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13. ROČNÍK

Išiel som na návštevu. Žiadne veľké prípravy, stresovanie, čo si oblečiem, čo zoberiem so sebou... Tieto starosti teraz odpadli. Veď to bola taká „obyčajná“ návšteva. Vlastne, chodím na ňu už roky, dá sa povedať, že
skoro denne, teraz to však bolo v inom čase, ako to obvykle býva.
Domáci Pán bol, ako vždy, doma. A mal na mňa, ako vždy, čas. Mohli
sme sa porozprávať. Len mne sa, dáko, nechcelo hovoriť. Nakoniec, veď
ma pozná, ako vlastnú dlaň, dobre vie, na akú tému by som zase začal.
A tak som tam, u Neho, len sedel, a vychutnával si tú chvíľu. A vlastne, trochu som aj rozmýšľal. O tom, že Boh je síce všade s nami,
a predsa nás stále pozýva, aby sme prišli aj k Nemu domov. Určite nie
preto, že by Mu bolo doma samému smutno, ale preto, že u Neho doma,
všetko, čo prežívame, (hľadania, neistoty, smútky,
zranenia, plány, radosti, šťastie...), dostáva inú podobu.
A aj keď sa v okamihu nič nezmení, (Boh spravidla
nerobí veľké gestá), mení sa naše vnútro. Možno len
tak celkom máličko, ale mení sa.
A aby ste si nemysleli, nechcem teraz tu o tom, že
je to tak, nikoho presviedčať. Načo? To by bolo celkom
zbytočné. O tom sa môže v tomto pôstnom čase
presvedčiť každý sám.







Sú len dva druhy ľudí na svete. Ani čierni, ani bieli, ani bohatí ani chudobní, ale tí, ktorí sú buď mŕtvi v hriechu, alebo mŕtvi hriechu.
Ježiš neprišiel na tento svet preto, aby urobil zo zlých ľudí dobrých.
Prišiel na tento svet, aby z mŕtvych ľudí, urobil živých!
Niektorí kresťania sú mŕtvi. Spievajú o Bohu, hovoria o Bohu, ale sú
mŕtvi. Prečo? Vôbec nemajú živý vzťah s Bohom.
Ako môžeme mať mŕtve bohoslužby so živým Kristom?
Stoja veci pre ktoré žiješ za Kristovu smrť?
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Keď trpíme, sťažujeme sa. No radšej by sme sa mali sťažovať,
že netrpíme, pretože nič nás tak nepribližuje k nášmu Pánovi ako
práve utrpenie.
Svetskí ľudia sú zarmútení, keď ich postihne kríž, praví kresťania sú
zarmútení len vtedy, keď nemajú žiaden kríž.
Krstom sme prijali svoj kríž, ktorý môžeme odložiť jedine po smrti.
Kríž je najmúdrejšia kniha, ktorú je možné čítať. Tí, ktorí túto knihu
nepoznajú, sú nevzdelaní, aj keď možno poznajú všetky ostatné
knihy. Skutočne múdri sú len tí, ktorí ju milujú, ktorí sa s ňou radia,
ktorí sa do nej zahĺbia.
Len vtedy sa nám dobre darí, keď nesieme dobre svoj kríž.
Sú dva spôsoby utrpenia: trpieť s láskou a trpieť bez lásky. Všetci
svätí trpeli s veľkou trpezlivosťou, radosťou a vytrvalosťou, pretože
milovali. My trpíme s hnevom, zlosťou a nudou, pretože nemilujeme.
Keby sme milovali Boha, boli by sme šťastní, že môžeme trpieť
z lásky k tomu, ktorý sa za nás obetoval.
Krížovú cestu je najťažšie začať.
Strach z krížov je naším veľkým krížom.
Väčšina ľudí sa ku svojim krížom obracia chrbtom a uteká pred nimi.
Čím viac utekajú, tým viac ich kríž prenasleduje.
Možno si myslíme, že keď aspoň trochu milujeme dobrého Boha,
nič nemôže stáť proti nám, nič, čo by nám mohlo spôsobiť utrpenie.
A to preto, lebo nechápeme hodnotu a šťastie kríža.
Keď milujem svoj kríž, vôbec ho necítim, ale keď ho odmietam,
rozdrví ma.
Vôbec nechápem, ako môže kresťan nemilovať
kríž a utekať pred ním! Nie je to to isté, ako
utiecť od toho, ktorý na ňom visel a zomrel za
nás?
Kríž je lampa, ktorá osvetľuje nebo i zem.
Dlhá choroba je prospešná pre toho kresťana,
ktorý vie, ako ju má využiť.
Spojenie s Ježišom Kristom, to je spojenie
s krížom – a to je spasenie!
Chceš dosiahnuť nebo?
Potrebuješ milosť a kríž.
Sv. Ján Mária Vianney
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• Sv. spoveď pred prvým piatkom:
Starých a chorých navštívime doma
v piatok (02.02.) od 8:00 hod.
Vo farskom kostole je počas celého
prvého piatku Eucharistická adorácia.
Farská kancelária bude počas týždňa
zatvorená.
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+ Viktor Pavol, Andrej, Mária, Helena
+ Viktor
+ Anna, Andrej, Mária
+ Michal, Michal, Mária
+ Mária, Milan, Alexander, Helena
+ Miroslav, Elemír
+ Štefan
+ Ján, Justína, Ján
+ Anna (1.výr.)
+ Štefan, Mária, Eugen
ZBP rod. Brzycheyova a súrod. rod. Ružová
+ Anna (1.výr.)
Eucharistická Adorácia
ZBP Ľudmila
+ Ján
+ Elena
Krížová Cesta
ZBP Patrik (18 r.)
ZBP Ľudmila (40 r.)
+ Jozef (10.výr.)
Za ružencové bratstvo
+ Rudolf, Helena, Alexander, Františka
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
ZBP Helena (70 r.)
Za ružencové bratstvo
ZBP Peter s rodinou
ZBP Anton, Mária, Anton
ZBP Mária (70 r.)
ZBP Júlia (15 r.)
ZBP Jozef (70 r.)
Krížová cesta a Pôstna kázeň
Za ružencové bratstvo
ZBP Katarína (18 r.)
+ Jozef
ZBP bohuznáma rodina
Za ružencové bratstvo

Humenné
Brestov
Kochanovce
NsP
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Štvrtok
Pondelok
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Utorok

10:30 – 12:00
16:30 – 18:00
16:30 – 18:00
od 16:00
od 16:45
od 15:00

• Pozývame rodičov birmovancov vo štvrtok (01.03.) po večernej sv. omši o 18:45 hod. na
pracovné stretnutie v rekolekčnej miestnosti.
• V dňoch 12. – 15. mája 2018 (sobota – utorok) vás pozývame na Farskú duchovnú obnovu do Poľska. Bližšie informácie dostanete v sakristii farského kostola, kde sa môžete ešte zapísať.
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Za + z rod. Šepeľová
+ Ján
+ Štefan a Anna
+ Ján, Cyril, Mária, Martin
+ Andrej, Anna
+ Jozef a jeho + rodina
+ Zdenka, Tomáš
+ Ján
+ Ján, Justína, Ján
+ Ján, František, Mária
+ Jozefína
+ Jaroslav
+ Mária a Ján
Za obrátenie hriešnikov, zomierajúcich a duše
v očistci
Eucharistická Adorácia
+ Anna, Michal, Františka (ž.), Ján
+ Magdaléna a Ján
+ Anton, Magdaléna, Anton, Anna

6:15
12:00
17:15
18:00
18:00
16:00

ZBP Adriána (ž.)
+ Helena, Ján
Krížová Cesta
+ Mária
Za ružencové bratstvo
ZBP Magda 75 rokov života

7:00
18:00
8:00
7:30

ZBP Jozef s rodinou
+ Jolana (1.výr.)
ZBP bohuznáma rodina
+ Zuzana, Ján, Jozef, Mária
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14:30
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9:30
8:00
9:00
10:45

+ Mikuláš (1.výr.)
ZBP Jozef s rodinou
ZBP Cecília (60 r.), Anton a deti s rod.
Krížová cesta a Pôstna kázeň
+ Ján, Mária
ZBP Jozef (40 r.)
ZBP Ľubica (50 r.)
+ Ján, Anna, Evička
ZBP rodina Čurlejová

• Rodičov detí na prvé sv. prijímanie pozývame v piatok (09.03.) na poslednú katechézu pre
rodičov. Účasť nutná!
• Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach oznamuje všetkým, ktorí cítia
povolanie ku kňazstvu, že žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2018 na adresu
seminára v Košiciach. Samozrejme treba kontaktovať aj svojho vlastného farára, aby napísal
odporúčanie na prijatie.
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 a zodpovedný za vydanie: František Mariňák
Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme.

