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14. ROČNÍK

NAJVÄČŠÍ DAR...
Milé prvoprijímajúce deti !
Pripravujete sa na prijatie sviatosti Oltárnej. Pomocou prípravnej cesty ste sa naučili rozpoznať nádherné veci, ktoré Ježiš
vykonal a aj teraz koná vo vašom živote a vo všetkých tých,
ktorí hovoria „áno” Evanjeliu Pána Ježiša. Objavili ste veľkú
hodnotu krstu, prvej zo sviatostí, vstupnej brány do kresťanského života. Prijali ste ho vďaka vašim rodičom, ktorí spoločne s krstnými rodičmi, vo vašom mene vyznali vieru a zaviazali sa vzdelávať vás vo
viere. Teraz tieto sľuby si obnovíte už vy sami a potom vstúpite do spoločenstva Eucharistického stola s nami všetkými. Toto je pre vás – tak ako pre nás pred dávnym časom – veľká milosť.
Nech Panna Mária neprestajne ochraňuje krásu vášho „áno” Ježišovi, jej Synovi, veľkému a vernému priateľovi nášho života. Nech sa tak stane!
Toto Vám prajeme, a modlime sa za Vás!
Vaši duchovní otcovia

Zaujímavá skupina učeníkov. Stačí si pripomenúť, aké
príbehy sa skrývajú za jednotlivými menami. Peter zaprel Krista. Tomáš neveril v jeho vzkriesenie. Natanael
zase sa pýta, či by z Nazareta mohol vzísť Mesiáš. A
synovia Zebedejovi? Jeden chcel byť po ľavici a druhý
po pravici v Jeho novom kráľovstve. Ako hovorievali
naše babičky: "Má to Pán Boh všelijakú čeľaď!" A títo
"skrachovanci" vo viere, pokore a službe druhým - boli
pohromade. Hoci mal každý z nich svoju temnú minulosť, ktorá bola tým ostatným známa, neutiekli od seba. Boli spolu. Hoci im vzájomná blízkosť neustále pripomínala ich
vlastné zlyhanie, nerozprchli sa. Dôvodom bol živý Kristus, s ktorým sa už stretli. Aj
keď mali loviť ľudí, išli loviť ryby. Ale nech sa snažili akokoľvek, nechytili nič. Kto raz
poznal Krista, nepodarí sa mu už nikdy objaviť nič, čo by ho dokázalo nasýtiť tak ako
On. Kristus, má stále čo ponúknuť a čím uhasiť hlad našich duší. U Krista končí naša
minulosť a miznú temné tiene aj hlad, ktorý nás periodicky núti odchádzať na jazero
sveta, v presvedčení, že tam objavíme niečo, čo bude stáť za to. Opakovane nás ale
Pán uisťuje, že iba na brehu a pri jeho ohnisku na nás čaká pokrm, ktorý nikde inde nie
je k nájdeniu. A nikdy nás zo svojho brehu nevyženie ako nevďačníkov. Chytiť na jazere môžeme čokoľvek, ale nakoniec iba Kristova ryba a chlieb sú tým, po čom siahneme.
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JA SOM DOBRÝ PASTIER
Byť v dnešnom svete označený za ovcu nie je príliš pozitívne. Ovce sú stádovité, slepo nasledujú
svojho vodcu a vôbec - o nejakej samostatnosti tu nemôže byť ani reč. Ovce, o
ktorých hovorí Kristus, sú však iné. Grécke slovo "počuje môj hlas" neznamená
len, že niečo počuje, ani nie hocijaký hlas. Slovo počuť sa dá preložiť aj ako počúvať, rozpoznávať. Áno, rozpoznávať. Nejde teda o nejakých pasívnych poslucháčov, ale o aktívne načúvacích jedincov, ktorí zo všetkých síl sa usilujú, aby rozoznali hlas svojho pastiera. A hlas, ktorý počuje, znamená v gréčtine takisto nárek a plač. Pastier, ktorý narieka a plače? Áno. Bol som chorý a navštívili ste ma.
Bol som hladný a dali ste mi jesť. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som vo väzení, a navštívili ste ma. Vo všetkých trpiacich, úbohých a nešťastných Pastier
volá, narieka, plače a túži po pomoci. Kristova ovca nie je tupé zviera, ktoré nepremýšľa a nerozhoduje sa samostatne. Naopak. Vníma množstvo hlasov, ktoré
okolo nej znejú a vábia ju a snažia sa získať si jej pozornosť. Ale vo všetkej tej
spleti a chaosu rozpoznáva hlas trpiacich, v ktorom spoznáva svojho Pastiera. A
trpiaci za týmto hlasom idú, aby utíšili nárek a plač. Grécky text ďalej pokračuje a
hovorí - aj ja im dám život, večný život. Ak dá Kristus život svojim ovečkám, znamená to, že najprv ony predtým dali svoj život jemu práve v tých nariekajúcich a
plačúcich. A práve tým je život oviec v úplnom bezpečí. Dali svoj život Kristovi v
trpiacich, radi svoj život dali práve im - tým, v ktorých rozpoznali svojho Pána. A
vďaka tomu prežívajú pokoj. Nemusia sa báť vlkov, ktorí by ich chceli zahubiť. Sú
v Božích rukách. Naopak ten, kto sa obáva o svoj život, ho zviera zrejme ešte
stále vo svojich rukách; nedal ho totiž tým, ktorí ho potrebujú.


Nie sme výrobné centrum.
Nie sme firma zameraná na zisk.
Sme Cirkev.
Sme spoločenstvo ľudí,
ktoré žije vo viere.
Našou úlohou nie je výroba
nejakého produktu ani úspech
v predaji. Máme za úlohu
príkladne prežívať svoju vieru,
hlásať ju a prežívať
hlboký vzťah s Kristom
a tak so samotným Bohom.
Nie sme záujmová skupina,
ale spoločenstvo slobodných ľudí,
ktoré zdarma rozdáva,
a prechádza krajinami
a kultúrami, časom i priestorom.
Benedikt XVI.
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pondelok
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Humenné

06.05.2019

UTOROK
07.05.2019
STREDA
08.05.2019

ŠTVRTOK
09.05.2019

PIATOK
10.05.2019
SOBOTA
11.05.2019
Bl. Sáry Salkaháziovej,
panny a mučenice (ľ.s.)

Brestov
Humenné
NsP
Humenné
Kochanovce
Humenné

Brestov
NsP
Humenné
Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP

Humenné
NEDEĽA
12.05.2019

4. Veľkonočná
nedeľa

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

06:15
12:00
18:00
17:00
06:15
12:00
18:00
16:00
06:15
12:00
18:00
17:00
06:15
12:00
16:30
18:00
17:00
16:00
06:15
12:00
18:00
18:00
16:00
07:00
18:00
08:00
07:30
07:30
09:00
10:30
18:00
09:30
08:00
09:00
10:30

ZBP Monika, Ján, Martin, Jarmila s rodinami
+ Ján, Rozália
+ Ján
Za + z rod. Kopilova, Čerevkova
ZB Veronika a Jaroslav s rodinou
+ Mikuláš
Za + z rod. Jakubová, Kunášová
+ Ján, Marián, Jozef, Alžbeta
Za + z rod. Hudáková, Rumňáková, Beneová
+ Karol, Miroslav, Jozef
ZBP Anna (90 r.), + Mikuláš
Za + z rod. Hvižďáková, Šepeľová
Za + z rod. Gombitová, Dobrovská, Dologová
+ Ján, Anna, Ján, Mária, Ján
Eucharistická adorácia
+ Alžbeta, Rudolf, Anna, Mária
Za + z rod. Kontuľova, Čerevkova
+ Zdenka, Eugen
+ Jozef
+ Pavol, Veronika, Anna, Pavol
+ Elena
+ Andrej, Anna, Ondrej, Anna
Poďakovanie za milosti a požehnanie Lívia
+ Mária
+ Irena, Juraj
+ Ján, Mária
+ Mária
+ Zdenko
ZBP a dar viery - Jozef, Jaroslav, Ľubica, Jozef
st. a ich rodiny
Za prvoprijímajúcich
+ Anna (1. výr.)
ZBP Mária (85 r.)
+ Jozef (3 výr.)
+ Mária
ZBP Anna s rodinou

„Veľké okamihy“ evanjelia
Skúsme vnímať evanjeliové posolstvo ako sériu „veľkých okamihov“ v dejinách. Prvým
veľkým okamihom bolo stvorenie. Boh – Otec, Syn a Duch Svätý – stvoril každého
jedného z nás na svoj obraz a svoju podobu, aby sme tak mohli mať naveky účasť na
jeho láske. Dal nám krásny svet, v ktorom môžeme žiť, a privilégium navzájom sa milovať.
No potom prišiel druhý okamih – tragický. Naši prarodičia neposlúchli Boha a ich hriechom sa nakazilo celé stvorenie, vrátane nás samých. Utrpel aj náš vzťah s Bohom.
Utrpeli aj naše vzájomné vzťahy. Odcudzili sme sa Bohu a začali sme sa zamotávať
do svojich sebeckých túžob.
No Boh nás miloval priveľmi na to, aby nás opustil. A tak nastal tretí veľký okamih: do
tohto sveta vstúpil Ježiš. Ježiš sa zriekol seba samého, stal sa človekom a počas celého svojho života zjavoval Otcovu lásku a milosrdenstvo voči nám. Tým, že sa pre nás
nechal pribiť na kríž, zjavil nám aj hĺbku tejto lásky. A svojím zmŕtvychvstaním premohol smrť a hriech – pre nás všetkých.
A teraz čakáme na ten záverečný veľký okamih. Ten, keď sa Ježiš vráti na zem ako
Kráľ a Pán a vovedie nás do svojho kráľovstva, kde s ním budeme žiť naveky.
Toto je evanjelium – a je to naozaj radostná zvesť!
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pondelok
13.05.2019
Panna Mária Fatimská, (ľs.)
utorok
14.05.2019
Sv. Matej, apoštol,
(sv.)

Humenné
Brestov
Humenné
NsP
Humenné

streda
15.05.2019

Kochanovce
Humenné

štvrtok
16.05.2019

Sv. Ján Nepomucký,
Brestov
kňaz a mučeník, (sp.)
NsP
Humenné
piatok
17.05.2019

Dubník
NsP
Humenné

sobota
18.05.2019

Kochanovce
NsP
Humenné

nedeľa
19.05.2019
5. Veľkonočná
Nedeľa

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

06:15
12:00
18:00
17:00

+ Jaroslav (20. výr.)
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Ján
+ Tomáš

06:15
12:00
18:00
16:00

+ Pavol
+ Ján (30. výr.)
+ Štefan, Pavol
+ Michal, Mária, Mikuláš

06:15
12:00
18:00
17:00

+ Žofia, Jozef, Júlia
+ Jozef, Mária, Ján, Alžbeta
ZBP Pavel (80 r.)
+ Mária, Ján, Michal

06:15
12:00
16:30
18:00
17:00
16:00

+ Ján
+ Helena, Jozef, Anna, Jozef, Ján
Eucharistická Adorácia
+ Jana, Ľudmila
ZBP Mária
+ Teodor

06:15
12:00
18:00
18:00
16:00

ZBP Michal a Božena (50 manž.)
+ Anna, Michal, Vojtech, Ján, Mária
ZBP Mária a poďak. za uzdravenie
+ Pavol
+ Michal, Margita, Ján

07:00
18:00
08:00
07:30

+ Štefan
ZBP Adriana s rodinou
ZBP Daniel s rodinou
+ Verona, Jozef, Helena, Jozef

07:30
09:00
10:30
18:00
08:00
09:30
09:00
10:45

+ Kamil, Vlasta, Anna, Ondrej, Anna
+ Rudolf
Za + z rod. Lichvanová, Orlejová, Rumňáková
+ Mária, Štefan
ZBP František (60 r.)
Za + z rod. Herpáková, Halčinová, Krídlová
+ Ján, Anna, Ladislav
ZBP Marián, Lenka, Anna

HE:

Počas mája budú Loretánske litánie o 17:45 hod. a v pracovných dňoch aj
o 11:45 hod.
Na budúcu nedeľu (12.05.) bude vo farskom kostole slávnosť prvého sv. prijímania pri
sv. omši o 10:30 hod. Prosíme, aby ste miesta označené ako „rezervované“ nechali
voľné. Spovedanie detí a rodičov bude v sobotu (11.05.) od 9:00 hod. vo farskom
kostole.
Pozývame miništrantov a chlapcov z farnosti na Deň otvorených dverí do seminára do
Košíc, dňa 12.5.2019. Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii do nedele (05.05.).
V dňoch 15. – 19. júla 2019 pozývame deti vo veku 7 – 14 rokov na Farský tábor na
Drienicu. V cene 85,- eur je zahrnuté: doprava, poistenie, ubytovanie, 5x denne strava, celodenný pitný režim, kúpalisko. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola do nedele
19. mája. Pri nahlásení je potrebné hneď aj zaplatiť.
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.

