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13. ROČNÍK

Na ďalekom východe kdesi v Perzii sa každý rok usporadúval obrovský trh, na ktorom sa stretali kupci diamantov a iných drahých
kameňov. Bolo tam vtedy zhromaždené takmer celé bohatstvo
sveta. A predsa raz istý kupec rozpovedal priateľom svoj príbeh, v
ktorom im ukázal, že existuje ešte niečo oveľa viac ako diamanty a drahé kamene. Hovoril: „Šiel som raz púšťou na tento trh a vo svojej batožine som mal najdrahšie kamene, aké som kedy niesol. Šiel som sem predávať, vymieňať, a tak sa
stať ešte bohatším. Zrazu sa však strhla púštna búrka a ja som si nevzal kompas,
ktorý by mi ukázal správny smer. Bolo to hrozné, pretože som zablúdil a šiel v
ústrety smrti. Našťastie som natrafil na karavánu, ktorá kompas mala. Som presvedčený, že kompas je vzácnejší ako ktorýkoľvek diamant.“
Ísť správnym smerom.
Nájsť správny smer vtedy, keď
blúdime púšťou alebo pralesom tohto života. Nič nie je
tak dôležité ako vykročiť v istote, že idem dobre, že neblúdim. Ako to dokázať, keď máme okolo seba toľko ponúk?
Ako to zvládnuť vtedy, keď sa
púšťame sami na životné cesty
a rodičia už istým spôsobom strácajú
nad nami dohľad a nie je možné, aby
nás stále viedli za ruku. Nikdy by sme
nedospeli a nebolo by to správne, keby chceli za nás rozhodovať stále, aj
keď sme už fyzicky dospelí. Čo robiť?
Ako to riešiť, aby sme sa nestratili?
Potrebujeme sprievodcu, ktorý
nás nevedie za ruku, ale ktorý nás
vedie za srdce. Ktorý do nás vstúpi
a ide s nami po našich cestách a vedie

nás a usmerňuje náš rozum,
našu vôľu. Dáva nám dar
múdrosti, rozumu, rady, sily,
poznania, nábožnosti, bázne
Božej. Je to Boží kompas v
nás a my všetci už iste vieme, že je ním Duch Svätý –
tretia božská osoba a jeho dary osobitne dostávame pri
sviatosti birmovania. Veď pokrstených
sviatosť birmovania dokonalejšie spája
s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú
ako praví Kristovi svedkovia pozvaní
šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.
Ísť životom a nemať zmysel života, nemať správny smer, je to najhoršie, čo by nás mohlo postihnúť. Boh je
tak múdry, že na to pamätá a chce
nám pomáhať. Nevedie nás však za
ruku, lebo by sme nikdy nedospeli,
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stále by sme boli deťmi, ktoré sa nevedia rozhodovať. Boh nás vedie tak, že vstupuje do nášho srdca a pomáha nám múdro sa rozhodovať. Hovorí nám, že otec
nie je ten, o ktorého sa môžeš vždy oprieť, ale ten, kto ťa naučí žiť tak, aby si sa
nemusel opierať o nikoho okrem Neho.
Ešte nad jednou vecou sa chcem zastaviť. Duch zostúpil na Ježiša ako holubica. My sme si preto zvykli zobrazovať Ducha Svätého veľmi často týmto symbolom. A to je správne. Avšak zabudli sme na jednu vec. Zabudli sme si všimnúť
spôsoby Ducha, ktorý zostupuje ako holubica. Ako zostupuje holubica do svojho
hniezda? Potichu, nebadane až bojazlivo. Aj Duch takto zostupuje do nás. Nie nasilu, nie preto, aby nás ukoristil ako orol, sokol či jastrab. Duch zostupuje potichu
a my musíme byť otvorení pre jeho prijatie. Neodplašiť ho. Otvoriť sa mu. Sviatosť
birmovania, ktorú máme od Krista je pre nás veľmi dôležitá, pretože nám pomáha
orientovať sa v živote. Bez správneho smeru – aj keby sme mali mnoho drahokamov a veľké bohatstvá – zablúdime a zahynieme. Ale my sme prišli na tento svet,
aby sme sa stretli s naším Otcom a Ježišom Kristom.
Duch Otca a Syna nech nám pomáha kráčať po správnych cestách.

Bol raz jeden ostrov, ktorý
obývali všetky pocity: radosť,
smútok a množstvo iných,
vrátane lásky.
Jedného dňa dostali obyvatelia správu, že sa ostrov
potopí. Všetky pocity sa pripravili na rýchly odchod z ostrova, naskákali do lodí a čakali na odchod, iba láska chcela ešte
chvíľu zostať na ostrove, ktorý tak milovala.
Keď už sa láska skoro topila, začala prosiť o pomoc. Vtom prišlo bohatstvo
a láska
mu
povedala:
„Bohatstvo, vezmi ma so sebou!“
„Nemôžem, v lodi je množstvo zlata a
striebra, a pre teba tam nie je miesto!“
Tak láska požiadala o pomoc márnivosť, ktorá išla tiež okolo: „Prosím,
pomôž mi!“ „Nemôžem ti pomôcť. Si

celá mokrá a zničila by si moju novú loď...“
Na to láska oslovila smútok:
„Môžem ísť s tebou?“ „Ale
láska! Som tak smutný, že
radšej pôjdem sám.“
Potom okolo prešla radosť,
bola tak veselá, že ani nepočula, ako láska volá o pomoc.
Láska sa zo zúfalstva rozplakala.
Vtom počula hlas: „Poď, láska, vezmem ťa so sebou.“ Bol to starček a
láska sa ho od radosti zabudla spýtať
na meno. Keď pristáli na pevnine opýtala sa múdrosti: „Kto bol ten starček,
ktorý ma sem priviezol? Múdrosť odpovedala: „Bol to čas.“ „Čas? Ale prečo ma chcel previesť iba čas?“ Múdrosť odpovedala: „Lebo iba čas je
schopný pomôcť a porozumieť veľkej
láske.“

Je možné, že niekedy nechávam alebo som nechal zomrieť lásku, lebo...
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Humenné

pondelok
4.6.2018
Brestov
utorok
5.6.2018
Sv. Bonifác,
biskup a mučeník, (sp.)

Humenné
NsP
Humenné

streda
6.6.2018
Kochanovce
Humenné
štvrtok
7.6.2018
NsP
Humenné
piatok
8.6.2018
Najsvätejšie
Srdce Ježišovo, (sl.)

sobota
9.6.2018
Nepoškvrnené Srdce
Panny Márie, (sp.)

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

nedeľa
10.6.2018
10. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

6:15 + Dezider, Ján, Andrej, Bartolomej, Mária
12:00 ZBP Miroslav a Ľuba s rodinou
18:00 ZBP a posilu vo viere Martin, Milena, Zuzana,
Lukáš
17:00 ZBP Gabriel a Darina
6:15 + Ján (20 výr.), Anna, Jozef
12:00 ZBP rod. Mašlanková a Mária Lakomcová
18:00 ZBP - Tomáš
16:00 + Ján, Júlia, Angelia, Bernardina
6:15 + Imrich, Ján, Michal, Zuzana, Mariena
12:00 Za + z rod. Harvanová, Bilecová, Kasaničová
18:00 + Anton, Mária, Anna
17:00 + Štefan
6:15 ZBP Jozef, Jaroslav, Ján, Anna
12:00 Poďak. za 75 r. - Helena
16:30 Eucharistická Adorácia
18:00 ZBP - Veronika
16:00 ZBP Anna 80 r., + Pavol
6:15 ZBP a poďak. - Jozef a Irena (50 manž.)
12:00 + Anna, Michal, Mária
18:00 ZBP a pomoc pri skúškach - Barbora
17:00 ZBP rod. Košická a Janošová
18:00 Za + z rod. Kenderešova
18:00 + Jozef, Mária
16:00 + Anna, Mária, Ľudovít
7:00 + Karol (nedožitých 70 r.)
18:00 + Ladislav
8:00 ZBP rod. Okošová a Bobaľová
7:00 + Michal, Alžbeta, Michal, Ján, Pavol a rod.
Šimurdová
7:30 ZBP Antona Daniela (20 manž.)
9:00 + Mária
10:30 ZBP - Ján (60 r.)
18:00 + Klára a František
9:30 ZBP Rastislav (18 r.)
8:00 ZBP Katarína (40 r.) s rodinou
9:00 ZBP Mária (30 r.)
10:45 ZBP Anton s rod.

 Od soboty (26.05.) sú sväté omše v sobotu v nemocničnej kaplnke vždy o 7:00
hod.

 Dňa 9.6.2018 (sobota) plánujeme na Kalvárii farskú brigádu. Pozývame mužov
(na kosenie a čistenie krovín – doniesť si kosačky, benzín dodáme), ale aj celé
rodiny (zbieranie suchých konárov, čistenie staníc krížovej cesty...). Občerstvenie
a niečo pod zub zabezpečené. Začiatok o 8:00 hod. Tešíme sa na spoločné
dopoludnie s vami.

 Od dnes do 12.6.2018 sa o 21.00 hodine môžeme súkromne spájať v modlitbe
sedembolestného ruženca za poslancov NR SR, ktorí rokujú o potratovom zákone.
Pozývame vás k modlitbe.
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pondelok
11.6.2018
Sv. Barnabáš, apoštol,
(sp.)

4
Humenné
Brestov
Humenné

utorok
12.6.2018
NsP
streda
13.6.2018
Sv. Anton Paduánsky,
kňaz a učiteľ C., (sp.)

Humenné
Kochanovce
Humenné

štvrtok
14.6.2018
Brestov
NsP
Humenné
piatok
15.6.2018

Dubník
NsP
Humenné

sobota
16.6.2018

Kochanovce
NsP

11. nedeľa
v cezročnom období

+ Pavol a Štefan
ZBP Ján, Lucia
ZBP rod. Kyslanová a Holejová
ZBP Jaroslav (50 r.)
+ František
Za + z rod Mergešova, Račkova, Kičová
+ Andrej, Michal, Mikuláš
+ Mária
+ Róbert
ZBP Ľuboslava (ž.) a Matej
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Milan

6:15
12:00
16:30
18:00
17:00
16:00
6:15
12:00
18:00
18:00
16:00
7:00
18:00
8:00
7:00

+ Helena, Július
+ Anna, Mária, Ján
Eucharistická Adorácia
+ Anna, Paulína
+ Andrej
ZBP Michal, Emília, Dominik, Samko
+ Zuzana, Ján
+ Pavol a Anna
+ Margita
ZBP Dušan
+ Ján, Michal, Rozália, Ružena
+ Andrej
+ Rozália
ZBP rod. Šompľaková a Jakubová
+ Ján

7:30
9:00
birmovka 11:00
18:00
Brestov
8:00
Kochanovce
9:30
Dubník
9:00
NsP
10:45
Humenné

nedeľa
17.6.2018

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

+ Evička, Štefan, Ján, Anna
+ Ivana, Michal, Anna
ZBP - Dominika (20 r.)
+ Mária, Ondrej, Ivan
ZBP Slávka (ž.) (45 r.)
+ Jozef
ZBP Peter, Lucia, Adelka, Hanka
ZBP Mariana s rod.

 Dňa 15.6.2018 o 10:00 prijmú diakonskú vysviacku v Dóme sv. Alžbety: Rastislav
Gönci (bol na pastoračnom ročníku v našej farnosti) a Jakub Pichonský
(bohoslovec zo Sokoleja). Srdečne nás na svoju vysviacku pozývajú a prosia o
modlitbu.

 Dňa 16.6.2018 o 10:00 prijme kňazskú vysviacku v Dóme sv. Alžbety Peter
Pasternák (diakon z farnosti Nižná Sitnica).

 Denný stacionár sv. Jána Krstiteľa v Humennom vás pozýva na „Týždeň charít“
v dňoch 11.6. – 15.6.2018 na Kukorelliho 10 (oproti Úradu práce). Bližšie informácie
na plagáte pred kostolom.
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.

