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Biblické čítania tejto nedeľnej sv. omše sa
sústreďujú na tému bratskej lásky v spoločenstve veriacich, ktoré má svoj zdroj v
spoločenstve Najsvätejšej Trojice. Apoštol
Pavol tvrdí, že celý Boží zákon nachádza
svoju plnosť v láske tak, že naše vzťahy s
ostatnými, desať prikázaní i každé iné prikázanie možno zhrnúť v tomto: „Milovať
budeš svojho blížneho ako seba samého!“
Evanjelium venovaný životu kresťanského
spoločenstva, nám hovorí, že bratská láska zahŕňa aj pocit vzájomnej zodpovednosti, a tak, keď sa môj brat prehreší proti
mne, musím prejaviť starosť o neho. Predovšetkým s ním musím osobne hovoriť,
aby si uvedomil, že to, čo povedal alebo
urobil, nie je dobré. Tento spôsob jednania sa nazýva bratské napomenutie: Nie
je to reakcia na jeho previnenie voči mne,
ale je to prejav lásky môjmu bratovi. Sv.
Augustín hovorí: „Ten, kto ťa urazil, kto ti
ublížil, spôsobil vážnu ranu sebe samému, a ty sa nestaráš o ranu svojho brata?... A ak ťa tvoj brat nepočúvne? Ježiš v
dnešnom evanjeliu ukazuje postup: najprv
sa k nemu vráť a dohovor mu s dvoma
alebo troma ďalšími osobami, aby si mu
pomohol lepšie si uvedomiť, čo urobil; ak
aj napriek tomu stále odmieta napomenutie, treba to oznámiť spoločenstvu; a ak
ani spoločenstvo nepočúvne, má cítiť oddialenie, ktoré on sám spôsobil, oddeliac
ho od cirkevného spoločenstva. Toto všetko naznačuje, že na ceste kresťanského
života je potrebná istá spoluzodpovednosť: každý, vedomý si svojich obmedzení
a nedostatkov, je vyzvaný privítať bratské
napomenutie a pomáhať bratom touto
osobitnou službou.

12. ROČNÍK

Pane Ježišu, čím sme si zaslúžili, že sa k
nám správaš s takým milosrdenstvom a
láskou? Čo by sme mali urobiť, aby sme
si vôbec zaslúžili taký obrovský skutok
lásky, akým bola tvoja obeta na kríži? Vôbec nič - a práve preto oslavujeme tvoj
kríž a slávu jeho víťazstva. Akým úžasným Bohom si, keď uprostred nášho trápenia - trápenia, ktoré sme na seba priviedli skrze hriech a vzburu - si sa rozhodol zriecť seba samého. Zaslúžili sme si
odsúdenie, ale ty si sa rozhodol zachrániť
nás. Zaslúžili b sme si odlúčenie od teba,
ale ty si nezniesol myšlienku, že by si nás
stratil. A tak si v pokore a láske vzal na
seba kríž. Objal si ten symbol potupy a
zmenil si ho na symbol víťazstva a triumfu - nášho víťazstva rovnako ako tvojho!
Nášho triumfu rovnako ako tvojho!
Ježišu, patrí ti všetka chvála! Vyzval si na
súboj nášho najväčšieho nepriateľa - satana, hriech a smrť - a všetkých si ich porazil...
HYMNUS
Vitaj, Kríž svätý, vitaj, sveta nádhera,
ty nádej pravá, z ktorej radosť vyviera,
znamenie spásy, v nebezpečí istota,
ty si Strom nadprirodzeného života.
Kríž hoden úcty, Kríž ty životodarný,
ty klenot sveta, balzam duší nezdravých,
vzdávame poctu Krížu, hoci nehodní,
otroci cez Strom, cez Strom Kríža slobodní.
Nech Synov Kríž je na česť Bohu Otcovi,
rovnako na česť Duchu Tešiteľovi;
buď Povýšenie Kríža svetu na spásu
a nebešťanom zdrojom šťastia a jasu.
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Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievame ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom
„Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo Maria Dolorosa). Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými, bolestnými udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť.
No predsa tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila.
Sú to:
1. Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne meč“)
Prvá bolesť b) Proroctvo Simeona. Simeon predpovedal Panne Márii v jeruzalemskom chráme, že jej duše prenikne meč bolesti.
2. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť malého Ježiša
Druhá bolesť c) Útek do Egypta. Jozef s Máriou a malým Ježiškom utiekli do
Egypta pred zlým kráľom Herodesom.
3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
Tretia bolesť d) Stratený Ježiš. Jozef s Máriou 3 dni hľadali 12-ročného Ježiša, až
ho našli v jeruzalemskom chráme.
4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
Štvrtá bolesť e) Na krížovej ceste. Na Veľký piatok sprevádzala Matka svojho Syna Ježiša na jeho krížovej ceste, ktorú podstúpil za naše hriechy.
5. Ukrižovanie a smrť Ježiša
Piata bolesť f) Mária pod krížom. Matka Mária na vrchole Golgoty s neopísateľnou
bolesťou stála pod krížom, na ktorom zomieral jej Syn.
6. Snímanie z kríža
Šiesta bolesť g) Pieta. Bolestná Matka držala v náruči mŕtve telo svojho milovaného Syna.
7. Ježišov pohreb
Siedma bolesť h) Pochovanie Ježiša. Panna Mária sa s veľkou bolesťou v duši dívala na pochovávanie svojho Syna.
Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie badať v 15. storočí. Prvá zmienka o
ňom pochádza z roku 1412, kedy sa o ňom hovorilo na cirkevnom sneme v Kolíne nad
Rýnom. Pre celú Cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten istý
pápež povolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Patrónka Slovenska.
Najväčšou národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie je u nás bazilika minor v
Šaštíne. Dejiny tohto chrámu siahajú do roku 1564. Za baziliku minor bola vyhlásená
pápežom Pavlom VI. v roku 1964. Ten istý pápež v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil
Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú Patrónku Slovenska. Každoročne na tento sviatok a na Turíce tisíce pútnikov putujú do šaštínskej baziliky, kedy bývajú hlavné púte,
aby si uctili našu Patrónku a vyprosili pomoc v bolestiach a utrpení každodenného života.
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11.09.2017
UTOROK
12.09.2017
Najsv. mena
Panny Márie, (ľs.)
STREDA
13.09.2017
Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa Cirkvi,
(sp.)

ŠTVRTOK
14.09.2017
POVÝŠENIE SVÄTÉHO
KRÍŽA, (sv.)

Brestov
Humenné

NsP
Humenné

Kochanovce
Humenné
Kalvária
Kalvária
Humenné

PIATOK
15.09.2017
SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE,
PATRÓNKY
SLOVENSKA, (sl.)

SOBOTA
16.09.2017
NEDEĽA
17.09.2017

24. nedeľa
v cezročnom období

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
17:00
18:00
07:30
09:00
10:30
18:00

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné
Kalvária
Kalvária
Brestov
Kochanovce

09:30
08:00
09:00
10:30
07:00
10:30
18:00
08:00
07:30
07:30
09:00
10:30
18:00
07:30
08:45

+ Anna, Štefan
ZBP rodiny - Ľubomír, Richard, Martin
+ Ján (2.výr.)
+ Jaroslav (2.výr.)
ZBP rod. Lukáčová a Belicová
+ Ján, Alžbeta, Jozef
ZBP - Mária, Ladislav, Lukáš
+ Mária, Andrej, Alžbeta, Jozef
Za dar živej viery a pokoj rodín Kochmová,
Radušovská, Lichmanová
+ Jozef
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Jaroslav
+ Pavol a rodičia
ZBP bohuznámych súrodencov s rodinami
Krížová cesta (od Mierovej ulice)
ZBP Marta a poďak. za 40 r. života a za ZBP
celej rodiny
+ Eva
+ Mária, Ján, Anna, Michal, Vlado
ZBP - Michal, Oxana, Xénia, Alexandra a
upevnenie vo viere
ZBP a dar viery pre rodiny - Jozef, Jaroslav,
Ľubica, Jozef
+ Jozef, Mária, Bernard
ZBP Jozef a Mária s rodinou
ZBP - Bohuznáma rodina
ZBP Jakubko s rodičmi
ZBP Ľudmila
Za obyvateľov mesta
+ Ján, Mária, Jozef, Klára
ZBP Peter
ZBP Bibiana s rodinou a poďakovanie za 15 r.
manželstva
ZBP - Daniela (40r.) s rodinou
Krížová cesta (od Mierovej ulice)
Za farnosť
ZBP - Slavomíra (ž), Svetlana s rodinou
ZBP Dušan s rodinou
Za zdravie Marianna, Michaela, Martin

• V stredu (13.09.) bude Večeradlo za kresťanskú Európu o 17:00 hod.
• Vo štvrtok (14.09.) na sviatok Povýšenia sv. kríža Vás pozývame na Kalváriu. O 17:00
hod. tam bude Krížová cesta (dole z Mierovej ulice) a po nej o 18:00 hod. sv.omša zo
sviatku Povýšenia sv. Kríža.V tento deň tradičná štvrtková adorácia nebude.
• Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie (15.09.) síce nie je prikázaným sviatkom, no pozývame vás zúčastniť sa sv. omše, nakoľko je to patrónka našej krajiny. Sv. omše budú ako
v nedeľu. V tento deň bude kancelária farského úradu zatvorená. Súrne prípady hláste
po sv. omši kňazovi.
• V sobotu (16.09.) Vás pozývame na slávnostnú sv. omšu z príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné. Sv. omša bude na námestí pred „Kaskou“
o 10:30 hod. a bude ju celebrovať Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita.
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06:15
12:00
18:00
17:00
06:15
12:00
18:00
16:00

+ Štefan
+ Vasiľ, Hedviga, Štefánia, Július, Mária
ZBP a poďak. za 50.manž. - Andrej a Anna
+ Jozef, Mária, Ján, Ján
+ Štefan
+ Michal a Šimon
+ Mária a Štefan
+ Anton, Mária, Anton ml.

Kochanovce

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

+ Michal, Mária, Michal, Mária
+ Štefan, Alžbeta
ZBP a poďak. - Margita (70 r.)
ZBP rodín Kuľhová, Pišková, Popovičová

Humenné

06:15

ZBP Róbert, Jana, Martin, Anna
a za upevnenie vo viere
+ Jozef, Jozefa (ž.), Stanislav
Eucharistická adorácia
ZBP - Mária (60 r.)

18.09.2017
Brestov
Humenné
UTOROK
19.09.2017
NsP
STREDA
20.09.2017
Sv. Andreja Kim Taegona, a sv. Pavla Hasanga
a spol., (sp.)
ŠTVRTOK
21.09.2017
Sv. Matúša, apoštola
a evanjelistu, (sv.)

PIATOK
22.09.2017
SOBOTA
23.09.2017
Sv. Pia z Pietrelčiny,
kňaza, (sp.)
NEDEĽA
24.09.2017

25. nedeľa
v cezročnom období

Humenné

Brestov
NsP
Humenné
Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

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

+ Štefan
+ Mária (1.výr.)
+ Pavlína, Juraj, Mária, Milan
+ Miroslav a Michal
+ Mária (5. výr.), Matúš
ZBP Mariana, Emka, Ján
+ Margita a Ján
ZBP - Anna a + Mikuláš (20.výr.)
+ Anna
+ Michal Burcin
+ Mária, Andrej, Anna, Jozef, Juraj
ZBP - Ján s rodinou
+ Juraj, Pavlína, Rozália, Ján
+ Gizela, Tomáš, Anna
ZBP Štefan s rodinou
+ Miloš, Mária, Jozef
+ Michal, Anna, Ján
ZBP 70 r. Božena

• Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Povýšenia sv. Kríža na Kalvárii. Hlavným
celebrantom bude Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup. Upozorňujeme zmenu sv. omší
na budúcu nedeľu: vo farskom kostole sv. o 9:00 hod. nebude (v tom čase bude na Kalvárii
krížová cesta a spovedanie z dôvodu odpustovej slávnosti); v Brestove sv. omša bude
o 7:30 hod. a v Kochanovciach o 8:45 hod. Program je na výveske.

Budem stáť pri bránach neba a nevstúpim pokiaľ všetky moje duchovné deti nebudú so
mnou.
Sv. Páter Pio
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.

