INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK
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12. ROČNÍK

Spomeňme si na nedávny komunistický reţim, kedy sme
boli vystavení otázke, nakoľko ostať verní Bohu. Vieme, ţe niektorí
zvolili natoľko kompromisné riešenie, ţe sa nakoniec aţ tak podvolili štátu, ţe dali cisárovi nielen to, čo je cisárovo, ale i to, čo je Boţie.
Mohlo by sa zdať, ţe dnešná doba nás stavia pred iné otázky. No opäť si musíme poloţiť tú istú otázku - nakoľko sme verní Bohu?
Tí, ktorí denne zápasia o vernosť svedomiu, plávajú častokrát proti prúdu. Hodnoty, ktoré vyznávajú a presadzujú, sú spoločnosťou povaţované za hlúpe a utopické.
Priniesť evanjelium do politiky, zákonov krajiny, do médií a celej spoločnosti sa javí ako
neuskutočniteľné - ako niečo, čo je stratou času a energie. Hlavne v poslednej dobe
sme na Slovensku svedkami boja o základné hodnoty spoločnosti, ako je ochrana ţivota od počatia aţ po prirodzenú smrť a o postavenie rodiny.
Ak niekto na spoločenskom poli nevie ako, alebo nemôţe pomôcť prakticky,
môţe vyuţiť dve veľmi silné zbrane – modlitbu a obetu. Modlitba a obeta pomáhajú
niesť tých, ktorí bojujú tento boj v prvej línii. Vieme, ţe bez modliacich sa ťaţko môţeme očakávať zmeny v okolí a uţ vôbec nie na tak váţnom bojisku ako je dianie
v spoločnosti. Takţe naozaj – zapojiť sa môţeme všetci!

Slávnosť Všetkých Svätých prináša obrovskú nádej do ţivota človeka. Je slávnosťou a výzvou dnešnej mládeţi. Pretoţe ponúka obrovský podnet k plnosti ţivota v radosti. Pretoţe hovorí o svätosti nie ako o morálnej dokonalosti, ale ako o vnútornej radosti duše.
Blahoslavení = šťastní srdcom (biblicky srdce nie je chápané ako miesto chvíľkových
emócií a zaľúbenosti, ale ako hĺbka - vnútro človeka - jeho myšlienky, pocity, hodnoty,
pamäť, temperament, osobnosť, priestor stretnutia s Bohom a iným človekom). Nejde
o podnet k tomu, aby sa kresťan stával akýmsi príkladom “dokonalosti”, pretoţe tým je
jedine Boh. Ale aby sa stával priateľom Boha. Priateľom v zmysle “synom odpustenia”;
márnotratným synom, ktorý sa vracia k otcovi, či kajúcim zločincom, ktorý vyznáva
hriechy. Prítomnosť Boha v ţivote takéhoto človeka prináša šťastie a aj otvorenosť pre
napĺňanie ţivota podľa blahoslavenstiev.
Poďme teda prebudiť svätosť v našich ţivotoch. U kaţdého z nás: či sme dieťa, mladý
človek, dospelý alebo starší... Veď koniec - koncov, čo je vlastne svätosť, ak nie šťastie? Jednoduchá radosť z existencie! Byť šťastný na základe vlastnej odpovede na Boţí sen o mojej osobe.
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• V stredu (01.11.) bude odpustová slávnosť Všetkých svätých.
Program:
10:30 – slávnostná svätá omša (Mons. Bernard Bober, arcibiskup)
14:30 – pobožnosť za duše zosnulých pri kríži na cintoríne
(v prípade nepriaznivého počasia v Dome smútku).
• Sv. spoveď pred slávnosťou Všetkých svätých, Pamiatkou verných zosnulých
i prvým piatkom:
Humenné
Sobota (28.10.)
Pondelok (30.10)
Utorok

(31.10)

09:00-11:00
10:30-12:00
16:30-18:00
16:30-18:00

Brestov
Kochanovce
NsP

Piatok (27.10.)
Piatok (27.10.)
Utorok (31.10.)

15:30 -16:30
16:45 -17:45
15:00 -15:45

• BRESTOV: Pobožnosť na cintoríne za duše zosnulých bude (01.11.) o 14:00 hod.
• KOCHANOVCE: Pobožnosť na cintoríne za duše zosnulých bude (01.11.) o 14:00

Úplné odpustky pre duše v očistci
V dňoch od 1. do 8. novembra môţu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných
zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra náboţne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i
ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky moţno získať od poludnia predchádzajúceho
dňa, aţ do polnoci určeného dňa.
Druhý spôsob je náboţne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1.
novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.
Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť
zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v ten istý deň, a pomodliť
sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba
vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Táto posledná podmienka je veľmi
ťaţká, ale úplne samozrejmá. Všetku náklonnosť k hriechu totiţ vylučuje len tak veľká
láska k Bohu, ktorá si, zo strany Boţej, plné odpustenie všetkých trestov za hriechy zaslúţi.
Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci. Odpustky sú odpustenie časného
trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú uţ odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú
čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Kaţdý veriaci môţe odpustky získať buď pre seba, alebo aplikovať za
zosnulých (KKC 1471).
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Humenné

PONDELOK

23.10.2017
Brestov
Humenné
UTOROK
24.10.2017
NsP
Humenné
STREDA
25.10.2017
ŠTVRTOK
26.10.2017
Výr. Posviacky
chrámu, ak deň
nie je známy, (sl)

PIATOK
27.10.2017
SOBOTA
28.10.2017
Sv. Šimona a Júdu,
apoštolov, (sv.)
NEDEĽA
29.10.2017

30. nedeľa
v cezročnom období

Kochanovce
Humenné

Brestov
NsP
Humenné
Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

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

+ Helena, Štefan, Anna, Ondrej, Jozef
ZBP Štefan a Andrea s rodinami
+ Karol (2.výr.)
+ Ján
+ Jozef, Helena, Milan
+ Johanna (10.výr.)
+ Štefan, Mária, Michal
ZBP Marek, Janka a ich rodiny
+ Ivan
+ Mária
Za + z rod. Puškárová, Galatová, + František
ZBP a pokoj Kochanovčanov
+ Jozef, Anna
+ Mária, Anna, Michal
Eucharistická adorácia
+ Juraj
Za + z rod. Mandzáková a Maďarová
+ Ján, Anna, Pavlina, Ondrej
+ Ladislav, Anna
+ Eugen
+ Bartolomej, Andrej, Ján, Dezideer, Mária
+ Pavol, Mária, Pavol
+ Jaroslav
ZBP Kamila
ZBP Ľubica (50 r.) s rodinou
ZBP Ján a Daniela
+ Štefan
ZBP Anton (20 r.)
Poďak. za 40.manţ. Gabriela a Jozef
+ Ruţena
+ Ján, Andrej, Ján, Marta
ZBP Lucia s rod. (40 r.)
ZBP rod. Kenderešová
ZBP za Bohuznáme tri rodiny
15 r. manţ. Silvia a Branislav s rod., ZBP

• V našom farskom kostole si u birmovancov na budúcu nedeľu (29.10.) po každej
svätej omši môžete zakúpiť sviečku s logom kampane „Sviečka za nenarodené
deti“ a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu ţivota od počatia, ktoré vykonáva
Fórum ţivota.

• Vo štvrtok (26.10.) je výročie konsekrácie nášho farského kostola. Je to
významná slávnosť pre farské spoločenstvo, preto Vás pozývame zúčastniť sa
bohosluţieb. V tento deň moţno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
• HE: Oznamujeme vám, ţe ešte je zopár voľných úmyslov na december. Môţete
si prísť do kancelárie nahlásiť úmysly. Úmysly na sv. omše pre prvý polrok 2018 budeme prijímať v novembri po dušičkách.
• Na budúci víkend v noci zo soboty na nedeľu (28.-29.10) bude zmena času. Hodinky
posúvame o hodinu naspäť.
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Humenné

30.10.2017
Humenné
UTOROK
31.10.2017
NsP
Humenné
STREDA
01.11.2017
VŠETKÝCH SVÄTÝCH,
(sl.)
ŠTVRTOK
02.11.2017
SPOMIENKA
NA VŠETKÝCH
VERNÝCH ZOSNULÝCH

PIATOK
03.11.2017
Prvý piatok

SOBOTA
04.11.2017
Sv. Karola Borromea,
biskupa, (sp.)
NEDEĽA
05.11.2017

31. nedeľa
v cezročnom období

Odpust
Brestov
Kochanovce
Dubník
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné
Brestov
Kochanovce
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

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

ZBP Miroslav (50 r.)
+ Ján
+ Mária (1.výr.)
+ Helena
ZBP Jaroslav a Anna s rod.
+ Rozália, Hans, Alţbeta, Jozef, Zuzana
+ Ladislav st., Ladislav ml.
Za duše v očistci
+ Margita a Štefan
+ Zuzana
Za zosnulých členov ruţencového bratstva
ZBP Helena (80 r.)
+ Jozef
+ Anna, Michal, Anna, Ján
+ Mária, Juraj, Jozef
Za nenarodené deti
Eucharistická adorácia
+ Ján
Za zosnulých z obce
+ Milan (2.výr.)
+ Alţbeta
+ Veronika, Ţofia, Michal
+ Mária, Ján, Zuzana
+ Mária, Štefan, Andrej
+ Pavlína (2.výr.)
+ Iveta, Ján, Anna
Za + z rod. Kimáková a Krídlová
Ruţencové Bratstvo
+ Ján, Júlia, Rudolf, Anna
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Ján, Mária, Ján, Mária, Anna
Za + z rod. Marcinovej
+ Michal, Zuzana, Štefan, Martin
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Vladimíra (ţ.)
+ Ján, Alţbeta, Juraj, Mária
+ Milan, Veronika, Vincent
Za ruţencové bratstvo
ZBP pre rodinu
ZBP Anna (90 r.)
+ Anna, Ján, Terézia, Andrej
Za Ruţencové bratstvo

Príklad Svätých by sme mohli nazvať aj, ako vzor „kultúry každodenného života“.
Náš kaţdodenný ţivot sa skladá z pestrej mozaiky činností. A my práve
do jednotlivých činností máme vnášať čosi boţské. Do rozprávania. Do obliekania.
Do práce. Do rodiny. Do športu. Do zábavy. Do susedských vzťahov. Do politiky. Ide
tu o akýsi jednoznačný postoj posväcovania kaţdodenných skutočností.
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.

