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Človek vo svojom živote stále sleduje určité ciele, či už krátkodobé, dlhodobé alebo konečný cieľ života. Nikto nemôže myslieť, cítiť, chcieť alebo
snívať bez toho, aby tým nesledoval
istý cieľ. Za každým cieľom sa skrýva
nejaký zmysel.
Najdôležitejšou vecou pre každého
človeka je nájsť odpoveď na otázky o
pôvode a cieli ľudského života. Aký
zmysel má môj život? Aký je cieľ môjho života? Odkiaľ pochádzam? Kam
idem? Čo mám robiť, aby som dosiahol cieľ života? Tieto otázky si
kladú všetci a nikoho nenechávajú indiferentným.
Odvtedy ako sa v gréckej
kultúre zrodila etická veda sa
za cieľ života považovalo
„šťastie". Je to cieľ, ktorý majú
všetci ľudia spoločný. Všetci
chceme byť šťastní, ako píše Aristoteles: „Po šťastí túžia všetci ľudia".
Otázka zmyslu a cieľa života je jedným z aspektov problému šťastia. Niekedy sa pritom pomýli alebo si ten cieľ
niečím zakryje, ako lakomec pre ktorého sa všetko stáva otázkou peňazí.
Šťastie je možné hľadať v mnohých
veciach, na mnohých cestách.
Kresťanstvo poukazuje na to, že
dokonalým šťastím je spása, šťastný
život v nebi. On je posledným cieľom
existencie, pretože, ako povedal Pán

13. ROČNÍK

Ježiš: „Veď čo osoží človeku, keby aj
celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!" (Mt 16, 26). Kresťan, hoci nepohŕda hodnotou časných vecí, vie, že
posledným dôvodom dobrého života
nie je dosiahnutie časných dobier, ale
plného šťastia vo večnosti.
Túžbu po šťastí sám Boh „vložil do
srdca človeka," pretože „nekonečne
dokonalý a sám v sebe blažený Boh
podľa číro dobrotivého rozhodnutia
slobodne stvoril človeka, aby mu dal
účasť na svojom blaženom živote."
Je teda jasné, že ak Boh je
počiatkom všetkých stvorení,
musí byť aj ich posledným cieľom. Ale Boh, logicky, je predovšetkým cieľom človeka,
pretože ak človek má svoj počiatok v Bohu ako rozumná a
slobodná bytosť, je jasné, že
musí smerovať k nemu až tak, že si ho
ustanoví za posledný cieľ vlastného
života. V Bohu človek nachádza pravé
šťastie.
Boh teda stvoril človeka pre
šťastie. Po prvotnom hriechu bol tento
cieľ zakalený a práve preto sa človek
niekedy mýli a túži neusporiadane po
veciach, ktoré ho odlučujú od Boha.
„Hoci človek môže na Boha zabudnúť,
alebo ho odmietnuť, Boh neprestáva
volať každého človeka, aby ho hľadal
a tak žil a našiel šťastie."
pokračovanie na str. 2
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V týchto dňoch sa naše cintoríny
zmenili na kvitnúce záhrady. Človek,
ktorý takmer vždy uniká od myšlienky,
že jestvuje smrť, že jestvuje koniec
tohto pozemského života, ten človek v
posledných dňoch októbra a prvých
dňoch novembra prekračuje brány
cintorína, tejto obrovskej záhrady mŕtvych, aby ju zmenil na obrovskú výstavnú plochu plnú najrozmanitejších
kvetov a svietiacu dlho do noci jasom
nespočetných sviec. Apoštol svätý Pavol sa nám prihovára úžasným spôsobom. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to zo zosnulými, aby ste
sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. A tu niekde by sme sa
mali zastaviť a zamyslieť sa. Čo je
vlastne náš život? Kde sa vzal? Ako
vznikol? Aký je jeho zmysel? Kto rozhoduje o jeho počiatku? Kde má svoj
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koniec, ale ten opravdivý? Kto určuje
jeho dĺžku? To sú otázky, ktoré naozaj
každému normálnemu človeku musia
prebehnúť mysľou, zvlášť keď stojí na
cintoríne. A do toho vstupuje aj odpoveď na otázku, ktorú si podvedome
kladiem prečo úcta k mŕtvym - práve
pre nádej na vzkriesenie. Preto veriaci
človek na cintoríne nekladie na hroby
svojich blízkych iba sviece a kvety, ale
aj svoju nádej a modlitbu. Preto sa
snaží darovať aj plnomocné odpustky
tým, ktorých miloval na tomto svete a
jeho láske prekonáva aj hranicu smrti.
Toto je tá cenná devíza veriaceho človeka, ktorý naozaj verí, že v Kristovi
nám zažiarila nádej na slávne vzkriesenie a hoci nás zarmucuje neodvratný údel smrti, potešuje ho prísľub budúcej nesmrteľnosti. Preto úcta k mŕtvym - nezabudnime na to!

Zo života Matky Terezy je známa táto príhoda: Raz v austrálskom Melbourne
našla zanedbaného a špinavého starčeka. Prihovorila sa mu: „Dovoľte mi, aby
som vám upratala a vyprala šaty,” ale on jej odvrkol: „Netreba, zvládnem to sám.”
Známa misionárka sa však nedala odradiť a urobila to. V kúte izby potom objavila
peknú, no veľmi špinavú lampu. Pýtala sa starého muža: „Zapaľujete túto lampu?”
Udivene sa opýtal: „Pre koho? Už celé roky ku mne nikto neprišiel.” „A zapálite ju,
keď vás prídu navštíviť moje sestry?” spýtala sa misionárka. Odvtedy rehoľné sestry misionárky lásky prichádzali každý večer a lampa vždy svietila. O dva roky starý muž odkázal po nich Matke Tereze: „Povedzte mojej priateľke, že svetlo,
ktoré zapálila v mojom živote, dodnes horí.”
Poznáme príbeh Malého princa od Antoine de Saint-Exupéryho. Malý princ
sa stretáva s rôznymi ľuďmi. Okrem iných bol medzi nimi lampár, ktorý na malej
planéte pravidelne rozsvecoval lampu. Jeho zamestnanie pripadalo Malému
princovi veľmi užitočné: „Keď rozsvieti pouličnú lampu, akoby nechal
narodiť sa o hviezdu alebo o kvetinu viac. Týmto človekom by všetci
ostatní – kráľ, márnivec, pijan i biznismen – pohŕdali. A predsa on jediný sa nám nemusí zdať smiešny. Možno preto, lebo sa zaoberá
niečím iným ako samým sebou.” Život žitý službou pre iných je zapaľovaním sviec, ktoré robia náš život plnohodnotnejším a dávajú mu
hlbší rozmer. Aj to nám pripomína november – dušičkový čas.
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pondelok
5.11.2018
Sv. Imrich, (ľs.)
utorok
6.11.2018

streda
7.11.2018

3
Humenne
Brestov
Humenne
NsP
Humenne
Kochanovce

Humenne
štvrtok
8.11.2018

piatok
9.11.2018

Brestov
NsP
Humenne

Výr. posviacky Lateránskej Dubník
baziliky, (sv.)
NsP
sobota
10.11.2018
Sv. Lev Veľký,
pápež a učiteľ C., (sp.)

Humenne
Kochanovce
NsP
Humenne

nedeľa
11.11.2018
32. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

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

+ Margita, Stefan
+ Stefan
+ Michal
+ Jan, Alžbeta, Frantisek, Jan

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

ZBP - Maria (80 r.)
+ Pavlína, Jan, Julius, Julia
+ Jan, Alžbeta, Demeter, Paraska
+ Jožef, Verona, Jan, Anna

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

+ Paulína (3 výr.)
+ Stefan, Alžbeta
+ Michal, Katarína, Jan, Michal
+ Jožef

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

+ Jan, Anna
+ Jožef
Eucharistická Adorácia
Za + ž rod. Martonova a Sepeľova
Za + ž rod. Jevcakova a Poľacikova
+ Maria, Dusan, Karol, Maria

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

ZBP Peter
+ Margita
Za + ž rod. Brekova, Ontkovicova, Tomeckova
Za ružencove bratstvo
+ Justina, Juraj, Stefan, Jan

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

+ Jožef, Helena, Maria, Jan
+ Juraj
+ Andrej a rodicia
+ Verona, Pavol

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

+ Stefan, Anna, Andrej
ZBP Helena (60 r.) a 40 r. manž. - Jan
+ Andrej (10 výr.)
+ Alžbeta, Andrej
+ Terežia a + ž rod. Polakova a Kuľhova
ZBP rod. Tutkova
ZBP Katarína a Martin
Poďak. ža milosť sviat. manž. Mikulas a Jožefína

Úplné odpustky pre duše v očistci
V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je: nábožne navštíviť cintorín raz denne počas odpustkovej oktávy, (od 1. do 8. novembra) a pomodliť sa
za zosnulých.
Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to: byť v
milosti posväcujúcej (bez ťažkého hriechu), prijať Eucharistiu, najlepšie v ten istý
deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva.
Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.
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pondelok
12.11.2018
Sv. Jozafát,
biskup a mučeník, (sp.)
utorok
13.11.2018

streda
14.11.2018

4
Humenne
Brestov
Humenne
NsP
Humenne
Kochanovce

Humenne
štvrtok
15.11.2018

Brestov
NsP
Humenne

piatok
16.11.2018
sobota
17.11.2018
Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka, (sp.)

Dubník
NsP
Humenne
Kochanovce
NsP
Humenne

nedeľa
18.11.2018
33. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

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

+ Jan, Alžbeta, Stefan
+ Ľudovít (pohreb 23.6.)
ZBP a ochrana Jaroslav a Anna s rodinou
+ Ladislav, Rožalia, Julia, Jan, Jan

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

ZBP Radovan a Lucia
+ Michal, Stefan, Maria, Juraj
Za víťažstvo Neposkvrneneho Srdca PM
+ Jan, Julia, Helena, Rudolf

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

ZBP David, Terežia, Zdenka
ZBP Margita s rodinou
ZBP Maria
Za + ž rod. Kimakova a Krídlova

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

ZBP manželov Jan a Anna
+ Irena, Irena-Maria
+ Anna, Alžbeta, Rudolf, Maria, Anna
Za + ž rod. Kuľhova, Jevcakova, Vajsova
Za + ž rod. Orlejova, Palastova a Kuľhova

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

+ Martin
ZBP Mannes Stanislav (rehoľník)
+ Maria, Jan
Za + ž bohužnamej rodiný
Za + ž rod. Haľkova a Pavlikova

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

+ Maria, Milan
ZBP Ondrej, Jana, Stefan s rodinami
Za + ž rod. Jurasova, Cingeľova
+ Jan

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

+ Jan, Helena, Jan, Anna
+ Eugen
ZBP Andrej, Valika, Diana, Ondrej
ZBP Stefan (60 r.) s rodinou
ZBP - bohužnama rodina
+ Peter (1 výr.)
+ Margita
+ Andrej, Anna

 V utorok (13.11.) bude vo farskom kostole Večeradlo za kresťanskú Európu so začiatkom o 17:00 hod.

 HE: V utorok (13.11.) začneme prijímať úmysly svätých omší na prvý polrok
2019 (max. 2 úmysly na osobu). Zapisovať budeme vo farskej kancelárii počas
úradných hodín.

 BR, KOCH, DUB:

Úmysly svätých omší na prvý polrok 2019 v Brestove,
Kochanovciach a na Dubníku, začneme prijímať od pondelka po sv. omšiach
(max. 1 úmysel na osobu).
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.

