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14. ROČNÍK

V evanjeliu minulej nedele o slávnosti Ducha Svätého sme hovorili o tom, že skrze neho môžeme prenikať hlbšie do tajomstiev
Božích, aj keď nežijeme vo fyzickej prítomnosti Krista. Každý z
nás sa tak môže stať pre druhých evanjeliom, ktoré o Bohu zjavuje niečo, čo ešte nepoznali. Dnešné evanjelium nás zoznamuje s dôvodom, prečo Kristus učeníkom nepovedal najrôznejšie
pravdy o Bohu - vtedy by to nezniesli. Čo tým myslel? Boh je
vždy trochu iný, než ako sa domnievame. Tradičné židovské
predstavy o Bohu boli úplne ustálené. Len veľmi ťažko - a skôr
nie ako áno - by prijímali pravdu o spoločenstve osôb Trojice.
Veď aj to bol jeden z dôvodov, prečo Krista ukrižovali. Bol človek,
a pritom sa vyhlasoval za Syna Božieho. A tak sa staval Bohu na
roveň. Boh vedie postupne svoj ľud v poznaní seba samého. Už od čias Abraháma a
Izraela v Egypte. Nikto z nich vtedy nevedel nič o Otcovi, Synovi ani Duchu Svätom.
Boh to chcel ľuďom všetko postupne zjaviť, ale svoj vzťah k nim nikdy nepremeriaval
podľa toho, či o ňom už vedia všetko podstatné alebo nie. Najpodstatnejšie pre neho
bol vždy ich vzťah k nemu. Som presvedčený, že naše poznanie o Bohu je stále len
veľmi čiastočné. Skutočnosť mnohonásobne predchádza nielen najbujnejšie predstavy,
ale aj teologické formulácie. Môžeme byť preto otvorení ďalšiemu prehlbovaniu poznania Boha; tak, ako sa nám bude zjavovať. A môžeme pevne veriť, že nás miluje aj vtedy, keď naše poznanie je slabé a nepatrné.


Otec všetkého milosrdenstva, prameň všetkého dobra, Teba skrúšene prosím pre Najsvätejšie
a Teba milujúce Srdce Ježiša, Tvojho premilého Syna, nášho Pána a Vykupiteľa, v ktorom nachádzaš zaľúbenie: Udeľ mi milosť živej viery, pevnej nádeje a vrúcnej lásky k Tebe i
k blížnym, ale nadovšetko milosť opravdivej ľútosti nad všetkými mojimi hriechmi a pevné rozhodnutie nikdy viac Ťa neuraziť, aby som vždy žil podľa Tvojej svätej vôle, vo všetkom ju konal
celým srdcom a ochotne, a v Tvojej láske zotrval až do konca svojho života. Amen.
Jednorodený Syn Boží, večné Slovo, nauč ma hlboko a úprimne milovať Tvojho Otca, ku ktorému si na tejto zemi zdvíhal oči s láskou, akej je celý náš svet neschopný. Do Jeho rúk si oddával svoj svätý život a do Jeho rúk si oddal aj svoju dušu, keď si na dreve kríža zakončil dielo
nášho vykúpenia. Nauč ma milovať Teba, aby som vedel skutočne milovať aj Tvojho Otca.
Amen.
Bože, Duchu Svätý, osvieť moju myseľ a vlej mi svoju lásku do srdca! Ty vychádzaš z Otca i
Syna a si Láska, si svetlo večnej pravdy a radosť večného života. Bez Tvojej moci nemôžeme
sa priblížíť k milosti a pravde. Nauč ma Božej láske!
Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz, i vždy, i na veky
vekov. Amen. Aleluja.
Úcta, česť a sláva Najsvätejšej, nerozdielnej Trojici na veky vekov! Amen.
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Ježiš sa modlil. Skutočne a osamote. Vďaka vzťahu s Otcom skrze
modlitbu vedel, kým je a aká cesta sa pred ním otvára. Nebola vôbec
jednoduchá a z jednej jeho posledných modlitieb v záhrade Getsemane
vieme, že pre neho nebolo jednoduché sa s ňou stotožniť. Avšak pre
Krista bol Otec a ničím neskalený vzťah s ním podstatnejší, než všetky
utrpenia, ktoré tušil, že na neho budú vložené.
Moderný človek, onen anonymný otrok pracovných úspechov, účastník naháňačiek za
splátkami všetkého zdanlivo potrebného, vie maximum o svojich predkoch stáročia
spätne, ale bezmocne tápe pri počutí tichej otázky vlastného vnútra - kto som? Aký je
môj osud? Kým mám byť? Tieto otázky si kládol aj sám Kristus. A nachádzal odpoveď v
modlitbe. V modlitbe, kedy doširoka otváral Otcovi svoje srdce, z ktorého tryskala
ozajstná túžba spoznať a nasledovať. Bolo mu postupne odhaľované jeho nepochopiteľné spojenie s tvorcom všetkého a tiež cesta, ktorej sa má pre záchranu druhých, nie
pre svoju vlastnú, vydať.
Môžeme nájsť a počuť rovnaké odpovede. Ale je potrebné ich nasledovať - čo je náročné a vyžaduje to, aby sme vedome nechávali umierať svoje predstavy a priania, ktoré
sa vo svojom živote snažíme usilovne realizovať; tým nasledujeme Krista a až vtedy budeme svedkami rastúceho vedomia, kým sme, a naša cesta nám bude stále zrejmejšia.



Keď na sviatok Božieho Tela je nesená Eucharistia ulicami miest slávnostným spôsobom, kresťania verejne
prejavujú úctu tejto sviatosti. Už Tridentský koncil videl
v teoforickom sprievode Božieho Tela vďaky za túto
sviatosť a tiež príležitosť ukázať triumf pravdy reálnej
prítomnosti tým, ktorí ju popierajú. Je to sprievod vďakyvzdania a rovnako prosebný sprievod za odprosenie na odpustenie hriechov, za Božiu ochranu pred mnohými ťažkosťami, pohromami, chorobami, pred vojnou.
V liturgii sprievodu stalo sa zvykom zastaviť sa pri štyroch oltároch predstavujúcich štyri
svetové strany, kde sa čítajú štyri evanjeliá, ktoré hovoria o dare Krista v Eucharistii
pre nás, a každé zastavenie sa končí sviatostným požehnaním.
Nech nás tento deň obnoví vo viere v Eucharistiu. Máme si ju uctievať aj mimo sv.
omše. Dnes to urobíme procesiou. Cirkev odporúča aj adoráciu Najsvätejšej Sviatosti
mimo sv. omše. Aj v našej farnosti dávame možnosť na adoráciu. Sv. Ján Pavol II. napísal: „Cirkev a svet veľmi potrebujú eucharistický kult. Ježiš nás očakáva v tejto Sviatosti
lásky. Neľutujme svoj čas a poďme sa s ním stretnúť v adorácii, v rozjímaní plnom viery
a buďme ochotní zadosťučiniť za veľké viny a zločiny sveta. Nech naša adorácia nikdy
neprestáva.“ Eucharistický kult je prejav môjho vzťahu s Kristom v Eucharistii...
Nech je naše slávenie slávnosti Božieho Tela pre nás skúsenosťou toho najposvätnejšieho, čo Cirkev má a koná. Nech nás to naplní hlbokou pokorou a vďačnosťou za tento dar. A nech je táto slávnosť prejavom našej hlbokej viery.
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pondelok
17.6.2019

utorok
18.6.2019
streda
19.6.2019
štvrtok
20.6.2019
Najsvätejšie Kristovo
Telo a Krv, (sl.)
piatok
21.6.2019
Sv. Alojz Gonzága,
rehoľník, (sp.)
sobota
22.6.2019
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Humenné
Brestov
Humenné
NsP
Humenné

Humenné
Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

nedeľa
23.6.2019
12. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

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

+ Valentín (4. výr.)
+ Evička, Štefan, Ján, Anna
+ Brigita, Jozef
Za + z rod. Radova, Šira

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

ZBP Julianna (80 r.)
ZBP Mária a jej deti
+ Mária, Michal, Alžbeta, Rudolf a príbuzní
+ Anna, Ján

6:15
12:00
18:00
6:15
12:00
18:00
18:00
16:30
18:00
7:30

+ Magdaléna, Jozef, Marta, Ján
+ Regina a Pavol
ZBP Jana s rodinou
+ Katarína
+ Mária
Poďak. za dar kňazstva
+ Štefan, Anna
ZBP Pavol, Markus, Marcel, Zdeno
ZBP Peter, Lucia, Adelka, Hanka
+ Ján

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

+ Anton (1. výr.)
+ Ľudovít (1. výr.)
ZBP Ján a Anna a poďak. za prežité roky s rod.
+ Ján, Helena

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

+ Alžbeta, Anna
+ Terézia, Michal, Anna, Michal
+ Jozef (nedožitých 40 r.)
+ Ján

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

Poďak. za 50 r. manž. - Jozef a Mária
+ Anna, Jozef
ZBP Katarína a Ján
+ Vladimír, Anna
ZBP Mária (70 r.)
ZBP rod. Lászlová, Kľapová (odpust. slávn.)
+ Pavol, Anna, Pavol, Mária (odpust. slávn.)
ZBP Emka, Martin a Roman s rodinami

 V pondelok (17.06.) bude Dekanátne večeradlo vo farskom kostole Všetkých svätých, so

začiatkom o 10:45 hod. modlitbou sv. ruženca. Srdečne pozývame.
 HE: V stredu (19.06.) začne deviatnik pred slávnosťou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Budeme sa ho modlievať o 17:40 hod.
 HE: Vo štvrtok (20.06.) je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
s povinnou účasťou na celej svätej omši.
 Svätá omša spojená s procesiou (tzv. oltáriky) bude o 18:00 hod. vo farskom kostole.
Pozývame aj prvoprijímajúce deti na túto procesiu k službe sypania kvetov.
 Prosíme kurátorov, aby zabezpečili oltáriky, parkovanie aut vo dvore a pri procesii aj nesenie baldachýnu.
 V sobotu (22.06.) pozývame všetky deti s rodičmi na Farský deň detí, ktorý sa tohto roku

bude konať na dvore Cirkevnej spojenej školy na Duchovičovej ulici, so začiatkom o 10:00
hod. Prosíme mamky a babky o prípravu koláčov, ten najlepší môže byť odmenený porotou.
 Na budúcu nedeľu (23.06.) bude odpustová slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa
v Kochanovciach o 10:30 hod. Celebrantom a kazateľom bude dp. Peter Pasternak, kaplán
v Zborove.
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pondelok
24.6.2019

Humenné

Narodenie
Brestov
Sv. Jána Krstiteľa, (sl.) Kochanovce
Humenné
utorok
25.6.2019
NsP
Humenné

streda
26.6.2019

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

NsP

6:15 + Michal
12:00 ZBP Oľga (70 r.) s rodinou
18:00 ZBP Adriana s rodinou

6:15
12:00
16:30
18:00
(ipsa die)
7:30

Humenné

piatok
28.6.2019
Najsvätejšie
Srdce Ježišovo, (sl.)

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

Humenné

sobota
29.6.2019
Sv. Peter a Pavol,
apoštoli, (sl.)

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné

nedeľa
30.6.2019
13. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

(ipsa die)

6:15 + Imrich, Michal, Ján, Zuzana, Ján
12:00 ZBP Dušan
18:00 ZBP ochranu, milosti viery nádeje a lásky rod. Marcinová
16:00 + Ján, Júlia, Angelia, Bernardína

Humenné
štvrtok
27.6.2019

ZBP Ján s rodinou
+ Peter
ZBP Ján s rodinou
+ Katarína, Cyril, Pavlína, Juraj
Za + z rod. Sakáčová, Krídlová

+ Tibor, Valéria, Peter
+ Ladislav
Eucharistická Adorácia
ZBP Anastázia (60 r.)
Poďakovanie za milosti bohuznámej rodiny

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

ZBP Dana (50 r.), Anna (70 r.)
ZBP Milan, Mária, Jaroslav
+ Dušan, Ján, Gabriel, Eva
+ Alžbeta, Michal
+ Mária, Jozef, Pavlína, Ján
ZBP Radovan, Martin, Katarína s rodinami
+ Margita, Michal, Ján

7:00
9:00
18:00
8:00
8:00
8:00
7:00

+ Anna, Michal
ZBP Peter, Zuzana, Zuzana
+ Mária, Anna, Peter, Pavol, Juraj
ZBP Peter (50 r.)
ZBP a pomoc pri štúdiu - Martin (18 r.)
ZBP Beáta, Pavol s rodinou
+ Marta

7:30 + Mária a František
9:00 Za + z rod. Drotárová, Lipaiová, Aľušiková,
Macharová, Krajčíková
10:30 ZBP Martin (50 r .)
18:00 + Ján, Anna, Martin
8:00 ZBP rod. Jančiskova, Dolobačova
9:30 ZBP Anna a Jozef (40 manž.)
9:00 ZBP Pavol, Beáta s rodinou
10:45 + Andrej, Mária
(odpust. slávn.)

 Na budúcu nedeľu (23.06.) bude odpustová slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

v kaplnke na Dubníku o 10:30 hod. Celebrantom a kazateľom bude dp. Peter Veselský,
SDB.
 BR, NsP: ZMENA SV. OMŠI: Z dôvodu odpustových slávností v Kochanovciach a na Dubníku, bude sv. omša na budúcu nedeľu (23.06.) v Brestove o 9:00 hod. a v NsP o 7:30 hod.
 HE: Na budúcu nedeľu (23.06.) bude júnová zbierka na „Obnovu farského kostola
Všetkých svätých“. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
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.

