
Sv. Justína, mučeníka,
(sp.)

PIATOK
02.06.2017
Prvý piatok
SOBOTA
03.06.2017
Sv. Karola Lwangu
a spoločníkov,
mučeníkov, (sp.)
NEDEĽA
04.06.2017

Slávnosť
Zoslania
Ducha Svätého

NsP
Humenné
Humenné

NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné
Vigilia
Brestov
Kochanovce
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

06:15
12:00
18:00
06:15
12:00
18:00
16:00
06:15
12:00
18:00
06:15
12:00
16:30
18:00
16:00
06:15
12:00
18:00
17:00
18:00
18:00
16:00
07:00
19:30
08:00
08:00
07:30
07:30
09:00
10:30
18:00
10:30
08:00
09:00
10:30

ZBP Irena, Iveta
+ Štefan (kňaz)
ZBP manţelov - Rudolf a Michala (ţ.)
+ Ján, Anna, Michal, Ján
+ Štefan, Anna, Ladislav
+ Ján
O potrebné milosti Viktor a Adela s rod.
ZBP Vladimír, Oľga, Eva
+ Anna, Michal, Viktor, Helena
ZBP Mária (70 r.)
Za Boţiu vôľu pre Juraja
ZBP Peter, Anna, Michael
Eucharistická adorácia
+ Anna, Štefan
+ Anton, Magdaléna
ZBP Anna (50 r.)
+ Andrej (kňaz), Vincent, Mária, Imrich
+ Ján a + z rodiny Jevčáková a Kuľhová
+ Juraj, Štefan, Ţofia, Martin
+ Štefan
Za ruţencové bratstvo
+ Andrej
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Miroslav, Michal, Mária
Za ruţencové bratstvo
ZBP Mária (30 r.)
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
ZBP a poďakovanie - Jozef (70 r.)
+ Michal a Anna
Za ruţencové bratstvo
ZBP Anna a Ján
ZBP Ján (70 r.)
Za + z rod. Adama Kendereša
ZB Peter a Martina
Za Ruţencové bratstvo

Sv. spoveď pred prvým piatkom:


Starých a chorých navštívime doma v piatok (02.06.)
od 8:00 hod.
Vo farskom kostole je počas celého prvého piatku
Eucharistická adorácia.
Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená.

Humenné

Utorok

10:30 – 12:00

Streda

16:30 – 18:00

Štvrtok

16:30 – 18:00

Brestov

Pondelok

od 16:00

Kochanovce

Pondelok

od 16:45

Utorok

od 15:00

NsP

• V sobotu (03.06.) budeme spoločne sláviť vigíliu Zoslania Ducha Svätého. Začneme bdením vo
Večeradle o 18:45 hod. a budeme pokračovať svätou omšou o 19:30 hod. Z tohto dôvodu nebude
svätá omša o 18:00.
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.

