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14. ROČNÍK

Láska, pre ktorú sa Boží Syn stal človekom a na ceste
pokory išiel až do krajnosti a plného sebadarovania, až
do pekiel, do priepastných hĺbok oddelenia od Boha, tá
istá milosrdná láska zaplavila svetlom Ježišovo mŕtve telo a pretvorila ho, dala mu prejsť do večného života. Ježiš sa nevrátil do predchádzajúceho života, do pozemského života, ale vrátil sa do osláveného života Boha,
vstúpil doň s našou ľudskou prirodzenosťou a otvoril
nám budúcnosť nádeje. Toto je teda Pascha, Veľká noc:
je to exodus, prechod človeka z otroctva hriechu a zla do
slobody lásky, dobra. Pretože Boh je život, iba život, a jeho slávou sme my, živý človek.
Kristus zomrel a vstal raz a navždy pre všetkých, avšak sila vzkriesenia, tento prechod z
otroctva zla do slobody dobra sa musí uskutočňovať v každom čase, v konkrétnych
priestoroch našej existencie, v našom každodennom živote. Cez koľké púšte musí človek prejsť aj dnes! Predovšetkým cez púšť, ktorá je v ňom samom, keď mu chýba láska
k Bohu a k blížnemu, keď mu chýba vedomie, že má byť správcom a strážcom všetkého
toho, čo mu Stvoriteľ dal a čo mu dáva stále. Avšak Božie milosrdenstvo môže dať zakvitnúť aj najvyprahnutejšej pôde, môže navrátiť život vyschnutým kostiam.
Snáď by sa to dalo vyjadriť takto: Nenechajme Ježiša v hrobe minulosti, očakávajme Ho
s dôverou a túžbou ako svoju Budúcnosť.
Keď Mária Magdaléna počula svoje meno z úst toho, ktorého mala za záhradníka, keď
Ján vstúpil do prázdneho hrobu a videl a uveril, keď Pavol na ceste do Damašku počul
otázku „Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ a keď Sv. Augustín na záhrade začul oslovenie „Tole, lege!“ – „Vezmi a čítaj“, tak to nebolo len jednoducho niekedy po vzkriesení,
ale skôr sila a skutočnosť vzkriesenia bola v tých udalostiach, aj tam sa udialo Vzkriesenie, tam ju títo ľudia mohli zakúsiť ako neskončenú, živú udalosť.

Nad našim životom nech žiari
pravé nehasnúce Veľkonočné svetlo
a zaháňa nočné temnoty.
Požehnanú Veľkú noc Vám prajú
František MARIŇÁK, dekan
Lorenzo PÁSZTOR, Štefan KAČMÁR
Martin BREČKA, Michal LACKO
Ján KURIMSKÝ, bohoslovec
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V Rímskom misáli sa Veľkonočné obdobie
definuje ako dni radosti: Obdobie päťdesiatich dní od nedele Pánovho zmŕtvychvstania do nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaní ako jeden
sviatočný deň, ba ako jedna „veľká nedeľa“. Aj Tobiáš hovorí: „Usporiadajte
dni radosti...“

Jeden pochybujúci filozof kritizoval kresťanov a vravel: Kresťania tvrdia, že
majú Vykupiteľa. Uverím im, uverím vo Vykupiteľa, keď budú mať na tvári
výraz vykúpených, výraz radosti, že sú vykúpení.
Ak nedokážeme mať úsmev na tvári a radosť v srdci, ako nám môžu uveriť,
že sme vykúpení, že máme odpustené hriechy a že Boh je s nami? Usilujme sa o radosť, ktorú nám nik nevezme.
Druhá Veľkonočná nedeľa
Nedeľa Božieho milosrdenstva
Úryvok z Evanjelia svätého Jána druhej Veľkonočnej nedele je
bohatý na Božie milosrdenstvo a dobrotu. Hovorí o zjavení Zmŕtvychvstalého na veľkonočný večer a o osem dní neskôr: Čo pri
svojom návrate z kríža, smrti a pekla prináša naspäť, je definitívny, dokonalý pokoj. "Nie ten, ktorý dáva svet", ale oveľa hlbší.
Stretnutie Zmŕtvychvstalého s učeníkmi a o týždeň s Tomášom sú
dve odlišné udalosti so spoločnou podstatou. Pri jednej dáva Ježiš učeníkom moc odpúšťať hriechy, pri druhej ponúka Tomášovi možnosť rukolapne sa presvedčiť o jeho
vzkriesení. A nad všetkým paradox: keď sa Ježiš „po mnohých iných znameniach“ – ako
píše evanjelista Ján - vznášal do neba, divil sa ich nevere. No napriek tomu ich poslal
do celého sveta hlásať radostnú zvesť, krstiť a odpúšťať hriechy... Do poslednej chvíle
Ježiš spolupracoval s ľudskou nedokonalosťou a s Božou mocou. Práve v tom je nielen
veľký realizmus, ale pre nás aj veľké povzbudenie. V Božích plánoch to funguje opačne
ako v ľudských podujatiach. Vo firme treba najskôr ukázať schopnosti, až potom vám
zveria úlohu. V Cirkvi je najskôr poslanie, až jeho napĺňaním sa tvoria schopnosti, i keď
sa nikdy nestanú dokonalé. „Päť chlebov a dve ryby“ ľudskej ochoty a prispenia požehnáva sám Boh a dokáže nimi pôsobiť na tisícové zástupy.
Jedinou prekážkou fungovania tejto Božej logiky“ je ľudský hriech, odpojenosť od Boha. Preto Ježiš začína od
najdôležitejšieho a ako prvú vec rieši problém hriechu.
A znova berie najväčší diel na seba. Od nás čaká, len
aby sme si ho priznali a vyznali, aby sme uznali, že sami sa hriechu nevieme zbaviť a okrem odpustenia potrebujeme aj Božiu pomoc – jeho milosrdenstvo.
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Humenné

pondelok
22.4.2019

Brestov
Veľkonočný Pondelok Kochanovce
Dubník
NsP
utorok
Humenné
23.4.2019
Veľkonočný Utorok
streda
24.4.2019

Veľkonočný Štvrtok
piatok
26.4.2019
Veľkonočný Piatok
sobota
27.4.2019
Veľkonočná Sobota
nedeľa
28.4.2019
Nedeľa
Božieho Milosrdenstva

+ Mária
+ Ján, Mária
+ Jozef (1. výr.)
Za obrátenie - Marek
+ Jozef
ZBP Ján a Lukáš
+ Pavol
ZBP a poďak. za 90. r. života Dušana

6:15 + Jozef (2.- výr.)
12:00 + Mikuláš (3. výr.)
18:00 + Ján, Juraj, Anna

Humenné

6:15 + Juraj, Juraj, Anna
12:00 + Juraj, Zuzana, Štefan, Veronika, Štefan
18:00 + Jozef, Štefan, Ján, Mária

Humenné

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

ZBP Pavlína (80 r.)
+ Radoslav, Mária, Juraj
Eucharistická Adorácia
+ František, Irena
Poďakovanie za 80.r.života a ZBP Pavlína

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

+ Matej, Anna, Irena, Michal
ZBP Jaroslava (f.) (50 r.)
+ Mária, Pavol, Peter
+ Mária (10. výr.)
ZBP Veronika, poďakovanie za 75 r.života

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

+ Margita a Štefan
Poďak. Monika a Kamil (25 manž.)
ZBP Jozefína s rodinou
+ Štefan 6.výročie

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

+ Mária, Štefan
ZBP František a celá rodina
+ Ľudovít a Kristína
ZBP Anna (60 r.), Jaroslav s rodinou
ZBP rod. Poľaková a Mandulová
ZBP Stanislav (50 r.)
ZBP Xénia
ZBP Gabriel 18 r., Alexandra 45 r.

Veľkonočná Streda
štvrtok
25.4.2019

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

NsP
Humenné
Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

HE: Dnešnú nedeľu (21.04.) je marcová zbierka na „Obnovu farského kostola
Všetkých svätých“. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
HE: Dnes (21.04.) Vás pozývame na slávnostné vešpery o 15:00 hod., ktorými
zavŕšime slávenie Veľkonočného trojdnia.
Farská kancelária bude od utorka (23.04.) opäť otvorená v úradných hodinách.
Na budúci týždeň je Veľkonočná oktáva Vzkrieseného Pána. Pozývame vás na hojnejšiu účasť na sv. omšiach, kde každý deň je slávený ako nedeľa.
HE: Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pripraviť slávenie Veľkej noci v priestoroch našich kostolov (upratovanie, výzdoba kostola, nácvik
spevov, služba lektorov a akolytov, miništrovanie, stráženie Božieho hrobu, služba
kostolníkov...). Rovnako ďakujeme aj všetkým, ktorí rôznymi darmi podporili dôstojnosť a krásu nášho kostola počas slávenia obradov.
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pondelok
29.4.2019
Sv. Katarína Sienská,
panna a učiteľka C.,
patrónka Európy, (sv.)
utorok
30.4.2019
streda
1.5.2019
Sv. Jozef, robotník, (ľs.)
štvrtok
2.5.2019
Sv. Atanáz,
biskup a uč. C., (sp.)
piatok
3.5.2019
Sv. Filip a Jakub,
apoštoli, (sv.)

sobota
4.5.2019
Prvá sobota

nedeľa
5.5.2019

Humenné

6:15 + Ján, Anna, Tomáš, František
12:00 + Ján
18:00 + Jozef

Humenné

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

NsP

+ Jozef
+ Mária, Juraj, Pavlína, Milan
+ Michal, Bernardína
+ Jozef, Verona, Ján, Anna

Humenné

6:15 + Jozef, Anna
12:00 Poďak. – Magdaléna (70 r.)
18:00 + Dávid (1. výr.)

Humenné

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

+ František
ZBP Juraj a Kvetka s rodinou
Eucharistická Adorácia
+ Zuzana, Ján, Terézia, Jozef

Humenné

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

+ Ján, Pavlína, Cecília, Zoltán
+ Zuzana, Michal a ich rodina
ZBP Tomáš, Jana, Tomáš, Anna
+ Štefan (kňaz)
Za ružencové bratstvo
Za ružencové bratstvo
+ Rudolf, Františka, Alexander, Helena

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

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
ZBP Alena, Bernardína
Za ružencové bratstvo
+ Dávid (1 výr.)
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM

7:30
9:00
11:00
18:00
8:00
9:30
9:00
10:45

ZBP Kamil
Za prvoprijímajúcich
Za prvoprijímajúcich
Za ružencové bratstvo
ZBP Dominika
ZBP Mária (75 r.)
ZBP 3 bohuznáme rodiny
Za ružencové bratstvo

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné
Brestov
Kochanovce
NsP
Humenné

3. Veľkonočná Nedeľa Brestov
Kochanovce
* Farská adorácia *
Dubník
NsP

Predstavte si väzňa odsúdeného na smrť. Roky čaká v cele na vykonanie rozsudku. A zrazu jedného dňa sa otvoria dvere cely a ktosi mu povie: „Si voľný.
Poď domov.“ Alebo si predstavte ktoréhokoľvek ochrnutého z Ježišových zázrakov a jeho radosť, keď poslúchol Ježiša, vstal a chodil. Viete si aspoň trochu predstaviť ich radosť? Taká je aj radosť, ktorú sme dostali pri krste – z otrokov diabla sme sa stali Božími deťmi. Z ľudí, ktorých diablova nenávisť bičovala, ktorí neustále žili v bahne hriechov, ktorí nemali najmenšiu šancu na vyslobodenie, krstom sme sa stali nádhernými bytosťami. Nielen Božími stvoreniami, ako boli Adam a Eva, ale oveľa viac – Božími deťmi so všetkými právami, ktoré plynú z príslušnosti do kráľovskej Božej rodiny.
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

