INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK
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13. ROČNÍK

Cirkev poväčšine neslávi pozemské narodenie ale narodenie pre nebo. Ale sú tri výnimky: sviatok narodenia Panny Márie,
sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa a sviatok narodenia Pána.
Pozrime sa, prečo oslavujeme narodenie sv. Jána Krstiteľa?
Možno i preto, že Ján bol najväčší spomedzi tých, ktorí sa narodili zo ženy, ako sa o ňom vyjadruje sám Ježiš.
Začiatok evanjelia podľa sv. Lukáša je veľmi vzácne práve pre našu
dobu, lebo nám odhaľuje správne princípy kresťanskej rodiny a správne životné postoje k skutočnostiam ako je
počatie a narodenie nového človeka.
Ukazuje, aké dôležité je už počatie a
jeho okolnosti. Vôbec nie je jedno,
akým spôsobom sa počalo dieťa. Či sa
to deje chcene a uvážene, alebo len
trpne a pasívne, alebo dokonca v
ovzduší agresivity voči vznikajúcej bytosti. Počatie ovplyvňuje ďalší rozvoj
duchovného života dieťaťa.
Výskum hlbinnej psychológie
ukazuje, že už tieto prvé momenty majú vplyv na našu povahu a charakter.
Práve od postojov rodičov ku vznikajúcemu životu záleží, či sa nový človek
bude tešiť zo svojho vlastného bytia,
alebo či bude žiť v stálom strachu zo
seba a o seba, či sa v konečnom dôsledku dokáže prijať ten, ktorého neboli ochotní prijať jeho vlastní rodičia.
Len v rodine, kde je dieťa túžobne
očakávané a chcené, môže vyrásť vyrovnaný človek.

Evanjelium hovorí, že obidvaja,
teda „Zachariáš a Alžbeta, boli spravodliví pred Bohom. Nemali však deti,
lebo Alžbeta bola neplodná a obidvaja
už boli pokročilého veku“.
Slovíčko, neplodnosť, vyjadruje
celú bolesť tejto rodiny. Neplodnosť u
matky bola považovaná za kliatbu, za
Boží trest. Nový život sa odovzdával i
za cenu smrti matky. Preto aj život
neplodnej Alžbety a jej manžela, nebol
ľahký.
Narodeniu sv. Jána Krstiteľa
predchádzalo zvestovanie - mužovi,
kňazovi a to v chráme. Keď zaznieva
Božie Slovo k Zachariášovi, ktorý je
vzdelaný v zákone a pozná prisľúbenia dané skrze prorokov, nie je schopný uveriť. Teologické vzdelanie nemusí
vždy ústiť do viery, ktorú požaduje
Boh. Ako kňaz určite poznal medicínu
a vedel aj to, že Alžbeta je vo veku,
keď k jej chorobnej neplodnosti sa pridáva aj neplodnosť staroby. Z Písma
Sv. zaiste poznal príbeh Sáry Abrahámovej manželky a určite často na túto
tému meditoval, ale veriť tomu, že Boh
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chce to isté znovu teraz a v jeho živote
urobiť, to je čosi iné. Uveriť, že Boh
pozná jeho bolesť a že nie je mu jedno, že je smutný.
Možno si v tej chvíli aj spomenul,
že keď bol mladý sa často modlil za
potomka, ale potom s tým prestal, lebo
už to nemalo zmysel a Boh ho nevyslyšal. On už na svoju nevyslyšanú
prosbu ani nespomínal, ale Boh si na
ňu spomenul, anjel mu to výslovne pripomína: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je
vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu
meno Ján.“
Muž má ale strach zo všetkého,
čo presahuje jeho rozum, zo všetkého,
kde sa stráca logická niť myslenia. Jeho veľká vzdelanosť sa stáva prekážkou aby s prostotou dieťaťa prijal Slo-
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vo Všemohúceho. Svoju pochybnosť
vyjadruje slovami: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku." Preto mu
anjel odpovedá prísne: „...onemieš a
nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď
sa toto stane, lebo si neuveril mojim
slovám, ktoré sa splnia v svojom
čase.“
Človek, ktorý zažil zlo, ťažko verí
v dobro. Zachariáš stráca schopnosť
hovoriť, pretože pochybuje o Božom
Slove. Panna Mária úplne verí a preto
môže spievať Magnifikát, od okamihu
počatia z Ducha. Zachariášovi sa
schopnosť hovoriť vracia, až keď drží
chlapčeka v náruči.
Vyprosujme si úctu k ľudskej bytosti od okamihu počatia. Aby rodičia
chceli svoje deti skôr ako sa počnú.

Apoštolská penitenciária na základe špeciálneho mandátu Svätého Otca
Františka udelila možnosť získania plnomocných odpustkov pre jubilejný rok
450. výročia narodenia sv. Alojza Gonzagu (1568 – 1591), patróna mládeže
a študentov – od 9.03.2018 do 9.03.2019 pre všetky chrámy jemu zasvätené.
V našej arcidiecéze máme sv. Alojzovi zasvätený farský kostol
v Podhoranoch.
Podmienky pre získanie odpustkov:
 návšteva chrámu sv. Ignáca na Campo Martio v Ríme, kde sú relikvie sv.
Alojza, alebo akéhokoľvek iného chrámu, ktorý je zasvätený úcte sv. Alojza
 s nábožnou účasťou na posvätnom obrade alebo nábožnom skutku, zotrvanie istého času v duchovnom rozjímaní pred obrazom sv. Alojza, ktoré sa má
zakončiť Modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním Panny Márie, sv. Ignáca a sv. Alojza, za obvyklých podmienok (sviatostné vyznanie hriechov, sväté
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca).
Odpustky sa môžu získať raz za deň, aj pre duše v očistci.
Veriaci, ktorým prekáža staroba alebo choroba, môžu získať úplné odpustky, ak sa odvrátia od náklonnosti k hriechu a vzbudia si úmysel, splnia tri
obvyklé podmienky, najvhodnejšie pred nejakým svätým obrazom, duchovne
spojení s jubilejnými sláveniami, recitujú vyššie uvedené modlitby a obetujú
svoje bolesti alebo ťažkosti vlastného života.
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Humenné

pondelok
18.6.2018

Brestov
Humenné

utorok
19.6.2018
NsP
Humenné
streda
20.6.2018
Kochanovce
Humenné

štvrtok
21.6.2018
Sv. Alojz Gonzága,
rehoľník, (sp.)

Brestov
NsP
Humenné

piatok
22.6.2018

Dubník
NsP
Humenné

sobota
23.6.2018

Kochanovce
NsP
Humenné

nedeľa
24.6.2018
Narodenie
sv. Jána Krstiteľa

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

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

+ Marián
+ Mária a Jozef
+ Ján
+ Ján, Sherley

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

+ Andrej
+ Ján a Štefan (kňazi)
+ Jozef, Mária
+ Margita (1.výr.)
ZBP - Anna s rodinou
+ Cyril (30.výr.), Mária, Michal, Mária
+ Katarína
ZBP Ján a Anna s rodinou
+ Magdaléna, Jozef, Marta, Ján
ZBP - Mária, Valéria
Eucharistická Adorácia
+ Emília (pohreb 14.2.)
+ Michal, Anna
+ Verona

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

+ Darina, Jozef, Štefan
+ Alžbeta (1.výr.)
+ Jozef a Anna
+ Ján, Ján, Mária
+ Eva, Ružena
ZBP - Anna a Ján s rodinami a Pavlína
+ Anna (1.výr.)
+ Ján, Anna, Michal, Anna, Michal, Jozef
+ Ján

7:30
9:00
10:30
18:00
9:00
10:30
9:00
10:45

ZBP - Mária (80 r.)
Poďakovanie - Ľubor a Božena (40 manž.)
+ Ľudovít, Kristína
+ Ján, Ján, Mária, Ján
+ Anna, Mária, Anna
Za bohuznáme rodiny
(odpust. slávnosť)
+ Ján, Alžbeta
ZBP Jana a Petra s rodinami

 V pondelok (18.06.) bude Dekanátne večeradlo vo farskom kostole Všetkých svätých, so začiatkom o 10:45 hod. modlitbou sv. ruženca. Srdečne pozývame.

 Na budúcu nedeľu (24.06.) bude odpustová slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa
v Kochanovciach o 10:30 hod. Hlavným celebrantom bude Mons. Pavol Dráb,
prepošt kapituly kanonikov.

 KOCH: Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosť ou bude v stredu (20.06.)
od 16:00 hod.

 Dňa 1. septembra (sobota) bude blahorečenie Anky Kolesárovej v Košiciach. Kto

by mal záujem ísť na toto blahorečenie, nech sa do konca júna zapíše v sakristii,
aby sme vedeli urobiť registráciu osôb na základe ktorej organizátori budú vedieť
koľko ľudí môžu očakávať. V kostole si môžete vziať obrázky a letáky k tejto príležitosti a v sakristii si môžete zakúpiť knihu o Anke Kolesárovej, novej blahoslavenej.
Kniha stojí 5€.
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Humenné

pondelok
25.6.2018
Brestov
Humenné
utorok
26.6.2018
NsP
Humenné
streda
27.6.2018
Kochanovce

štvrtok
28.6.2018
Sv. Irenej,
biskup a mučeník, (sp.)

Humenné

Humenné
piatok
29.6.2018
Sv. Peter a Pavol,
apoštoli, (sl.)

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
DSS Mierová
Humenné

sobota
30.6.2018

Kochanovce
NsP
Humenné

nedeľa
1.7.2018
13. nedeľa
v cezročnom období

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

+ Jozef, Mária, Andrej, Mária, Viktor
+ Jozef, Helena, Štefan, Mária, Ján
+ Václav, Albína, Pavlína
+ Katarína (1.výr.) a + Cyril
+ Michal
+ Jozef (25.výr.), + Ondrej, Anna, Helena, Štefan
+ Štefan a Rozália
+ Andrej, Mária
ZBP - Milan (40 r.)
+ Helena (1.výr.)
+ Ladislav
+ Ján, rod. Krídlova, Sakáčova, Mezejova
ZBP a obrátenie rod. Ayachová
+ Anna, Ivana, Michal
Eucharistická Adorácia
+ Ján
ZBP Peter (40 r.) a Monika (30 r.)
+ Peter, Pavol, Mária, Anna, Juraj
ZBP - Milan s rodinou
ZBP a poď. Beáta (50 r.) a jej deti Daniel a Petra
+ František, Jozef, Helena, Pavlína
+ Mária, Michal, Anna
ZBP Pavol a Beáta s rodinou
ZBP Michal (25 r.)
...
ZBP Jolana a rod. Horvátová
+ Ladislav
Za + z rod. Pauliskova a Ondiova
+ Helena

7:30
9:00
10:30
18:00
8:00
9:30
9:00
10:45

+ Ján, Ján
ZBP rod. Riškova a Palasova
+ Juraj
Za ružencové bratstvo
ZBP Alena (40 r.) s rodinou
Za veriacich obce
...
Za ružencové bratstvo
(odpust. slávnosť)

 HE: Dňa 7. júla sa náš dekanát zúčastní diecéznej Fatimskej soboty
v Obišovciach. Pútnici nech sa zapíšu v sakristii, aby sme vedeli objednať autobus. Bližšie informácie sú na nástenke.

 V nedeľu (01.07.) bude zbierka na „Dobročinné diela sv. Otca“. Za vaše milodary
Pán Boh zaplať.

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.

