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12. ROČNÍK

Práve na dnes, nedeľu 16. júla, pripadá liturgická spomienka Karmelskej Panny Márie. Karmel, dlhé predhorie, ktoré sa dvíha pozdĺž východného pobrežia stredozemného mora, práve vo výške
Galilei, má na svojom úpätí mnohé prírodné jaskyne, obľúbené
eremitmi. Najslávnejším z týchto Božích mužov, bol veľký prorok
Eliáš, ktorý v IX. storočí pred Kristom statočne bránil čistotu viery v jediného a pravého
Boha pred jej zmiešaním s inými pohanskými kultmi. A práve v osobe Eliáša našiel inšpiráciu kontemplatívny rád karmelitánov, ktorý je rehoľnou rodinou s takými veľkými
svätými členmi ako Terézia z Avily, Ján z Kríža, Terézia od malého Ježiša a Terézia Benedikta od Kríža. Karmelitáni rozšírili v kresťanskom ľude úctu ku Karmelskej Panne
Márii a predstavili ju ako príklad modlitby, kontemplácie a odovzdania sa Bohu.
Mária totiž ako prvá a neprekonateľným spôsobom uverila a zakúsila, že Ježiš, vtelené
Slovo, je vrcholom stretnutia človeka s Bohom. Plným prijatím Slova „šťastne prišla na
svätý vrch“ a žije navždy, s dušou a telom, s Pánom. Kráľovnej Karmelského vrchu
chceme dnes zveriť všetkých členov nášho farského spoločenstva. Panna Mária, pomôž každému z nás, aby v tichu modlitby stretol Boha.

Naša odpustová slávnosť v duchu Fatimských zjavení
Pri modlitbe sv. ruženca po každom desiatku pridáme Fatimskú modlitbu:
„Ó, Ježišu, odpusť nám...“
Možno nikdy sme sa nezamysleli nad hĺbkou tejto modlitby. Skúsme to
v krátkosti premeditovať!
Oslovenie "Ó, Ježišu " má veľký význam pre pochopenie Fatimskej modlitby, vyjadruje jej špecifickosť a je dôležité pre správnu Mariánsku úctu. Toto oslovenie sa spája so
starovekou formou modlitby - Ježiš - bez toho, aby vizionári mohli vedieť o tomto
vzťahu - , ktorú tak radi sa modlili egyptskí a grécki mnísi ako modlitbu kontemplácie
a vnútorného pokoja. Oni boli schopní nato, aby s čírim spomínaním Ježišovho mena
zakúsili dôverný charakter a úplnú blízkosť Pánovej prítomnosti .Zároveň toto oslovenie
nás privedie k určeniu obsahu Ježišovho poslania : u sv. Matúša čítame: „Lebo on vyslobodí svoj ľud z otroctva hriechu“ (1,21).
Obsahom druhého oslovenia je odpustenie hriechov: „...Odpusť nám naše hriechy...“
V tejto modlitbe tu nachádzame jadro Fatimského posolstva – ktoré skrze Ježišov
uzmierujúci čin na kríži znamená odpustenie hriechov celého ľudstva. Táto modlitba
a posolstvo Fatimy nám pripomína, že Ježišov kríž a zmŕtvychvstanie nám prináša vykúpenie z hriechov, ktoré človek má slobodne prijať. Podstatným posolstvom Fatimy, že
Boh milujúci hriešnika chce obetu kríža na odpustenie hriechov.
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Vyšiel Rozsievač ...
Je dobré, ak nad podobenstvom o rozsievačovi uvažujeme o tom, akú pôdu nájde semeno Slova, keď padne do nášho srdca. Uchytí ho Zlý, uschne
pri prvej nepríjemnosti, udusia ho starosti, alebo prinesie hojnú úrodu...?
Obvykle však nakoniec iba viac-menej skrúšene a rozpačito skonštatujeme, že tá pôda nášho
srdca býva taká všelijaká, a ideme ďalej. Ak si ale všimneme širší kontext podobenstva, môžeme ešte lepšie pochopiť nielen toto Slovo, ale i Rozsievača, ktorý nám ho zvestuje, a žasnúť
nad jeho veľkorysosťou a nekonečným milosrdenstvom.
Okolo Ježiša sa zhromažďujú veľké zástupy, ale asi sotva možno hovoriť o ktovieakom úspechu. Ľudia sa síce nadchnú pre zázraky, ale na ceste viery sa nepohnú dopredu ani v tých
mestách, kde videli najviac znamení (Mt 11,16-24). Farizeji ho obviňujú, že vyháňa zlých duchov mocou kniežaťa zlých duchov (Mt 12,24), nástojčivo žiadajú od neho znamenie (Mt
12,38) a už začínajú uvažovať o tom, ako ho zahubiť (Mt 12,14)...

Obdivujem Vás...
Ku katolíckemu učiteľovi, ktorý pestoval svoju duchovnosť v tzv. obnove Ducha Svätého
prišiel sektár, aby ho získal pre svoju sektu. Učiteľ si spomenul, že známa rehoľníčka,
dnes už svätá Matka Terézia vo Viedni vyhlásila toto: „Obdivujem každé náboženstvo,
ale uprednostňujem svoje vlastné“. A v duchu tohto hesla sektára privítal, posadil ho
a povedal mu: „Obdivujem vás, že tak obetujete svoj čas, aby ste získali iných pre vieru.
Obdivujem vás. Ale povedzte, bolo by rozumné a múdre, keby niekto tankoval benzín
do plnej nádrže auta ? Povedzte, nebola by to škoda ? A ja som vďaka Bohu plný viery
v Boha. Bolo by nerozumné, aby ste tankovali vieru do mojej plnej nádrže. Prosím vás,
vyhľadajte si miesto mňa nejakého ateistu, ktorý má prázdnu nádrž viery a tam tankujte
a ja sa hneď ako odídete, budem modliť za vás, aby vám Pán Boh pomáhal“. Sektár
vstal a od učiteľa s poďakovaním odišiel. Učiteľ sa za neho modlil. Modlil sa už asi pol
hodinu, keď sa sektár vrátil a povedal: „Nebojte sa, nejdem vás získavať, iba vám
chcem oznámiť, že som si to vonku rozmyslel. Keď ste ma tak láskavo a múdro prijali,
som presvedčený, že vaša viera je pravá a preto sa zriekam svojej sekty a zostanem
katolíkom, takým, ako ste vy. Učiteľ ho objal a povedal: „Nemodlil som sa za vás nadarmo. Som šťastný spolu s vami“.
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PONDELOK

17.07.2017
Sv. Andreja-Svorada a
Benedikta, pustovníkov,
(sp.)
UTOROK
18.07.2017
STREDA
19.07.2017

Humenné

06:15
18:00

ZBP - Zuzana s rod.
+ Róbert, Jaroslav, Veronika, Ján

Humenné

06:15
18:00
16:00
06:15
18:00
06:15
16:30
18:00
17:00
06:15
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

+ Juraj
Za + z rod. Pavlisková
ZBP Inga 45 r.
+ Pavol, Ján, Andrej, Alžbeta
ZBP a ochranu - Jaroslav a Anna s rod.
ZBP Šimon, Matúš, Tobias, Bianka, Adam
Eucharistická adorácia
+ Dušan, Juraj, Anna
ZBP Margita a Ján
+ Marta
+ Mária, Andrej, Alexander, Ľubomír
ZBP za Michaelu s rodinou
Za + z rod. Jalčová a Majerčáková
ZBP Magdaléna a dcéry s rodinami
ZBP Anna
ZBP a potrebné milosti pre Danku
+ Ján (10.výr.)
ZBP Ján (80 r.), Pavlína, Jana, Janka
ZBP Olina
ZBP Anna s rod.
+ Anna (9.výr.)
ZBP Margita (70 r.)
+ Zuzana, Juraj, Helena, Juraj
ZBP Martin, Ivan a rod. Romanová a Babincová

NsP
Humenné
Humenné

ŠTVRTOK
20.07.2017
PIATOK
21.07.2017
SOBOTA
22.07.2017
Sv. Márie Magdalény,
(sp.)

Brestov
Humenné
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
23.07.2017

16. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

OZNAMY
• V stredu (19.07.) sa uskutoční koncert v rámci Medzinárodneho organového festivalu „Humenské organové dni Štefana Thomána“ so začiatkom o 19:00 hod.
• HE: Sv. omša je obetovaná za veriacich farnosti, pútnikov a ctiteľov Panny Márie
Karmelskej a za ZBP rodiny Pavla Kardoša.

Keď sa moja modlitba stávala čoraz viac zbožnejšou a vnútornejšou,
potreboval som čoraz menej slov.
Nakoniec som zostal celkom ticho.
Stal som sa tým, čo je ešte väčším protikladom k rozprávaniu,
stal som sa načúvajúcou.
Najprv som si myslel, že modlitba je rozprávanie.
Naučil som sa však, že modlitba nie je len mlčanie, ale počúvanie.
Tak je to: Modliť sa neznamená počúvať hovoriť seba samého.
Modliť sa znamená: Stíšiť sa a byť, zostať ticho a čakať,
až kým začneme počuť Boha.
(Sören Kierkegaard)
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PONDELOK

24.07.2017
UTOROK
25.07.2017
SV. JAKUBA, APOŠTOLA,
(SV.)
STREDA
26.07.2017
Sv. Joachima a Anny,
rodičov P M (sp.)
ŠTVRTOK
27.07.2017
Sv. Gorazda
a spoločníkov, (sp.)
PIATOK
28.07.2017
SOBOTA
29.07.2017
Sv. Marty, (sp.)
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Humenné

06:15
18:00

ZBP Ján s rodinou
+ Emil

Humenné

06:15
18:00
16:00

+ Vlado, Michal, Alžbeta, Viera, Štefan
ZBP - Eva (60 r.) a rodina
+ Jaroslav

Humenné

06:15
18:00

+ Tomáš, Anna
+ Ján, Helena

Humenné

06:15
16:30
18:00
17:00
06:15
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

ZBP - Anna s rodinou
Eucharistická adorácia
+ Mária
Za ružencové bratstvo
ZBP - Karol, Jozef, Vladimír, Štefan (kňaz)
+ Terézia, Mária, Matilda
+ Mária, Ján, Anna, Božena
ZBP - Anna (60 r.)
ZBP rodín Rusinková a Jimajtisova
+ Mária, Jozef, Ján, Michal, Anna
+ Ľubomír, Michal, Anna
+ Mikuláš, Anna, Mikuláš
ZBP - Anna s rod. a Jaroslav a Ján s rod.
+ Terézia, Štefan
+ Štefan, Mária, Štefan
ZBP Zoltán, Helena
ZBP Ľubomír (30 r.) a rod. Kenderešová
ZBP - Andrej, Agnesa, Katarína, Anna
Útecha a trpezlivosť v chorobe pre Máriu

NsP

Brestov
Humenné
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
30.07.2017

17. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

Darujme si dnes čas vystopovať naše vnútorné pohnútky a impulzy. Vieme
pomenovať tie vtáky, kamene, tŕne, ale aj úrodnú pôdu nášho života? Sú
to ľudia, životné okolnosti, skutočnosti, ktoré sa naozaj nedajú zmeniť? Čo
je pre nás prekážkou a čo nám zase pomáha? Bože, nie je ľahké poslúchať ťa – nie je ľahké počúvať ťa. Využime tieto letné dni, keď sme možno
menej zaťažení ako inokedy na to, aby sme sa zastavili. Nech sa nám podarí stíšiť sa a otvoriť naše uši, naše srdce pre Tvoje slovo – počúvať Teba. Ty si nám prisľúbil, že Tvoje slovo sa k tebe nevráti naprázdno, ale že
naplní sa to, pre čo si ho vyslal, vypovedal. Vysej ho na pripravenej pôde
nášho srdca! Potom prinesie – potom prinesieme úrodu – tridsaťnásobnú,
šesťdesiatnásobnú, stonásobnú, pretože Ty v nás a cez nás pôsobíš po
všetky dni nášho života.
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
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