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13. ROČNÍK

Božia tvár na seba zobrala ľudskú tvár a nechala sa vidieť a spoznať v synovi Panny Márie, ktorú z tohto dôvodu uctievame s titulom
„Božia Matka“. Tá, ktorá zachovala vo svojom srdci tajomstvo božieho materstva, bola prvá, ktorá videla tvár Boha, ktorý sa stal človekom v malom plode jej lona. Matka má úplne špeciálny, jedinečný a
istým spôsobom aj exkluzívny vzťah s práve narodeným synom. Prvou tvárou, ktorú dieťa vidí, je tvár matky a tento pohľad je rozhodujúci pre jeho vzťah k životu, so sebou samým, s ostatnými, s Bohom; je rozhodujúci,
aby sa on mohol stať „synom pokoja“ (Lk 10,6). Medzi rôznymi typológiami ikon Panny Márie v byzantskej tradícii je jedna, ktorá sa nazýva „nežná“ a ktorá zobrazuje Ježiška s tvárou opretou - líce o líce - o tvár Matky. Dieťa pozerá na Matku, a tá pozerá
na nás, skoro by sme povedali, akoby chcela odzrkadľovať Božiu nežnosť smerom k
tomu, kto sa na obraz pozerá, nežnosť, ktorá do nej zostúpila z neba a vtelila sa do
toho Syna človeka, ktorého drží v náručí. V tejto mariánskej ikone môžeme kontemplovať niečo zo samotného Boha: znamenie nevýslovnej lásky, ktorá ho priviedla k
tomu, aby „dal svojho jednorodeného Syna“ (Jn 3,16). Tá istá ikona nám však ukazuje v Márii tvár Cirkvi, ktorá odráža na nás a na celý svet Kristovo svetlo, Cirkvi, prostredníctvom ktorej prichádza ku každému človeku radostná zvesť: „Už nie si otrok,
ale syn“ (Gal 4,7) - ako to čítame u svätého Pavla. Meditovať nad tajomstvom Božej
tváre a tváre človeka, to je privilegovaná cesta, ktorá vedie k veľkodušnosti a k pokoju.
lp

V srdci najkrajšej ženy na svete sa zrodila pieseň, ktorej text sa dostal na
stránky Svätého Písma a počas tisícročí je každodenne opakovaný miliónmi ľudí.
Názov tej piesne je Magnificat. Začína sa slovami: Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi. Vyslovila ju Panna Mária potom, čo v požehnanom stave prekonala cestu hornatým krajom, aby navštívila príbuznú Alžbetu a podelila sa s ňou s radosťou z očakávania Mesiáša. Je prejavom jej vďačnosti a chvály voči Bohu. Vďačnosť a chvála voči Pánu Bohu priniesli nevyhnutnú odozvu. Boh naplnil jej dušu ešte väčšou radosťou a pokojom.
Tento princíp platí aj pre nás.
Inými slovami, spôsob ako žiť kresťansky, ako prekonávať ťažkosti života, ako si udržať radosť a mať Ježišovho Ducha, je mať vo svojom srdci pieseň chvály po celý deň.
Myslíme na Božiu dobrotu a ďakujeme za ňu: Pane, ďakujem Ti za dnešné ráno, za
tento deň, že žijem, že som zdravý, ďakujem Ti za svoju rodinu. Týmito a podobnými
slovami vo svojom vnútri komponujeme pieseň svojho srdca.
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Ďakujeme!
Na konci občianskeho roka chceme poďakovať všetkým veriacim našej farnosti, ktorí cítia zodpovednosť nanovo darovať dušu tomuto nášmu spoločenstvu.
Vďaka vám, rodiny, prvé a základné bunky nášho spoločenstva a spoločnosti, vďaka
Vám deti, naša nádej budúcnosti! Ďakujeme aj členom všetkých komunít, hnutí aj všetkým jednotlivcom, ktorí sa angažujú v živote kresťanov našej farnosti i nášho mesta!
ŠTATISTIKY ZA ROK 2017

Krsty: Celkovo = 59 (33 chlapcov + 26 dievčat)
Pohreby: Celkovo = 110 (Muži = 66; Ženy = 44; Deti = 3)
Humenné = 95; Brestov = 6; Kochanovce = 9
Sobáše = 46
Prvoprijímajúci = 86
Birmovanci = 45
Pomazanie chorých v roku 2017 prijalo 765 veriacich.
Žiaci na náboženstve = 1898 (ZŠ=1718 + SŠ=180)
Sv. omše vo farnosti:
Humenné = 1059; Brestov = 158; Kochanovce = 164;
Dubník = 104; NsP = 242; CsŠ = 48; Hospice, DSS = 80
Celkovo odslúžené = 1855 + za veriacich farnosti = 60
DÔLEŽITÉ TERMÍNY V ROKU 2018

1.sv. prijímanie v našej farnosti bude:
29.04. = CsŠ, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Kudlovská
06.05. = ZŠ Švermova, ZŠ Pugačevova
Sviatosť birmovania plánujeme na Nedeľu Najsv. Trojice – 27.05.2018
ODPUSTY VO FARNOSTI:
Odpust v Brestove
– 20.05.2018 – nedeľa (Zoslanie DS)
Odpust na Dubníku
– 03.06.2018 – nedeľa (Najsv. Telo a Krv)
Odpust v Kochanovciach – 24.06.2018 – nedeľa (Narodenie J. Krstiteľa)
Odpust v HE – PM Karmelská – 15.07.2018 – nedeľa
Odpust v HE – Kalvária
– 16.09.2018 – nedeľa (Povýšenie sv. Kríža)
Odpust v HE – Všetkých svätých – 01.11.2018 – streda
• Na Nový rok pri slávnosti Bohorodičky Panny Márie, budeme pri všetkých sv.
omšiach v úvode prosiť o dary Ducha Svätého pre Nový rok. Pri speve „Príď Duchu
Svätý tvorivý“ môžeme získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky.
• HE: Vo nedeľu (07.01.) môžete prispieť na celoslovenskú zbierku Dobrá novina, Svoj milodar na Dobrú novinu, potom môžete dať vonku pri vchode do kostola koledníkom.
• HE: Na sviatok Zjavenia Pána budeme pri všetkých sv. omšiach požehnávať
vodu. Vo farskom kostole bude umiestnená pri spovedniciach, odkiaľ si ju môžete odniesť do svojich príbytkov.

FL 01/2018
pondelok
1.1.2018
Panny Márie
Bohorodičky
- slávnosť -

3
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

utorok
Humenné
2.1.2018
Sv. Bazila Veľkého a
Gregora Naziánskeho, (sp.) NsP
streda
3.1.2018
Najsv. mena Ježiš, (ľs.)

Humenné

štvrtok
4.1.2018

Humenné

piatok
5.1.2018

Prvý piatok
(Celodenná adorácia)

Humenné
- vigília
Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné

sobota
6.1.2018
Zjavenie Pána

- slávnosť -

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné

nedeľa
7.1.2018

Krst Krista Pána

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

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

+ Peter
ZBP Monika s rodinou
Za farnosť
ZBP Juraj s rod. a Martin s rod.
ZBP Štefan s rodinou
ZBP Mária a Natália
ZBP Peter s rodinou
Poďak. za 70 r.ž. Marta a ZBP celá rodina

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

+ Ján, Adam, Mária, Anna, Štefan
+ Jozef, Mária, Ján, Tibor
+ Michal, Anna
+ Vladimír

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

ZBP Margita
+ Šimon, Mária, Michal
ZBP Jaroslav a Anna s rodinou
+ Mária a Daniel
+ Anna
Eucharistická Adorácia
Za + z rod Kovaľová a Kislanová

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

+ Mária
ZBP Michal, Lenka, Zuzana, Filip, Marián, Denisa
ZBP Anna s rodinou
ZBP Daniela (ž.)
ZBP Anna a Ján
Za ružencové bratstvo
+ Margita, Michal

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

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
ZBP Ladislav
+ Peter a Helena
+ Štefan a Anna
ZBP Adela (70 r.)
Za + z rod. Jurasova a Cingeľova
ZBP Bohuznáma rodina
Za ružencové bratstvo

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

+ Anna (40.výr.), + Štefan, Andrej
Za ružencové bratstvo
+ Ján, Terézia, Jozef, Ján
+ Juraj, Helena, Anna, Ján
ZBP Rudolf, Tomáš s rodinou
ZBP rod. Karoľová č.123
+ Ján (1. výročie)
ZBP Tatiana 40 r.života s rod.

• Domy a byty, ktoré ste nahlásili na požehnanie, navštívime na slávnosť Zjavenia
Pána (06.01.) popoludní od 13:00 hod. Nahlásiť sa môžete ešte do štvrtku v sakristii kostola. Vzhľadom na vyšší záujem prosíme o trpezlivosť, keďže ku niektorým sa dostaneme
až neskôr popoludní. Ďakujeme.
• HE: Budúci týždeň je tzv. „prvopiatkový“. Nakoľko však ste ešte len krátko po Vianočnej spovedi nebudeme spovedať ako zvyčajne. Tým, ktorí potrebujete sviatosť zmierenia
sme k dispozícii vždy ráno a večer pred sv. omšami a vo štvrtok (4.1.) od 17:00 do 18:00
budeme k dispozícii všetci kňazi.
• HE: Na budúcu nedeľu (07.01.) bude prvonedeľná pobožnosť o 15:00 hod.
(ruženec o 14:30 hod.).
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pondelok
8.1.2018

utorok
9.1.2018

streda
10.1.2018

4
Humenné
Brestov
Humenné

NsP
Humenné
Kochanovce
Humenné

štvrtok
11.1.2018

Brestov
NsP
Humenné

piatok
12.1.2018

sobota
13.1.2018

Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

nedeľa
14.1.2018
2. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

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

+ Július, Mária, Ján
ZBP Ružena, Mária, Monika s rodinou
+ Štefan (3.výr.)
+ Iveta, Tibor

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

+ Klaudius, Margita
+ Tomáš, Mária
ZBP Peter a Daniela
+ Gabriela Burcinová

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

ZBP Ondrej s rodinou
+ Cyril
+ Stanislav (pohreb 14.11.)
+ Milan

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

+ Anna (1.výr.) + Štefan
ZBP Peter s rodinou
Eucharistická Adorácia
+ Mária
Za + z rod. Čarnická a Merčaková
+ Pavlína a Jozefína

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

ZBP Jaroslav, Ján, Beáta s rodinami
+ Michal a jeho + príbuzní
+ Michal
ZBP a poď. za uzdr. – Petronela
+ Zdenka, Eugen

07:00
18:00
08:00
07:30

ZBP Ján, Peter, Mária, Denisa, Bianka
Za uzdravenie - Lea a B. pomoc pre rodičov
+ Ján (nedožitých 60 r.)
ZBP Vladimír, pomoc v chorobe

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

+ Anna
+ Jozefína (3.výr.)
+ Juraj, Mária, Michal
ZBP Peter (50 r.), Renáta , Mária (75 r.)
ZBP a poďakovanie za 40 r. - bohuznáma
ZBP rod. Jozefa Karoľa
+ Milan
ZBP Mária s rodinami jej dcér

• Nedeľou Krstu Pána sa končí Vianočné obdobie a od 8.1. začína Cezročné obdobie. V tomto období sa neslávi osobitný aspekt Kristovho tajomstva. Skôr sa najmä
v nedele pripomína Kristovo tajomstvo v celej jeho plnosti. Cezročné obdobie bude
trvať až do popolcovej stredy – do 14. februára.
• V tomto týždni už budú opäť stretnutia birmovancov po skupinách, sväté omše pre
birmovancov aj sv. omše pre deti.

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

