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Dejiny karmelitánskeho škapuliara
sa začínajú v 12. stor. Po oslobodení
Sv. zeme križiakmi sa vytvorila okolo r.
1155 na Karmeli väčšia mníšska komunita z pútnikov a niektorých križiakov. Boli nimi duchovní synovia proroka Eliáša a prezývali sa bratmi Najsvätejšej Panny Márie z hory Karmel.
Zvlášť si uctievali Pannu Máriu.
Kvôli prenasledovaniu sa v 13. stor.
rozhodli presídliť do Európy. Tam sa
prispôsobili
západokresťanskému typu kláštorných mníchov v žobravých rádoch.
Mariánska úcta karmelitánskej rehole našla zvláštne vyjadrenie v tzv. škapuliari Panny Márie.
Škapuliar (z lat. scapulare náplecník) v pôvodnom význame je súčasť mníšskeho odevu. Je to pás látky (okolo 40
cm široký s otvorom pre krk a hlavu),
ktorý splýva z pliec vpredu i vzadu.
Dnes sa viac používa tzv. malý škapuliar, (2 malé
štvorčeky spojené
šnúrkami) a je určený pre nečlenov rehole. Prijímajú ho pri osobitnom zasväcujúcom obrade a nosia ho pod svojím
normálnym oblekom.
Cirkev uznala pravidlá ich života, a
tým dala právny začiatok karmelitánskeho rádu. Rád sa rýchle rozvíjal a
vyznačoval sa príkladným životom.

13. ROČNÍK

V Anglicku sa mimoriadnou svätosťou
preslávil sv. Šimon Stock. Keď spozoroval nebezpečenstvo hroziace rádu,
prosil Najsvätejšiu Pannu o pomoc. V
noci z 15. na 16. júla 1251 uzrel Najsvätejšiu Pannu Máriu v sprievode anjelov, Panna Mária mu podala škapuliar hnedej farby. Vtedy počul tieto Máriine slová: "Prijmi, najmilší synu, škapuliar tvojho rádu ako znak môjho
bratstva, výsadu pre teba a všetkých
karmelitánov. Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom
ohni. Je to znak spásy, záchrana v nebezpečenstvách,
znamenie pokoja a večného
záväzku."
Sľúbila aj mimoriadnu milosť,
známu pod názvom "sobotná
výsada": "Ja, ich Matka, ich v
prvú sobotu po smrti vyslobodím z očistca a zavediem na
horu večného života.".
Apoštolská stolica zaradila škapuliar medzi sväteniny. Svojou mocou
potvrdila výsady škapuliara, opierajúc
ich účinnosť o modlitby celej Cirkvi.
Sviatok Panny Márie Karmelskej
bol pôvodne ďakovným sviatkom karmelitánskej rehole. Vznikol pravdepodobne r.1387. Idea škapuliara sa k nemu pripojila až neskôr. Napokon pápež Benedikt XIII. r.1726 rozšíril toto
dovolenie na celú Cirkev.
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dp. Michal LACKO,
kaplán - novokňaz

dp. Martin BREČKA,
kaplán

Narodil som sa 27. januára 1992
v Košiciach kde som prežil aj podstatnú časť svojho doterajšieho života. Po
ukončení osemročného gymnázia som
najprv dva roky študoval filozofiu na
teologickej
fakulte
v Košiciach
a aktívne sa venoval športu. Ako 20
ročný som nastúpil do kňazského seminára sv. Karola Boromejského a na
štúdia teológie. Pastoračnú prax po
druhom ročníku som strávil vo farnosti
sv. Vavrinca v talianskom Miláne. Diakonskú prax som vykonával vo farnosti
Krista Kráľa na sídlisku Sekčov
v Prešove. V sobotu 16. júna tohto roku som od otca arcibiskupa prijal kňazskú vysviacku a bol som menovaný do
tejto farnosti za kaplána. Dennodenne
ďakujem Pánu Bohu, darcovi povolania, za pokoj a radosť, ktoré sprevádzajú nielen moje prvé kaplánske kroky, ale aj za každú skúsenosť zo seminárnej formácie. Verím, že s Božou pomocou budem prínosom pre farnosť
nielen v pastoračných aktivitách, ale
najmä pri sprostredkovaní osobnej
skúsenosti s Ježišom Kristom skrze
vysluhovanie sviatostí a ľudský prístup
ku každému jednotlivcovi. Kňazstvo sa
mi v prvom rade spája so slovami
vďačnosť a obeta - vďačnosť Pánu Bohu za slovami neopísateľnú dôveru,
ktorú mi prejavil, keď ma povolal do
svojej služby a obeta vlastných plánov
a snov pri hľadaní a plnení Božej vôle.
Teším sa na stretnutie s každým jedným z vás, na milé slovo i na čas vzájomného spoznávania na ceste nasledovania Ježiša Krista.

Narodil
som
sa
1.1.1979
v Humennom. Pochádzam z Dlhého
nad Cirochou. Mám o rok mladšieho
brata.
Po ukončení strednej školy som
sa prihlásil do seminára. Kňazské
povolanie som začal pociťovať už
na základnej škole ako trinásťročný
a vysvätený za kňaza som bol
v roku 2005.
Pravdu povediac veľmi som sa
potešil, že prichádzam medzi svojich
rodákov je to pre mňa veľkou milosťou.
Môžem s určitosťou povedať, že toto
miesto, ktoré som dostal ako
kaplán v tejto farnosti mi vymodlila
moja mama, ale samozrejme aj ľudia,
ktorí ma poznajú a ich túžbou bolo,
aby som slúžil
medzi nimi.
Modlitba robí
veľké
zázraky,
lebo som tu
a veľmi sa z toho
teším. Bohu nič
nie je nemožné.
Ďakujem za
modlitby a zároveň o ne naďalej
prosím, aby som
mohol vykonávať svoju kňazskú
službu
s Božím požehnaním na záchranu a spásu
nesmrteľných
duší.
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pondelok
16.7.2018
Karmelská Panna Mária
utorok
17.7.2018
Sv. Andrej-Svorad
a Benedikt, pustovníci, (sp.)
streda
18.7.2018
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Humenné

Humenné
NsP
Humenné
Humenné

štvrtok
19.7.2018

Brestov
piatok
20.7.2018

Humenné
NsP
Humenné

sobota
21.7.2018

Kochanovce
NsP
Humenné

nedeľa
22.7.2018
16. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

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

+ Margita a Juraj
+ Margita, Alžbeta, Ján
ZBP Róbert a Valéria (30. manž.) a rodina
+ Juraj, Peter, Júlia, Júlia, Mária
+ Anna, Anna
+ Ján

6:15
18:00
6:15
16:30
18:00
17:00

ZBP Mária
ZBP Magda a Eva - poďak. za dar života
ZBP Zuzana s rodinou
Eucharistická Adorácia
+ Mária (pohreb 14.4.)
+ Anna a Jozef, Štefan, Jozef

6:15 + Mária, Katarína, Jozef, Štefan
18:00 + Andrej a + z rod. Račková
16:00 + Viliam
7:00
18:00
8:00
7:00

+ Jolana
+ Anna, Štefan
Za + z rod. Tutková, Lukčíková, Rudyová
ZBP pre rodinu Radoslava

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

ZBP Magda s rodinou
ZBP Alžbeta (75 r.)
ZBP a poďak. - Ján (80 r.)
+ Magdaléna, Jozef
ZBP Ladislav (70 r.) s rodinou
ZBP Anna
+ Emil (10 výr.)
ZBP Michal a Mária

 Do zbierky na „Dobročinné diela sv. Otca“ste prispeli sumou: 1.554,58€. Farský
kostol 1.049,58€; Brestov 50€; Kochanovce 100€; Dubník 96€ ; NsP 159€, Saleziáni 100€. Za Vaše milodary PBZ.

 Na poslednom zasadnutí Farskej ekonomickej rady bol odsúhlasený zámer na obnovu farského kostola Všetkých svätých v Humennom. Malo by to byť
v termíne od 5.8. – 13.9.2019. Rozsah prác ešte bude upresnený, ale určite chceme kostol vymaľovať, bude urobená nová elektroinštalácia a hneď aj zvukotechnika. Uvažujeme aj o vykurovaní kostola. Máme niekoľko návrhov ako by to bolo čo
najviac efektívne. Všetky tieto práce závisia od schválenia Krajského pamiatkového úradu. Podľa rozhodnutia Liturgickej komisie pravdepodobne bude ináč riešený
aj liturgický priestor. Na všetky tieto opravy však potrebujeme aj finančné krytie.
Niečo už máme našetrené a o niečo by sme vás týmto chceli poprosiť. Farská ekonomická rada odporúčala postupne konať zbierky pomaly už odteraz, aby sme mali
našetrené. Každý mesiac 2. alebo 3. nedeľu v mesiaci sa bude konať zbierka na
tento účel. Prosíme vás o vašu ústretovosť, aby sme dokázali toto dielo obnovy farského kostola aj finančne zvládnuť. Prvá zbierka bude 15.7.2018.
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pondelok
23.7.2018
Sv. Brigita, rehoľníčka,
patrónka Európy, (sv.)
utorok
24.7.2018

4
Humenné

6:15 ZBP Peter (30 r.) s rodinou
18:00 + Mária, Andrej, Alexander, Ľubomír

Humenné

6:15 ZBP Jozef a Darina (50.manž.)
18:00 ZBP Helena (80 r.)
16:00 + Ján

NsP

streda
25.7.2018
Sv. Jakub, apoštol, (sv.)

Humenné

6:15 + Jakub
18:00 + Mária a Ján

štvrtok
26.7.2018
Sv. Joachim a Anna,
rodičia P. Márie, (sp.)

Humenné

6:15
16:30
18:00
17:00

piatok
27.7.2018
Sv. Gorazd a spol., (sp.)

Humenné

Brestov

NsP
Humenné

sobota
28.7.2018

Kochanovce
NsP
Humenné

nedeľa
29.7.2018
17. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

ZBP Anna (80 r.) s rodinou
Eucharistická Adorácia
+ Anna, Mária, Ján, Jelka, Tomáš
+ Mária (1 výr.)

6:15 + Ján
18:00 ZBP Ľubomír s rodinou
16:00 + Marián s rodičmi Maron a Mária
7:00
18:00
8:00
7:00

+ Anna, Jozef, Ján, Ján
ZBP, posilu Ducha Sv. a pokoj - Ivan s rodinou
+ Jozef
ZBP pre rod. Jána Stašku s rod.

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

+ Mikuláš, Anna, Mikuláš
+ Andrej, Anna, Ján, Alžbeta
+ Anna
+ Terézia, Štefan, Jolana, Ján
ZBP Daniela (50 r.)
Za + z rod. Lenčišová, Eibová, Moreková
a Šmidová
9:00 ZBP rod. Gombitová a Lukčiková
10:45 ZBP Jozef

 V sakristii farského kostola je možnosť zakúpiť si knihu „Kardinál Jozef Tomko život v službe evanjelia. Je v nej zachytený životný príbeh Jozefa kardinála
Tomka. Kniha má 800 strán a jej cena je 30€.

 V rámci prázdnin vás pozývame na organové koncerty v rámci „Humenských organových dni Štefana Thomána“. Harmonogram koncertov:
- 11.7. 2018 – Hana Bartošová, ČR
- 25.7. 2018 – Nadiya Velychko, Ukrajina + Ayako Yonetani – USA/Japonsko - husle
- 15.8. 2018 – Charles Andrews, Anglicko
Začiatok všetkých koncertov o 19.00 h.
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.

