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12. ROČNÍK

Hoci evanjelista spomína, ţe pri plavbe učeníkov na
druhý breh ich loďkou zmietali vlny, lebo vietor dul proti
nim, tento raz neuvádza, ţe by učeníci mali z vetra alebo z vlnobitia strach, ako tomu bolo v inej podobnej situácii (viď Mt 8,23-27). V tejto časti evanjelia učeníci prejavujú vzrušenie a strach aţ vtedy, keď vidia, ţe po mori
k nim niekto kráča. Nepripomína snáď ich reakcia Adamov postoj voči Stvoriteľovi? Na
Stvoriteľovu otázku: „Kde si?“ Adam odpovedá: „Počul som tvoj hlas v záhrade, nuţ bál
som sa…“ (viď Gn 3,9-10). Vzrušenie a strach učeníkov na loďke ilustruje paradoxnú
situáciu všetkých Adamových synov. Človek sa bojí Boţej prítomnosti. Boh sa však nebojí ľudskej samoty. Je pozoruhodné, ako evanjelista zdôrazňuje, ţe Jeţiš vystúpil sám
na vrch modliť sa. Aby nám tento detail neunikol, ešte raz zopakuje: „Zvečerilo sa a on
tam bol sám.“ Netreba pripomínať, ţe táto Jeţišova samota na vrchu je naplnená prítomnosťou nebeského Otca. Zároveň je ale pravdou, ţe ľudská samota Boţieho Syna
nie je hra ani pretvárka. Naopak, on jediný zostúpi aţ na dno ľudskej samoty (viď Mt
27,46), aby definitívne uzdravil všetkých ľudských synov z chronického strachu z Boţej
prítomnosti. A preto Jeţišovo uistenie: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!” nepredstavuje jalové potľapkanie po pleci, ktoré je síce zdvorilé a milé, ale v podstate bezvýznamné. Jeţišovo: „To som ja, nebojte sa!“ je uistenie všemohúceho Boha, ktorý nikdy
neopúšťa svoje stvorenie. Istota Boţieho „Ja som!“ je tak pevná, ţe je dokonca obsahom mena, ktorým sa Boh predstavuje svojmu ľudu (viď Ex 3,14). Je to jediná pevná
pôda pod nohami, na ktorej sa dá vykročiť a ísť.

Je privilégiom, ktoré bolo udelené
Panne Márii pre jej hlboké a neoddeliteľné spojenie s Kristom. Mária
svojou vierou stále hlbšie vrastala a
zjednocovala sa s tajomstvom svojho Syna.
Máriin ţivot bol normálnym ţivotom ţeny
jej doby: modlievala sa, pracovala, chodila do synagógy. Kaţdý jej skutok bol
však ţitý v dokonalej jednote s Jeţišom.

Táto jednota vyvrcholila potom na
Kalvárii v láske, v súcite, v spolu preţívaní utrpenia, v bolesti srdca. Máriin ţivot viery bol neustálym rastom.
Bol neustálym opakovaním a prehlbovaním toho úvodného FIAT, staň
sa!, ktoré povedala anjelovi pri Zvestovaní. Tu je práve dôvod, prečo ju Pán
obdaril týmto privilégiom. Totiţ Nanebovzatie je plnou účasťou na Kristovom zmŕtvychvstaní.
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Ako je moţné, ţe Jeţiš, ktorý sa inokedy nezdráha odpovedať ani na zákerné otázky tých, ktorí ho chcú podchytiť v reči (viď Mt 22,15-33), teraz neodpovedá ani slovo kanaánskej ţene, ktorá prosí o zmilovanie? Dôvod je
moţno ten, ţe Jeţiš nechce tejto ţene odpovedať slovami, pretoţe on sám
je jediným Slovom, ktoré jej môţe dať odpoveď. A reakcia ţeny na Jeţišovu poznámku
o chlebe, deťoch a šteňatách dokazuje, ţe je schopná a pripravená túto odpoveď, toto
Slovo, prijať. Jeţiš prirovnal Izraelčanov k deťom, Kanaánčanov k šteňatám a svoje pôsobenie k chlebu. Ţena veľmi trefne prirovnáva svoju ţiadosť k odrobinke, ktorá iba mimovoľne padá zo stola. Aký úţasný musí byť tento chlieb, ak je oslobodenie dcéry od
zlého ducha v porovnaní s ním iba odrobinkou! A aký bohatý a dobrý musí byť tento
hostiteľ, ak z jeho stola padajú takéto odrobinky! Kanaánska ţena práve vyznala svoju
vieru v tento Chlieb a v tohto Hostiteľa. Napriek hroznému trápeniu v jej rodine je vyslyšanie jej prosby iba odrobinkou v porovnaní s veľkosťou Pána, v ktorého verí a na ktorého sa upriamuje.
Ak sa zdá, ţe Pán neodpovedá ani slovo na naše úpenlivé prosby a modlitby, nie je to
azda preto, ţe trváme na tom, aby nám dal len odrobinky, kým on by nás rád nasýtil
Chlebom, ktorým je on sám?
Od nepamäti si v Božom zámere a On sa chce o Teba vždy postarať. To, čo sa v Tvojom živote zdá byť nemožné, pre Neho je dosiahnuteľné. Boh ťa chce dostať do najväčšej výšky svätosti; Boh rád otvára svoju knihu spomienok, pretože pozná každý Tvoj
dobrý skutok a chce ho odmeniť. Jeho prozreteľnosť je nevyspytateľná.
Ak súhlasíš a hovoríš vo viere „AMEN“ na toto všetko, potom kľudne stlač uţ len jeden
„LIKE“.

Raz skupina ţiab putovala krajinou a zrazu dve z nich spadli do hlbokej
priepasti, nie priamo na dno, zachytili sa na jednej vetvičke. Ostatné ţaby
sa zhromaţdili okolo priepasti. Keď videli, aká hlboká tá priepasť je, tak povedali tým dvom ţabám, ţe to nemá cenu, ţe uţ sú skrátka odsúdené zomrieť. Ale ony dve ţaby ignorovali ich poznámky a snaţili sa vyskočiť hore.
Ostatné ţaby im ale stále hovorili, ţe to nemá cenu, ţe sú skrátka uţ odsúdené tam zomrieť.
Nakoniec jedna z tých dvoch ţiab dala na ostatné ţaby a vzdala to. Pustila sa a spadla
do priepasti a zabila sa. Druhá sa stále snaţila vyskočiť hore, ako to len šlo.
Ţaby stále na ňu pokrikovali, ţe to nemá cenu a nech ukončí to utrpenie skokom dole.
Ale čím viac kričali, tým viac sa snaţila vyskočiť, aţ sa jej to nakoniec podarilo.
Keď sa z toho dostala, tak ţaby sa jej opýtali: „Čo si nás nepočula?“
Ale ona im oznámila, ţe je hluchá. – Celú dobu si myslela, ţe ju ţaby povzbudzujú.
Z toho príbehu plynú dve veci:
Veľa je medzi ţivotom a smrťou v jazyku.
Povzbudenie môţe niekoho, kto je skleslý, pozdvihnúť a pomôcť mu.
Ale ničivé slová odradzovania môţu byť niekomu, kto je skleslý, tým, čo ho nakoniec zabije.
Daj si pozor, čo hovoríš. Hovor ţivot k tým, ktorých stretneš na svojej ceste.
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PONDELOK

14.08.2017
Sv. Maximiliána
Márie Kolbeho,
kňaza a mučeníka, (sp.)

Humenné

06:15
18:00

+ Darina, Jozef, Mária, Anna, Jozef
+ Pavol

Humenné

06:15
12:00
16:15
18:00
17:00
18:00
18:00
07:30

+ Rozália
+ Margita
ZBP - Mária (80 r.)
+ Michal
+ Ján, Helena
+ Jozef, Anna, Jozef
ZBP - Mária
+ Jaroslav, Rudolf

Humenné

06:15
18:00

ZBP - Stanislav a poďak. za 33 r. ţivota
+ Peter (5.výr.)

Humenné

06:15
16:30
18:00
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

+ Ján, Martin, Ivan, Ján, Monika
Eucharistická adorácia
+ Mária
+ Helena, Miroslav, Michal, Helena, Andrej
+ Mikuláš
ZBP Gabriela
+ Alţbeta, Andrej
+ Ján, Terézia, Štefánia
Za + z rod. Slepáková a Kenderešová
+ Mária, Jozef, Mária st., Ján
+ Anna a Ján
ZBP - Jozef a Mária (40.manţ.)
+ Helena, Ján
ZBP Alena s rod., Jaroslav s rod. Helena s rod
ZBP Natália (18 r.)
ZBP rod. Mikulová a Weberová
ZBP - Ivan (60 r.), Peter (30 r.)
+ Margita, Ondrej

UTOROK
15.08.2017
NANEBOVZATIE
PREBL.
PANNY MÁRIE, (sl.)
STREDA
16.08.2017
Sv. Štefana Uhorského,
(ľs.)
ŠTVRTOK
17.08.2017
PIATOK
18.08.2017
Sv. Heleny, (ľs.)
SOBOTA
19.08.2017

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

Humenné
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
20.08.2017

20. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

V utorok (15. 8.) je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie s povinnou
účasťou na celej svätej omši.
• V stredu (16.08.) sa uskutoční koncert v rámci Medzinárodneho organového festivalu „Humenské organové dni Štefana Thomána“ so začiatkom o 19:00 hod.
• V stredu (23.08.) sa uskutoční koncert „Sanctus“ v rámci medzinárodného hudobného festivalu PONTES – MOSTY POROZUMENIA. Začiatok o 19.00
v rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých v Humennom.
• Obišovce – poďakovanie otca arcibiskupa: Milí veriaci, chcem sa vám poďakovať za vašu obetu a pekné svedectvo jednoty v modlitbe pri našej Nebeskej Matke
v Obišovciach, v sobotu 5. augusta na slávení fatimskej soboty. Účasť veriacich bola znovu vysoká (1.200 ľudí) a ani horúčavy vás neodradili. Nech naše modlitby
a obety napomôţu k víťazstvu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, aby Pán daroval našej arcidiecéze a celej Cirkvi poţehnaný čas novej duchovnej jari a obnovy!
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21.08.2017
Sv. Pia X., pápeža, (sp.)
UTOROK
22.08.2017
Panny Márie Kráľovnej,
(sp.)
STREDA
23.08.2017
ŠTVRTOK
24.08.2017
Sv. Bartolomeja,
apoštola, (sv.)
PIATOK
25.08.2017
SOBOTA
26.08.2017

4
Humenné

06:15
18:00

+ Jozef, Zuzana, Jozef
+ Gizela, Július, Mária, Emil, Marta, Celestín

Humenné

06:15
18:00
16:00

+ Jozef
+ František, Mária, Cyril, Irena
ZBP Mária s rodinou

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

+ Juraj
Za + rodičov - Lukáš a Anna
+ Jozef, Mária, Ján
Eucharistická adorácia
+ Mária, Peter
+ Ján
+ Milan
ZBP Michal (73 r.) s rodinou
+ Jaroslav
Poďak. za 50.manţ. - Blaţena a Jozef
ZBP ochranu P. Márie pre r. Dutková a príb.
Za + z rod. Pišková, Gajdošová a Drábová
+ Anton, Magdaléna
ZBP - Mária a Ingrid
ZBP - Peter, Gabriela, Peter, Mária, Irena
Poďakovanie za 70 r. ţivota - Jozef
Za + z rod. Štofejová
Za + z rod. Sojová, Ledinská
+ Ladislav, Jozef, Ján, Anna
ZBP - Eva a Anna
+ ZBP Anna a Jozef s rodinou

NsP
Humenné
Humenné

Brestov
Humenné
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
27.08.2017

21. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

Príbeh otca a dcérky
Pri detskom ihrisku sa jedného dňa na lavičku vedľa cudzieho muţa posadila ţena.
“To je môj synček,” povedala a prstom ukázala na malého chlapčeka.
“Je to naozaj pekný chlapec,” povedal muţ s úsmevom na tvári a v zápätí dodal:
“tamto je moja dcéra, na tom bicykli s bielymi šatami.”
Muţ sa pozrel na hodinky a zavolal svoju dcérku: „Čo povieš Melissa, pôjdeme uţ?“
Mellisa však prosila. „Ešte päť minút ocko, prosím ešte 5 minút,“ urputne prosíkala.
Naozaj posledných päť minút,“ opakovalo dievča. Muţ sa pousmial a povedal,: “No,
dobre teda.” “Ako tak pozerám, ste naozaj trpezlivý otec,” ozvala sa mamina malého
chlapčeka. Muţ sa len pousmial a povedal:
„Jej starší brat Tommy bol minulý rok zabitý opitým vodičom počas toho, ako v okolí
jazdil na bicykli. Nikdy som s ním netrávil veľa času. Teraz by som dal všetko za to,
aby som s ním mohol byť aspoň päť minút. Neurobím tú istú chybu s Melissou. Myslí
si, ţe som jej dal ďalších päť minút aby mohla jazdiť na bicykli. Pravda je taká, ţe ja
získam ďalších päť minút, počas ktorých sa môţem pozerať ako sa hrá…“
Ţivot je o prioritách, aké sú tie tvoje?! Venuj viac času ľuďom, na ktorých ti skutočne záleţí.
Uzávierka v stredu pred vydaním čísla (príspevky na email: humenne@rimkat.sk alebo vo farskej kancelárii)
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