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Štvrtá veľkonočná nedeľa je nedeľou Dobrého pastiera. Ježiš sám sa nazval pastierom a nás nazval ovečkami.
V Ježišových očiach je stratenou ovečkou hriešnik. O hriešnikovi, o tej stratenej ovečke, nám povedal, že Pastier zanechá tých deväťdesiatdeväť oviec na
púšti a pôjde hľadať tú jednu, ktorá sa
stratila, a bude ju hľadať, kým ju nenájde. A keď ju nájde, vezme ju
s radosťou na plecia a prinesie domov.

13. ROČNÍK

Neopovrhol ani veľkou hriešnicou,
ktorá mu v dome farizeja Šimona svojimi slzami umývala nohy, svojimi vlasmi
mu ich utierala, bozkávala mu ich a natierala voňavým a veľmi drahým olejom.
Povedal jej: „Tvoje hriechy sú odpustené. Tvoja viera ťa zachránila. Choď
v pokoji!“ Ježiš sa zmiloval aj nad ženou, ktorú prichytili pri hriechu cudzoložstva a Mojžišov zákon mal pre ňu už
len rozsudok smrti ukameňovaním.

Pastierovi však nestačí , že on sám sa teší
z nájdenej ovečky, ale
zvolá svojich priateľov
a susedov, aby sa aj oni
radovali s ním. Ba povedal
– „Hovorím vám: Tak bude
aj v nebi väčšia radosť
nad jedným hriešnikom,
ktorý robí pokánie, ako
nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí
pokánie nepotrebujú“.

Tým, ktorí si robili chuť na
kameňovanie,
povedal:
„Kto z vás je bez hriechu,
nech prvý hodí do nej kameň.“ Taký sa nenašiel,
preto všetci sa pomaly vytrácali, až napokon ostal
so ženou sám. Ježiš jej
povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a viac už
nehreš“. Žena sa stretla
s toľkou láskou. Láska zachraňuje.

Hriešnik je ten, kto ním opovrhol,
no on ho predsa hľadá. Je to nepochopiteľné, ale veď sám nás uisťuje, že je
to tak. Len čítajme evanjelium a nenájdeme takého veľkého hriešnika, ktorým
by Ježiš opovrhol.

Pán Ježiš prišiel teda na tento svet
preto, aby nás vyslobodil od hriechov.
Túžbou jeho srdca je oslobodiť každého
človeka, veď trpel a zomrel za každého
z nás. Nikoho nevylúčil zo svojho
spásonosného diela. A predsa pre
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mnohých jeho krv Pastiera a Baránka tiekla zbytočne, lebo nepochopili jeho lásku
k nám hriešnikom. Je až zarážajúce, ako sa hriešnik vzpiera tejto láske a opovrhuje
ňou. Napriek tomu, že Pán Ježiš je všemohúci Boh, takémuto hriešnikovi nemôže
pomôcť, lebo nikdy nezasiahne do vôle človeka, a to ani vtedy, keď sa človek vrhá
do večného nešťastia.
Ježiš hľadá, volá, ale hriešnik sa musí rozhodnúť sám, či sa mu dá nájsť, či
počuje jeho hlas, alebo ostáva voči nemu hluchý. Neboj sa počúvať Pastierov hlas.

Prvé sväté prijímanie je dôležitou udalosťou v živote každého veriaceho človeka.
Vnímajú dnes deti a najmä ich rodičia podstatu tejto udalosti alebo sa prvé sväté prijímania zmenili na súťaž o najkrajší prednes, dar či oblečenie?
Pápež Pius X. odporúčal nielen dennú účasť na svätom prijímaní, ale zaviedol aj
zníženie veku prvoprijímajúcich detí na úroveň, kedy sú schopné používať rozum a odlíšiť obyčajný chlieb od eucharistického.
Základná otázka znie, či dieťa vo veku sedem rokov dokáže pochopiť podstatu tejto
sviatosti. Musíme povedať, že nízky vek detí nie je prekážkou. Tým deťom to neublíži,
práve naopak, len ich to požehná. Nechajte maličkých prichádzať ku mne... čítame na
transparentoch v mnohých kostoloch počas slávností prvého sv. prijímania.
Kardinál Antonio Cañizares Llovera, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu
sviatostí na túto tému povedal: “Všetci, špeciálne deti potrebujú chlieb, ktorý zostúpil
z neba, pretože aj duša sa potrebuje živiť. Nestačia naše vymoženosti, veda, technika,
akokoľvek sú dôležité. Deti potrebujú stretnutie, priateľstvo, jednotu s Ježišom, jeho
prítomnosť a silu. Oni sú, vďaka ich nepoškvrnenej a otvorenej duši tými, ktorí sú, bez
pochybností, dobre disponovaní pre toto stretnutie.“
Podľa skúseností z predchádzajúcich rokov, nie je pri prvom svätom prijímaní problém v deťoch, ale skôr v ich rodičoch. „Je tragikomické sledovať rodičov počas slávnosti,
niektorí nevedia, ako stáť, kedy kľaknúť, ako sa v kostole zapojiť do liturgie. Nevedia
toho veľa o liturgii, lebo sa na nej zúčastňujú veľmi málo.
Rodičia by pritom tiež nejakým spôsobom mali preukázať
svoju pripravenosť na to, že ich dieťa ide prijať sviatosť
Eucharistie.“ Práve prvé sv. prijímanie ich detí, by rodičov
malo „naštartovať“ k novému duchovnému obrodeniu.
Nepochybne existuje zhoda v tom, že ak dieťa a jeho
rodičia pochopia obsah a podstatu Eucharistie, v ktorej sa
Kristus dáva všetkým bez rozdielu, nebude zohrávať
úlohu vonkajškovosť slávnosti, ale budú mať radosť, že
ich dieťa je v tej najlepšej spoločnosti - s Ježišom.
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pondelok
23.4.2018
Sv. Vojtech,
biskup a mučeník, (sp.)
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Humenné
Brestov
Humenné

utorok
24.4.2018
NsP
streda
25.4.2018
Sv. Marek, evanjelista,
(sv.)

Humenné
Kochanovce

Humenné
štvrtok
26.4.2018
Brestov
NsP
Humenné
piatok
27.4.2018

sobota
28.4.2018

Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné
NsP
Humenné

nedeľa
29.4.2018
5. Veľkonočná Nedeľa

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

6:15
12:00
18:00
17:00
6:15
12:00
18:00
16:00
6:15
12:00
18:00
17:00
6:15
12:00
16:30
18:00
17:00
16:00
6:15
12:00
18:00
17:00
18:00
16:00
7:00
18:00
7:30
7:30
9:00
10:30
18:00
9:30

+ Jozef (1.výr.)
+ Mária a Ján
+ Jozef, Štefan, Ján, Mária
+ Jozef, Juraj, Anna
+ Juraj
+ Štefan (4.výr.)
+ Mária, Juraj
+ Gabriel
+ Jozef, Anna, Andrej, Anna, Nina
+ Ján
+ Mária a Pavol
ZBP rod. Černá, Sabolová, Šepeľová
ZBP Jaroslav s rodinou
+ Jozef
Eucharistická Adorácia
+ Július (20.výr.)
+ Jolana a Michal
+ Mária, Štefan, Anton
ZBP Zuzana a Ján s rodinou (55.manž.)
+ Margita a Štefan
ZBP Jaroslav (45 r.)
ZBP Jozefína s rodinou
+ Ľudmila, Jozef
+ Mária
+ Andrej a Mária
ZBP Jaroslav a Anna s rod.
+ Mária a Peter
ZBP Albert (60 r.)
Za uzdravenie - Lea (ž.)
Za prvoprijímajúce deti
+ Juraj, Ján, Júlia, Anna
ZBP Mária a Eduard (50.manž.) a ZBP Jarmila
(40 r.)
8:00 ZBP Jozef (60 r.)
9:00 ZBP Emil s rodinou
10:45 ZBP a poďak. Ján a Mária (55. manž.)

• Dnes (22.04.) na nedeľu Dobrého pastiera je zbierka na seminár. Za vaše milodary
Pán Boh zaplať!
• KOCH: V piatok (27.04.) bude 15. výročie konsekrácie kostola v Kochanovciach. Je to veľká slávnosť pre miestnu obec, preto Vás pozývame zúčastniť sa
svätej omše v hojnejšom počte. V tento deň je možné v tomto kostole získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok.
• HE: V nedeľu (29.04.) bude slávnosť prvého svätého prijímania pre deti z našej
farnosti o 10:30 hod. Prosíme, aby ste miesta označené ako „rezervované“ nechali
voľné. Spovedanie detí a rodičov bude v sobotu (28.04.) od 9:00 hod. vo farskom
kostole.
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pondelok
30.4.2018

4
Humenné

6:15
12:00
18:00
6:15
12:00
18:00
8:00

ZBP Ladislav a Pavol
+ Jozef a poďak. za 80 r. - Žofia
+ Michal, Bernardína
+ Jozef, Anna
+ Karol, Miroslav, Jozef
+ Jozef
+ Ján

utorok
1.5.2018
Sv. Jozef, robotník, (ľs.)

Humenné

streda
2.5.2018
Sv. Atanáz,
biskup a učiteľ C., (sp.)
štvrtok
3.5.2018
Sv. Filip a Jakub,
apoštoli, (sv.)

Humenné

6:15 + Štefan, Ľubomír
12:00 + Michal, Ján, Mária, Anna
18:00 + Štefan, Anna, Melánia, Dušan

Humenné

6:15
12:00
16:30
18:00
6:15
12:00
18:00
17:00
18:00
18:00
16:00
7:00
18:00
8:00
8:00
7:30
7:30
9:00
10:30
18:00
8:00
9:30
9:00
10:45

NsP

PRVÁ NEDEDĽA

PRVÁ SOBOTA

PRVÝ PIATOK

Humenné
piatok
4.5.2018

sobota
5.5.2018
Farská adorácia

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné
Brestov
Kochanovce
NsP
Humenné

nedeľa
6.5.2018

6. Veľkonočná Nedeľa

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

+ Gejza, Irena, Juraj, Martin
+ Michal, Mária, Ján, Anna
Eucharistická Adorácia
+ Jozef, Anna, Jozef
+ Ján, Pavlína, Zoltán, Cecília
+ Zuzana, Ján, Terézia, Jozef
+ Anna, Ján, Jozef, Terézia, Ján
Za + z rod. Kopilová a Čerevková
+ Michal, Mária, Michal, Paulína, Hermína
Za ružencové bratstvo
ZBP a poďak. Martin 50 r. života s rodinou
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Jaroslav, Ján, Mária
Za ružencové bratstvo
Za ružencové bratstvo
Za ružencové bratstvo
ZBP Katarína (70 r.) a celá rodina
Za ružencové bratstvo
Za prvoprijímajúce deti
ZBP Stanislav (70 r.)
ZBP Daniel s rodinou (45 r.)
ZBP Tomáš (25 r.)
ZBP za tri bohuznáme rodiny
ZBP Adam 10 r. života s rodičmi

• HE: Počas mája (od utorka), budú Loretánske litánie o 17:45 hod.
a v pracovných dňoch aj o 11:45 hod.
• Vo filiálnych kostoloch v Brestove a v Kochanovciach bude v sobotu (05.05.) od 8:30
do 12:00 vyložená Sviatosť Oltárna, nakoľko je to deň farskej adorácie za potreby
celej arcidiecézy.
• HE: V nedeľu (06.05.) bude slávnosť prvého svätého prijímania pre deti z našej
farnosti o 10:30 hod. Prosíme, aby ste miesta označené ako „rezervované“ nechali
voľné. Spovedanie detí a rodičov bude v sobotu (05.05.) od 9:00 hod. vo farskom
kostole.
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.

