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12. ROČNÍK

„Kráľovstvo nebeské je ako poklad ukrytý v poli", ako "obchodník,
ktorý kupuje krásne perly". Ježiš prirovnáva Boží príchod do nášho života a sveta k radosti z nejakého objavu či radosti z niečoho,
čo má nevyčísliteľnú hodnotu alebo je nekonečne krásne.
Človek orie pole. Pluh narazí na prekážku, ale nie je to balvan ani peň. Musí prerušiť
prácu, a keď sa pozrie bližšie, pochopí, že narazil na poklad. Tento poľnohospodár urobil objav svojho života! Poklad nevyčísliteľnej hodnoty driemal v poli, ktoré oral, a nikto
o ňom nevedel.
V druhom podobenstve vystupuje obchodník. Ten sa zaoberal hľadaním cenných perál
a ich predajom. A rovnako ako poľnohospodár jedného dňa zažije neopísateľnú radosť.
Nájde niečo oveľa lepšie, ako čo hľadal: tak vzácnu perlu, akú v živote nevidel a ktorá
úplne zmení jeho život.
Keď poľnohospodár našiel poklad, iste sa mu rozbúšilo srdce. Odteraz má život zaistený a nemusí si robiť starosti. Ovládla ho radosť, ale napriek tomu dokázal uvažovať rozumne. Poklad znovu ukryje. Nikto sa nesmie dozvedieť o jeho existencii. Chce si byť
istý, že ho bude mať sám pre seba. Predá všetko, čo má, aby mal dosť peňazí na kúpu
pola, kde je poklad ukrytý. Pole kúpi a poklad je jeho.
Aj obchodník je rovnako nadšený, keď nájde perlu svojho života, krajšia ako všetky,
ktoré kedy videl. Aj on predá všetko, čo má, aby získal túto pastvu pre oči a potechu
srdca.
Ako by sme mali prijať Božie kráľovstvo? Ako by sme mali prijať Boha, ktorý prichádza
do nášho života a sveta, aby vládol uprostred nás? Boží príchod nás stavia pred zvláštnu voľbu. Nie je to voľba medzi dobrom a zlom. To, čoho sa poľnohospodár a obchodník vzdali, nie je niečo zlé. Naopak sa vzdávajú svojich statkov. S radosťou sa vzdávajú
niečoho dobrého pre niečo, čo je nekonečne krásne a nekonečne vzácne.
Keď Boh vstúpi do nášho života, musíme si vybrať. Ježiš nás vyzýva, aby sme si vybrali radosť, poklad, vzácnu perlu. Radosť ide ruka v ruke s odriekaním - práve to Ježišove
slová podčiarkujú. Radosť obrala hrdinu podobenstva o všetky statky. Odvážili sa veseliť a radosť ich dohnala k tomu, že predali všetko, čo mali.
Kristus nás pozýva, aby sme dávali prednosť radosti od Boha pred svojimi statkami,
ziskami alebo plánmi. Môže sa dokonca stať, že musíme radosť nadradiť sami sebe.
Ide ruka v ruke so zabúdaním na seba.
Príbehy o poľnohospodári a obchodníkovi, ktorí sa s radosťou vzdajú svojich statkov,
nám ukazujú, že radosť oslobodzuje.
Tento príbeh nepotrebuje ďalšie "komentáre": len náš čas a ochotu sa zamyslieť, čo naozaj považujem za svoje najdrahšie perly - a akú hodnotu má pre mňa Kristus a jeho
slovo.
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PREMENENIE PÁNA
Udalosť Premenenia nám predstavuje Ježiša vo vrcholnom stave
modlitby: v splynutí s Bohom. Traja apoštoli boli toho svedkami. Nevideli
Ježišovi do srdca, ale videli mu do tváre a pozorovali, ako sa celá jeho bytosť
stáva modlitbou. Nepočuli nijaké slová, ale vnímali intenzitu spojenia Ježiša s
Otcom.
O modlitbe hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi, že je „povznesenie duše k
Bohu, alebo prosba k Bohu o vhodné dobrá," (KKC 2559) a sv. Terézia od
Dieťaťa Ježiša píše: „Pre mňa je modlitba vzletom srdca, jednoduchým pohľadom na nebo, výkrikom vďačnosti a lásky, v skúške i v radosti." Ak má naša modlitba prejsť obnovou, tak v prvom rade preto, aby mala v našom kresťanskom duchovnom živote to
miesto, či skôr priestor, ktorý jej patrí. Okamihy modlitby často podceňujeme, teda nedoceňujeme možnosť stretnutia v modlitbe cez Ježiša s Otcom v sile Ducha Svätého. Konzumný štýl
života, v ktorom všetko smeruje k jedinej otázke: „Čo budem z toho mať?" sa podpísal
na stave, ktorý vo svojom živote vieme najlepšie posúdiť. A vlastne o to ide, aby som
vedel v akom stave je môj život modlitby. Lebo keby sa intenzívne modlil celý svet, ale ja nie,
tento postoj je rozhodujúci pre mňa.
Do modlitby sa nám často dostáva nešvár prospechárstva až nátlaku ohraničeného otázkou,
ako prinútiť Boha, aby ma vyslyšal, ako ho presvedčiť, že to potrebujem. Zabudli sme v
modlitbe hľadať Božiu slávu, skôr sme chceli hľadať seba... Kto čaká, že za každou
modlitbou, od Boha niečo dostane, ten sa sklame, nepochopil zmysel a cieľ modlitby.
Cieľom modlitby je dospieť k Bohu presvedčivou vierou v Božiu všemohúcnosť, nádejou
sa otvoriť Božej vôli a láskou dosiahnuť Božiu dobrotu. Apoštoli „...keď pozdvihli oči, nevideli nikoho okrem Ježiša." Vyznieva to ako sklamanie, ale v skutočnosti toto je cieľ všetkých
našich modlitieb - vidieť Ježiša. Vieme, ako mal zážitok Premenenia podržať apoštolov v procese Ježišovho umučenia a smrti. Peter, Jakub a Ján boli v Getsemani najbližšie k Ježišovi.
Toto Božie slovo nám chce pripomenúť, ako každého z nás musí v našich životných
„getsemanách" i „golgotách" držať zážitok z vrchu Premenenia - sila našej modlitby a videnia
Ježiša. Netreba na to veľkú múdrosť, aby sme v postoji obnovy modlitby pochopili, že ak v skúsenosti nášho denného života má svoje miesto väčšia či menšia Golgota, s matematickou priamou úmernosťou musíme mať i chvíle Premenenia - toho posilňujúceho videnia Ježiša...
--------------------------------------------------------------------------

Chlieb, zdroj sily, daj nám Pane,
chlieb ľudu, čo len holé dlane,
prosia o skyvu chleba hladujúcim bledých tvári,
aj chlieb živý, daný z neba kajúcim, premenený na oltári.
Chlieb náš každodenný, rastúci zo zeme kraja,
v prosbe plných modlitbičiek,
by zo štedrostí brán raja,
okúsil každý požehnania chlieb
bedár i syn márnotratný.
Vieru, pre život večný prosíme,
hriešne srdcia Bohu otvárajme,
láske, čo miluje, odpúšťa, bo vie,
že duša naša pustá, na volanie Pána,
sa zdráha, hoc chlieb Pána ju čaká, ťahá.

A. Fabišík
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31.07.2017
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Humenné

06:15
18:00

ZBP - Pavlína (75 r.)
+ Jozef, Anna, Juraj

Humenné

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

+ Martin a Jozef
+ Helena, Jozef, Božena
ZBP a ochrana - Jaroslav a Anna
+ Andrej

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

+ Michal (11.výr.)
Poďakovanie - Anton a Rozália (35 r. manž.)
+ Mária, Jozef, Michal, Anton
Eucharistická adorácia
+ Anna
+ Mária, Juraj, Jozef
+ Ján, Anna
ZBP rod. Kuľhová
ZBP rod. Kenderešová a Strnková
Za ružencové bratstvo
ZBP 30 r. Peter
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Margita, Anna, Klaudius
Za ružencové bratstvo
ZBP rod. Mikulová, Čabáková, Sojčáková
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
Za ružencové bratstvo
+ Andrej, Anna, Ján, Alžbeta
ZBP - Mária (50 r.)
ZBP - Tomáš a Eva
ZBP rod. Hažinčáková
+ Renáta (10.výr.)
+ Juraj, Ján, Mária, Klement
Za Ružencové bratstvo

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza,
(sp.)

UTOROK
01.08.2017
Sv. Alfonza Márie
de’ Liguori, biskupa
a učiteľa Cirkvi, (sp.)

STREDA
02.08.2017
ŠTVRTOK
03.08.2017

NsP
Humenné
Humenné
Humenné

PIATOK
04.08.2017
Sv. Jána Márie
Vianneyho, kňaza, (sp.)
SOBOTA
05.08.2017
Výročie posviacky
Hlavnej mariánskej
baziliky v Ríme, (ľs.)
NEDEĽA
06.08.2017

18. nedeľa
v cezročnom období
PREMENENIE
PÁNA

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné
Brestov
Kochanovce
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

OBIŠOVCE: Veriaci, ktorí sa prihlásili na púť do Obišoviec, (zoznam
v sakristii) autobus bude odchádzať v sobotu 5.8.2017 o 6:00 od bývalej VŠZP.
Zbor Magnificat bude mať nácvik vo štvrtok 3.8.2017 po večernej svätej
omši.
Sv. spoveď pred prvým piatkom:
Starých a chorých navštívime doma v piatok Humenné
(04.08.) od 8:00 hod.
Vo farskom kostole je počas celého prvého piatBrestov
ku Eucharistická adorácia.
Kochanovce
Farská kancelária bude počas týždňa zatvoNsP
rená.

Utorok

10:30 – 12:00

Streda

16:30 – 18:00

Štvrtok

16:30 – 18:00

Pondelok

od 16:00

Pondelok

od 16:45

Utorok

od 15:00

• Nakoľko v utorok (01.08.) budeme spovedať do obeda, po skončení bude sv. omša
o 12:00 hod.
• V stredu (02.08.) je možné získať vo farskom kostole za zvyčajných podmienok
Porciunkulové odpustky.

FL 16/2017
PONDELOK

07.08.2017
UTOROK
08.08.2017
Sv. Dominika, kňaza, (sp.)
STREDA
09.08.2017
Sv. Terézie Benedikty
z Kríža, (sv.)
ŠTVRTOK
10.08.2017
Sv. Vavrinca, diakona
a mučeníka, (sv.)
PIATOK
11.08.2017
Sv. Kláry, panny, (sp.)

4
06:15
18:00
06:15
18:00
16:00

+ Jozef, Mária, Jaroslav, Albert
+ Ján, Mária, Ján, Juraj, Mária
+ Ján, Ondrej, Anna
ZBP detí
+ Ján, Júlia, František, Alexander

Humenné

06:15
18:00

ZBP Martina, Andrea, Silvia s rodinami
+ Rudolf, Zuzana, Andrej (nevyplatené)

Humenné

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

+ Alžbeta (nedožitých 80 r.)
Eucharistická adorácia
+ Mária
+ Milena
+ Andrej
ZBP Marta, František a dcéry a nevesta s rodinami
+ Zuzana, Michal, Zuzana st., Michal st.
Poďakovanie za 50 r. - Svetlana s rodinou
+ Ján, Anna, Jozef, Anna
+ Ján, Anna, Jozef, Anna
ZBP Anna (50. r.)
Poďakovanie za 45 rokov manždelstva Marta
a Ladislav, ZBP rodiny
+ František, Mária, Ján
+ Beáta
+ Jana (20.výr.), Ladislav (6.výr.)
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Gabriela, Mária, Juraj
ZBP rod. Krídlová a Plichtová
+ Michal (30.výr.)
Poďak. za 55 r. života a ZBP rod. Štofanová

Humenné
Humenné
NsP

Brestov
Humenné
NsP

06:15
18:00
16:00

Humenné
SOBOTA
12.08.2017

Kochanovce
NsP

Humenné
NEDEĽA
13.08.2017

19. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

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

PÚŤ DO LITMANOVEJ: Na oslavy 27. výročia dňa 6. 8. 2017 sa organizuje púť
do Litmanovej. Odchod o 05:30 od bývalej Vš ZP. Prihlásiť sa môžete
u pani Schinovej . (0905 291 843)
Možno sa modlíme príliš za seba a nie za druhých – spravodlivý človek žije láskou a tá má radosť a naplnenie v živote pre druhých.
Možno si nechceme priznať svoje hriechy. Pristupujeme potom k Bohu povýšenecky: „Ty to musíš urobiť, keď sa modlím.“ Obyčajne si tento postoj srdca nechceme
priznať ani pred sebou. Ale keď ostáva modlitba nevypočutá a povieme: „Boh sa nestará!“ – sme Jeho sudcami. Staviame sa nad Neho. Vtedy môžeme vidieť, že sme sa
nad Ním povyšovali.
Možno nechápeme, kde je zdroj spravodlivosti. Nie v nás – to by sme nemuseli vyznávať hriechy. Ale v Duchu Svätom, ktorý v nás prebýva. Teda pokiaľ uveríme, že je
dobré, aby nás viedol. A keď nás povedie, On nám dá na pery také modlitby, ktoré
naplnené sú.
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.

