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Kým „zákonníci a farizeji“ (znalci Písma) sa
nám navonok môžu javiť ako dve nezávislé
skupiny, ktoré sa akoby
náhodou spojili, veľmi
pravdepodobne aspoň časť zákonníkov
patrila medzi farizejov. Farizeji sa usilovali
brániť židovskú vieru pred helénskym
vplyvom. Farizeji považovali za svoju povinnosť zabezpečiť, aby každý židovský
muž dostal náležité vzdelanie o zákone.
Ježiš svojím výrokom o tom, že zákonníci
a farizeji si zasadli na „Mojžišovu stolicu“,
potvrdil ich pozíciu učiteľov ľudu. Na nich
ležala zodpovednosť za to, že ľudia budú
vyučení v poznaní zákona. Väčšina odkazov na zákonníkov a farizejov v Novej
zmluve je negatívnych. Zdá sa, akoby
sledovali ľudí, len aby mohli niekoho nachytať pri nejakej chybe a obviniť ho z porušenia zákona. Ježišove výhrady voči
farizejom a zákonníkom neboli v oblasti
učenia, ale v oblasti praktického života.
Problémom nebolo ich úsilie priviesť ľudí
k dodržiavaniu Mojžišovho zákona, ale
ich vlastná neschopnosť či neochota žiť
podľa zákona. Tento obraz farizejov je v
Písme taký častý, že slovo farizej sa dnes
používa ako synonymum pre pokrytectvo.
Farizeji jedno hovorili, a iné robili. A keď
aj urobili správnu vec, väčšinou to bolo z
nesprávnych pohnútok.

12. ROČNÍK

Tohto roku sme mali dve farské púte. Mohli sme ako pútnik si sadnúť pod klenby katedrál do lavice a do ticha.
Je
povzbudením
vidieť
mladších i starších zo všetkých oblastí života a rôznych kultúr, ich
zopäté ruky a sústredenosť v modlitbe.
Nejako takto sme mohli stretnúť elegantne oblečenú dámu ako kľačí pred Sviatosťou Oltárnou; rozospatého chlapca
ako sa opiera o svojho otca počas omše;
štvorčlennú rodinu s ružencom v ruke
uprostred dňa pred sochou Panny Márie
alebo skupinu mladých na krátkej modlitbe v prítmí kostola.
V očiach, v slovách, v jednoduchej prítomnosti či v dobrote, ktorá sála z týchto
ľudí, sa nachádza niečo zvláštne: radosť
a spokojnosť z toho, že sú kresťanmi.
Kresťanská viera sa stala motivujúcou silou pre ich životy. Niektorí sú
v spoločenstve Cirkvi už od brieždenia
svojho života, iní dospievajú k viere až
keď sa začína zvečerievať.
Byť kresťanom-katolíkom je však mimoriadne náročné. Sv. Augustín svojim veriacim povedal:Kedykoľvek na nás dolieha nejaký útlak alebo súženie, je to pre
nás napomenutie a zároveň aj pokarhanie. Lebo ani naše Sväté písmo nám nesľubuje pokoj, bezpečnosť a mier, ba
evanjelium netají ani súženia, útlak a po
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horšenia. Ale „kto vytrvá do konca, bude spasený“.
Byť katolíkom znamená neodchádzať, ale vytrvať pri Kristovi v spoločenstve bratov
a sestier. Vrátiť sa späť do Otcovho náručia, ak sa niečo prihodilo. Usilovať sa žiť život,
v ktorom má prednosť odpustenie, a nie odplata. V ktorom prvenstvo patrí pokore,
a nie pýche; štedrosti a nie lakomstvu; prijatiu druhého a nie nenávisti. V týchto bodoch
sa vyznačuje kresťanská viera, v strede ktorej stojí Ježišov kríž ako prejav nekonečnej
lásky, obety, zmierenia, ktorý má svoje pokračovanie v bežnom živote veriaceho človeka.
Byť dobrým katolíkom znamená tvoriť spoločenstvo veriacich, žiť s Eucharistiou, rešpektovať svedomie, pravidelne konať skutky v prospech druhých, žiť prítomný okamih
ako príležitosť k svätosti, veriť v modlitbu a modliť sa pravidelne, mať na pamäti, že
Boh je nekonečne milosrdný a odpúšťajúci.
Chcel by som poprosiť predovšetkým rodičov, aby osobným príkladom ukázali svojim
deťom, že byť kresťanom-katolíkom je čosi vznešené, radostné, dodávajúce energiu
a chuť do života, čosi posvätné, zmysluplné pre čas i pre večnosť.

Podľa latinského nápisu, ktorý je na fasáde Lateránskej baziliky svätého Jána v Ríme,
je táto „matkou a hlavou všetkých kostolov mesta a sveta". Keďže tento chrám je katedrálou biskupa Ríma, pápeža, vnímame ho ako symbol jednoty: jednoty nás, všetkých
členov Kristovho tela, Cirkvi. Ale naša jednota v Kristovi je viac než majestátna myšlienka vrytá do fasády katedrály. Mali by sme ju žiť v realite svojho každodenného života.
Ak sa pozrieme na Cirkev, vidíme, ako veľmi potrebuje pracovať na jednote. Ľudia majú
odlišné pohľady na mnohé veci. Dovoľujeme, aby rozdielne názory vplývali na to, ako
sa navzájom vnímame, čo následne oslabuje pocit bratstva; a tieto rozdelenia prekážajú
ľuďom sláviť liturgiu ako jedno telo.
Krása a harmónia kostolov určených na vzdávanie chvály Bohu pozýva aj nás ohraničené a hriešne ľudské bytosti, aby sme sa obrátili a v úzkom spoločenstve s Ježišom, opravdivým svätým medzi svätými, vytvárali „kozmos“ - ovzdušie, dobre usporiadanú stavbu. Vrcholným spôsobom sa to uskutočňuje v eucharistickej liturgii, v ktorej sa Cirkev,
teda spoločenstvo pokrstených, zjednocuje pri počúvaní Božieho slova a prijímaním
Kristovho tela a krvi. Cirkev zložená zo živých kameňov okolo tohto dvojitého stola rastie v pravde a v láske a zvnútra utváraná Duchom Svätým premieňa sa na to, čo prijíma,
pripodobňujúc sa čoraz viac Ježišovi Kristovi. Ak žije v úprimnej a bratskej jednote, stáva sa duchovnou stavbou, ktorá sa páči Bohu. A koľkokrát len prídeme do chrámu
a zúčastníme sa liturgie, znovu a znovu dočiahne korene našej bytosti veľtok, o ktorom
hovorí videnie proroka Ezechiela: Prorok videl, ako spod prahu jeruzalemského chrámu
vyvierala voda. Zväčša to znamená nejakú poruchu kanalizácie, ale v tomto kontexte to
znamená pravý opak. Tým, že voda vytekala z vnútornej svätyne, bola prisľúbením Božieho uzdravenia a spásy pre jeho ľud. Keď ju Ezechiel pozoroval, videl, ako sa pramienok postupne mení na mohutnú rieku, ktorá zúrodňuje celú zem a mení ju na raj pre
každé živé stvorenie.
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Humenné

PONDELOK

06.11.2017
Brestov
Humenné
UTOROK
07.11.2017
NsP
Humenné
STREDA
08.11.2017
ŠTVRTOK
09.11.2017
VÝROČIE POSVIACKY
LATERÁNSKEJ
BAZILIKY, (sv.)
PIATOK
10.11.2017
Sv. Leva Veľkého, pp.
a učiteľa Cirkvi, (sp.)
SOBOTA
11.11.2017
Sv. Martina z Tours,
biskupa, (sp.)
NEDEĽA
12.11.2017

32. 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
16:00
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
09:30
08:00
09:00
10:30

+ Mária
+ Anna, Ján, Ján, Mária
+ Ján a + z rod. Kocajová
+ Jaroslav
+ Michal, (nedožitých 70 r.)
+ Pavlína, Andrej, Ján, Anna
+ Ján, Anna
+ Jozef, Verona, Ján, Anna
+ Ján, Anna
+ Rudolf, Mária, Jozef
Za + z rod. Martonova a Šepeľova
ZBP rod. Tutková
ZBP Veronika a Alena
+ Štefan, Mária, Jozef, Alžbeta
Eucharistická adorácia
ZBP Jaroslav a Anna s rod.
+ Anna, Ján, Anna, Andrej
+ Zuzana, Michal
+ Jozef, Helena, Mária, Ján
+ Ján, Alžbeta, Vladimír a ich rodičia
+ Viera
+ František, Ján
+ Juraj, Mikuláš, Ondrej
+ Irena
+ Anna
+ Ján, Jozef, Anna
+ Mária, Ľudovít, Anna
+ Andrej, Anna, Michal, Justína
+ Juraj, Mária, Miroslav
ZBP Andrej a Eva s rod.
+ Štefan, Alžbeta, Ján
ZBP rod. Ducová
ZBP a poďakovanie Sofia (2 r.)
+ Helena (10. výr.)
+ Štefan

• HE: V utorok (07.11.) začneme prijímať úmysly svätých omší na prvý polrok
2018 (max. 2 úmysly na osobu). Zapisovať budeme vo farskej kancelárii počas
úradných hodín.
• BR, KOCH, DUB: Úmysly svätých omší na prvý polrok 2018 v Brestove, Kochanovciach a na Dubníku, začneme prijímať od pondelka po sv. omšiach (max. 1
úmysel na osobu).
• V nedeľu (19.11.) sa bude konať „Dobročinná zbierka sv. Alžbety“. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

Naučme sa mať súcit s nedostatkami blížneho. Majme na pamäti, že keby nad nami nedržal Boh svoju ruku, konali by sme ešte horšie.
Sv. Filip Neri
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Humenné

PONDELOK

13.11.2017
Brestov
Humenné
UTOROK
14.11.2017
NsP
Humenné
STREDA
15.11.2017
Kochanovce
Humenné
ŠTVRTOK
16.11.2017

PIATOK
17.11.2017
Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky, (sp.)
SOBOTA
18.11.2017
NEDEĽA
19.11.2017

33. nedeľa
v cezročnom období

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

ZBP Radovan a Lucia
+ František
+ Ján
+ Alžbeta, Michal
ZBP Jozef (70 r.)
+ Michal, Anna
ZBP Mária
ZBP Slávka, Maťko, Roman, Marián
ZBP Mária
ZBP Anna a Ľubomír (20. výr.manž.)
+ Ján
ZBP Silvia (45 r.) a Ema (13 r.)
+ Anna, Demeter
+ Michal, Štefan, Mária, Juraj
Eucharistická adorácia
+ Mária, Michal, Anna
Za + z rod. Franková a Makarová
+ Ján, Andrej
ZBP Mária (60 r.)
+ Alžbeta
+ Alexander
Za zosnulých bohuznámej rodiny
+ Ladislav
+ Andrej
ZBP Agáta (50 r.)
+ Anna, Bernardína
+ Eugen
+ Alžbeta, Anna
+ Stanislav, Irena, Anton, Eva
ZBP Alžbeta s rodinou
+ Štefan
+ Alžbeta (1.výr.)
ZBP Katarína, martin
ZBP 65 roč. Anny s rodinou

Čo nám chce Pán Ježiš povedať podobenstvom o 10 pannách?
Päť múdrych panien sa dôkladne pripravilo na stretnutie so ženíchom, urobili všetko
čo bolo potrebné, aby stretnutie so ženíchom dopadlo dobre aj keby z nejakého dôvodu meškal (boli oblečené ako družičky, vzali si lampy, vzali si aj zásobu oleja, vyšli
naproti ženíchovi a čakali a nakoniec tiež zaspali).
V podobenstve je rozdiel medzi múdrymi a nemúdrymi družičkami daný len jednou
vecou a tou je nádoba s olejom.
Pán Ježiš chce týmto zdôrazniť dôležitosť resp. nevyhnutnosť prípravy a keďže
v podobenstve je hlavným bodom diskusie „olej“,(ktorý symbolizuje Ducha Svätého),
ktorý jedny majú a druhé nie, jedná sa o duchovnú prípravu – prijatie Ducha Svätého,
(prítomnosť Ducha Svätého).
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.

