INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM
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FARSKÝ LIST
27/2018

13. ROČNÍK

Počas Vianočných sviatkov sme boli rôznym spôsobom
obdarovaní a každý svojim spôsobom sa snažil obdarovať tých druhých.
Darovali sme si navzájom nespočetne veľa darčekov,
z ktorých mali radosť predovšetkým deti. A ak sme náhodou tieto dary zle odhadli, alebo sme vybrali zlú farbu alebo veľkosť darovanej veci, práve v tomto období
po Vianočných sviatkov sa v ostatných rokoch aj u nás
na Slovensku udomácnila možnosť vrátiť to všetko, alebo to jednoducho vymeniť. Dnes to už teda nie je žiadny problém. Aj to, čo bolo darované, nahradiť.
A táto myšlienka, že niečo môžeme jednoducho v živote vymeniť, sa už nevzťahuje len na darčeky. Táto možnosť výmeny a náhrady sa pomaly začala
udomácňovať aj v našich vzťahoch. To, čo nám v živote nevyšlo, či už je to
vzťah, povolanie, manželstvo alebo rodinný život, to si podľa tejto dnešnej
mentality jednoducho môžeme vymeniť a nahradiť niečím iným. Veď, ak mi
niečo nevyhovuje, môžem sa toho zbaviť a hľadať to, čo mi vyhovovať bude.
Takto dnes rozmýšľa veľa ľudí, a to aj vo vzťahu k svojim rodinám.
Mnohí z nás sme dostali ten najkrajší a najvzácnejší dar. A to možnosť vyrastať v rodine.
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Dobrotivý Bože,
chcem ti ďakovať
za všetko, čo si
mi v uplynulom
roku daroval.
Sprevádzal si ma
a chránil si ma
pred zlými chodníčkami. Môj život
prináša vďaka tebe ovocie.
Ďakujem ti za všetko, čo vo mne vyrástlo
a za všetko, čo sa iným stalo skrze mňa.
Pri pohľade na uplynulý rok myslím na
mnoho negatívnych vecí.
Často som bol nepozorný, žil som zo dňa
na deň. Premrhal som mnoho príležitostí
na stretnutia a nové začiatky vo vzťahoch
k druhým ľuďom. Zranil som blížnych, lebo som bol tak veľmi zameraný na seba,
že som si nevšímal v akej situácii je ten
druhý.
Odpusť mi všetko, čo som premárnil alebo urobil nesprávne.
Verím v tvoje odpustenie a chcem všetko
pochovať, aby som do nového roka vykročil ako nový človek.
Myslím na všetkých ľudí, s ktorými som
v uplynulom roku prežil svoj život a s ktorými som sa stretol.

Požehnávaj ich, aby vždy vedeli, že nad
nami držíš svoju žehnajúcu ruku.
Daruj
im
Ducha
vďačnosti, aby
s vďačnosťou vložili uplynulý rok do tvojich dobrotivých rúk a do Nového roku vykročili plní dôvery. Amen

Milosrdný a dobrý Bože, daroval si mi
tento Nový rok.
Všetko nové priťahuje.
Aj Ježiš hovoril o novom víne, ktoré treba
nalievať do nových nádob, o novej zmluve, ktorú s nami uzatvára, o novom prikázaní, ktoré nám dal, o prikázaní lásky.
V nových veciach tkvie prísľub slobody
a diaľavy, otvorenosti a nádeje, no
z nového sa veľmi rýchlo môže stať staré,
keď sa objavia nové fľaky.
A potom to už nie je skutočne nové.
Požehnaj tento Nový rok, aby ma priviedol do nových priestorov.
Daj, nech moju dušu prežiari pôvodný
a ničím neskalený lesk a ochraňuj to vo
mne nové a neporušené pred každou
búrkou. Nedovoľ mi upadnúť do tých istých chýb ale daj, nech si zachovám v sebe to nové.
Myslím aj na všetkých
ľudí, s ktorými sa
v Novom roku stretnem. Požehnaj naše
stretnutia. Modlím sa
za tých, ktorí sa boja
toho, čo im Nový rok
prinesie.
Boja sa, že prídu
o prácu a nebudú mať
z čoho uživiť rodinu.
Naplň ich srdce dôverou, že nezostanú
sami, že ty sa o nich postaráš a pošleš im
ľudí, ktorí im pomôžu vstať.
Požehnaj náš svet a chráň ho pred katastrofami a vojnami.
Daruj všetkým ľuďom nové srdce, srdce
plné pokoja a lásky. Amen.
(Anselm Grün: Daruj mi široké srdce)

Čas neprináša bezpodmienečne
lásku, ale láska bezpodmienečne
si vyhradí čas,
aby sa mohla ukázať.
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pondelok
31.12.2018
Siedmy deň oktávy

utorok
1.1.2019
Panny Márie Bohorodičky
slávnosť
streda
2.1.2019
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Humenné
Brestov
Kochanovce
Dubník

16:30
15:00
15:00
15:00

Poďakovanie za farnosť
Poďakovanie za prežitý rok
Poďakovanie za prežitý rok
Poďakovanie za prežitý rok

Humenné

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

ZBP Milan (75 r.)
ZBP Miroslav s rodinou
Za farnosť
+ Michal
ZBP Štefan s rodinou
ZBP Simonka a Tomáš
ZBP Simoneta, Vladimír (25. manž.)
+ Marta

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné

6:15 Za + z rod. Hoľková
12:00 + Jozef, Mária, Ján, Tibor
18:00 + Jaroslav (1 výr.)

Humenné

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

+ Ján (10 výr.)
ZBP Miriam a František
Eucharistická Adorácia
+ Anna, Štefan, Anna, Andrej
Za + z rod. Šepeľová
+ Ján, Mária
+ Jozefína
+ Jozef, Štefan, Helena
ZBP rod. Okošová, Bobaľová
Za ružencové bratstvo
+ Marián, Mária, Martin

7:00
18:00
8:00
8:00
7:30

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
ZBP Juraj s rodinou
+ Štefan (1 výr.)
Za ružencové bratstvo
+ Jaroslav - 1.výročie

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

ZBP Marta
Za ružencové bratstvo
ZBP Anna (80 r.) a celá rodina
+ sestra Elena
ZBP Rastislav a Tomáš s rodinou
ZBP Anna (85 r.) s rodinou
+ Štefan, Mária, Štefan
Za ružencové bratstvo

Sv. Bazil Veľký
a Gregor Naziánzsky, (sp.)
štvrtok
3.1.2019
Najsv. Meno Ježiš, (ľs.)
Humenné
piatok
4.1.2019
Prvý piatok

sobota
5.1.2019
Prvá sobota

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné
Brestov
Kochanovce
NsP
Humenné

Nedeľa
6.1.2019
Zjavenie Pána
(sl.)

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

HE: Na posledný deň v roku pondelok (31.12.) bude sv. omša o 16:30 hod. Pozývame zakončiť rok modlitbou. Počas ďakovnej sv. omše v závere roka pri speve Te Deum
môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. BR,KOCH,DUB: sv. omše
o 15:00 hod
HE: Posledné chvíle roka 2018 v našom farskom kostole budú spojené s adoráciou.
Od 22:00 hod. bude vystavená Eucharistia k tichej adorácii. O 23:00 hod. začne polhodinové pásmo spevov a ďakovných modlitieb, ktoré zakončíme Eucharistickým požehnaním. Využite možnosť prísť sa Kristovi v Eucharistii pokloniť, aj keby to malo byť len
na krátku chvíľu.
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Humenné

pondelok
7.1.2019

Brestov
Humenné
utorok
8.1.2019
NsP
Humenné

streda
9.1.2019

Kochanovce
Humenné
štvrtok
10.1.2019
Brestov
NsP
piatok
11.1.2019

Humenné
Dubník
NsP
Humenné

sobota
12.1.2019

Kochanovce
NsP
Humenné

Nedeľa
13.1.2019
KRST KRISTA PÁNA

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

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

ZBP Rudolf s rodinou
Za uzdravenie a B. pomoc a ocharanu - Helena
+ Ľubomír (pohreb 9.9.)
Za + z rod. Junašová a Gačová

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

+ František
+ Štefan (4 výr.)
ZBP Lucia a Matej a ich rodičia
+ Michal

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

+ Július, Mária, Ján
Poďakovanie a ZBP - Ján, Mária
ZBP Helena
Za + z rod. Kenderešová, Chmeľová

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

+ Mária a Juraj
ZBP Katarína s rodinou
Eucharistická Adorácia
ZBP Jozef
+ Juraj a Viera
+ Anton, Magdaléna, Anton

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

Uzdravenie a BP - Jozef
+ Andrej (pohreb 11.12.)
+ Katarína (pohreb 17.11.) a + Silvia (pohr.29.11.)
ZBP Anton
+ Jolana

7:00
18:00
8:00
7:30

+ Andrej
+ Michal
+ Eva, Štefan, Zuzana, Ferdinand
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM

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

ZBP Ondrej s rodinou
ZBP Anna (80 r.)
+ Juraj, Mária, Michal
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
ZBP Katarína
ZBP rod. Baránkova
+ Alžbeta, Michal, Mária
ZBP Jozef a poďakovanie za 70.rokov

HE: Budúci týždeň je tzv. „prvopiatkový“. Nakoľko však ste ešte len krátko po Vianočnej
spovedi nebudeme spovedať ako zvyčajne. Tým, ktorí potrebujete sviatosť zmierenia
sme k dispozícii vždy ráno a večer pred sv. omšami a vo štvrtok (03.01.) od 17:00 do
18:00 budeme k dispozícii všetci kňazi.

 V sakristii kostola môžete nahlásiť svoje príbytky, ktoré chcete dať požehnať. Požehnávať ich budeme na slávnosť Zjavenia Pána – v nedeľu (06.01.) popoludní od 13:00
hod. Nezabudnite uviesť telefonický kontakt na vás. Nahláste ich do piatka (4.1.2019).

 Farská kancelária bude zatvorená do 8.1.2019. Súrne prípady vybavíme po svätých omšiach, pohreby možno nahlásiť kedykoľvek počas dňa.
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

