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Panna Mária Karmelská nás všetkých privádza ku Kristovi
a pretvára náš život na neprestajné sebaodovzdávanie. Skrze toho, hora Karmel sa stáva srdcom a stredobodom tej
Cirkvi, ktorá sa modliac s upretým zrakom na Krista napreduje na svojej pútnickej ceste.
Chceme znovu nastúpiť na cestu, po ktorej Boh vedie svoj
ľud. Chceme kontemplovať, ako očistil vieru skrze otca Karmelu proroka Eliáša, ako darovala Panna Mária ochranný
plášť svojim deťom skrze Sv. Šimona Stocka a ako sa tento
dar dostal k naším predkom a k nám. Chceme sa poďakovať
Ježišovi, že skrze svoju Matku nás ruka v ruke sprevádza,
aby sme v pravej viere dosiahli večnú spásu.
Mariánska úcta našla zvláštne vyjadrenie v tzv. škapuliari
Panny Márie. Žiť v čistote srdca. V čistote, ktorá nie je len
čistotou od hriechu, ale je akýmsi vnútorným pohľadom na tajomstvá Boha. Byť
čistý znamená, že sa môžem pozrieť na Boha. Boli ľudia, ktorí sa už zbavili všetkých falošností, klamov a ilúzií, ktoré sú vo svete, chceli žiť len pre zjednotenie s
Bohom.
Matka Božia si verne plní svoju úlohu, ochraňuje a s láskou sprevádza jej zasvätený ľud a svojím materinským plášťom prikrýva všetky svoje deti. Posiela i zvláštny znak svojej ochrany: svätý škapuliar. V roku 1251, v noci z 15. na 16. júla mal
podľa tradície anglický karmelitán sv. Šimon Stock videnie Najsvätejšej Panny.
Podala mu škapuliar a povedala: "Prijmi, najmilší synu, škapuliar tvojho rádu ako
znak môjho bratstva, výsadu pre teba a pre všetkých karmelitánov. Kto v ňom
zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni. Je to znak spásy, záchrana v nebezpečenstvách, znamenie pokoja a večného záväzku."
Škapuliar je viditeľné znamenie a vyznanie, že niekto si chce zvlášť ctiť Pannu
Máriu.
Na Slovensko prišli karmelitáni prvý raz koncom 14. storočia. Aj k našim predkom
v Humennom sa dostala táto spiritualita úcty k Panne Márii Škapuliarskej skrze rehoľu tu pôsobiacich Františkánov.
Takto strom z hory Karmel rozvíja svoje konáre, prijíma z neba ovlažujúci dážď,
napája sa zo živín úrodnej zeme Božej priazne a pre tých, čo sa ukrývajú do jeho
tône, ponúka osvieženie a úľavu, posilu i obživu z plodov Božej lásky.
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Predstavuje sa nám novomenovaný pán kaplán
Peter FOGAŠ
Pochádzam z Tulčíka, z dediny medzi Prešovom a Bardejovom, kde dodnes býva
moja mama, šťastná dôchodkyňa. Výborné vzťahy udržujem s troma sestrami
a jedným bratom, žijúcimi vo vlastných rodinách a vychovávajúcimi dovedna deväť
malých ratolestí. Dúfam, že toto číslo nie je konečné. Brat ma pred troma rokmi potešil, keď dal svojmu prvému synovi meno Peter. Otec je už desať rokov nebohý, pochovával ho pán farár Ján Gič, u ktorého som bol kaplánom hneď po kňazskej vysviacke na Sídlisku pod Sokolejom v rokoch 2007 až 2010. Ďalších dvanásť mesiacov som pôsobil vo Farnosti Krista Kráľa Prešov-Sekčov a nasledujúcich šesť rokov
som študoval na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme, odbor špirituálna teológia.
Po dosiahnutí doktorátu som v júli 2017 nastúpil na post kaplána Univerzitného pastoračného centra v Košiciach. Od marca 2018 do júna 2019 som zároveň zastával
funkciu riaditeľa novovzniknutého Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach, ktorého úlohou je rozvíjať a podporovať pastoráciu snúbencov a rodín v našej arcidiecéze.Po dvanástich rokoch sa vraciam do mesta, kde som začínal a teším sa na mnohé priateľstvá, ktoré som tu doteraz nadobudol, a na nové, ktoré verím že postupne
vzniknú. Zverujem svoju službu pod ochranu Škapuliarskej Panny Márie, ktorej odpustová slávnosť spája Farnosť Všetkých svätých v Humennom s mojou domácou
farnosťou v Tulčíku.

Kristus je zvláštna postava. V jeho blízkosti akoby prestávalo
platiť všetko, čo bolo inak úplne záväzné. Tak napríklad učeníci
v sobotu išli obilím a trhali klasy, aby sa zrnami aspoň trochu
najedli. Neuveriteľné porušenie sobotňajšieho odpočinku. A čo
je horšie, aj keď tak boli vychovaní od malička, ani ich nenapadlo, že robia niečo zlé. Alebo žena, ktorá trpela krvotokom a
vlastne by nemala vôbec vychádzať z domu, aby ostatné neznečistila a tak im znemožnila vstúpiť do chrámu, išla pokojne
za Ježišom. A v dnešnom evanjeliu Mária celkom jasne porušila
pravidlá pohostinnosti voči Kristovi a pomôci blížnemu, voči svojej sestre. Keď Kristus vstúpi do domu či do života, všetko sa
zrazu zmení. Všetka pozornosť už sa neupiera na obvyklé pravidlá a normy, ale na neho samotného. Snáď aj z toho dôvodu
spolu boli schopní vychádzať apoštol Matúš, colník, a apoštol Šimon Kananejský,
zvaný zelota, ktorý všetkých kolaborantov s Rímom z duše neznášal. Cirkev je spoločenstvo najrôznejších ľudí. Dobrých i zlých. Schopných spolu komunikovať aj úplne
proti sebe stojací. A to na všetkých úrovniach cirkevného života farností počínajúc a
najvyššími poschodiami Vatikánu končiac. Aby sme spolu dokázali žiť, nie je nutné,
aby sme absolvovali kurzy komunikácie, ale aby sme svojím srdcom zasadli ku Kristovým nohám. Ak sa tak stane, prestane nás ovládať všetko, čo nás vzájomne rozdeľuje. Žiadna moc cirkevných autorít či vynútená poslušnosť nemôže nahradiť Kristovo
srdce v nás všetkých. A to je ten najlepší údel.
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pondelok
15.7.2019
Sv. Bonaventúra,
biskup a učiteľ Cirkvi,
(sp.)
utorok
16.7.2019
Prebl. Panna Mária
Karmelská, (ľs.)
streda
17.7.2019

Humenné

6:15 + Emília, Peter, Štefan, Mária
18:00 ZBP Alena a Jaromír (mladomanželia)

Humenné

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

NsP

ZBP Jozef s rodinou
+ Lýdia, Michal
ZBP a poďakovanie za milosti - Helena (70 r.)
Poďakovanie za 95 r.Anny a ZBP

Humenné

6:15 + Ivan
18:00 ZBP Bibiana, Adriana, Marta

Humenné

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

Sv. Andrej-Svorad
a Benedikt, pust. (sp.)
štvrtok
18.7.2019
piatok
19.7.2019
sobota
20.7.2019

Brestov
Humenné
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

nedeľa
21.7.2019
16. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

+ Juraj, Peter, Júlia, Júlia, Mária
Eucharistická Adorácia
+ Mária, Jozef, Mária
+ Tibor a Iveta

6:15 + Hyacinta
18:00 + Mária, Andrej, Alexander, Ľubomír
16:00 + Anna, Mikuláš
7:00
18:00
8:00
7:30

+ Andrej (kňaz)
+ Andrej, Anna, Andrej, Štefan
ZBP Viliam, Róbert, Veronika s rodinami
+Marián, Martin, Mária

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

ZBP Zuzana s rodinou
ZBP rod. Rišková a Palasová
ZBP Margita
ZBP Magdaléna a pokoj v rodine
ZBP Anna a Gabriel - poďak. (40 manž.)
ZBP Anna
+ Emil
ZBP Anna, Anita, Ján-Markus

Projekt modernizácie kostola Všetkých svätých
Koncom júna sme ukončili prvú etapu realizácie projektu modernizácie kostola Všetkých svätých v Humennom, na ktorú boli vyčlenené finančné prostriedky
z Prešovského samosprávneho kraja, ktorej súčasťou bolo:

Nová vzduchotechnika pre kostol

Kompletná projektová dokumentácia ku všetkým ďalším odborným prácam
(elektrifikácia, podlahové kúrenie, ozvučenie, kamerový systém)
Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.
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pondelok
22.7.2019
Sv. Mária Magdaléna,
(sv.)
utorok
23.7.2019
Sv. Brigita, rehoľníčka,
patrónka Európy, (sv.)

Humenné

6:15 + Paulína, Štefan, Michal
18:00 ZBP rod. Uhrinková

Humenné

6:15 ZBP Kamil
18:00 Za + z rod. Bednárová
16:00 + Margita, František

NsP
Humenné

6:15 + Ján a Štefan (kňaz)
18:00 ZBP Anna, Ján a Jaroslav s rodinami

štvrtok
25.7.2019

Humenné

Sv. Jakub, apoštol, (sv.)
piatok
26.7.2019

Brestov

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

+ Hyacinta
Eucharistická Adorácia
+ Anna (15 výr.)
+ Anna
+ Jakub
+ Anna, Štefan
+ Marta

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

+ Ján, Anna, Mária, Štefan, Mária
ZBP Štefan s rodinou
+ Anna, Jozef, Mária, Ladislav
ZBP Jozef

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

+ Mária (1 výr.)
ZBP a poďakovanie Anna (80 r.)
+ Veronika, Milan, Vincent
Poďakovanie a ZBP Pavel, Peter, Pavel
ZBP bohuznáma rodina
+ Michal (1 výr.)
+ Ondrej
ZBP Veronika s deťmi, Janka, Peter, Janík s r.

streda
24.7.2019

Sv. Joachim a Anna,
rodičia Panny Márie,
(sp.)
sobota
27.7.2019
Sv. Gorazd a spoločníci,
(sp.)

Humenné
NsP

Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

nedeľa
28.7.2019
17. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP



V utorok (16.07.) nakoľko je spomienka na Karmelskú P. Máriu, bude sv. omša
aj o 12:00 hod.



Jubilujúci manželia, ktorí v roku 2019 oslavujú svoje 50., 60., a 65. výročie sobáša a chceli by ste ho osláviť v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach na sv. omši
s o. arcibiskupom Boberom, nech sa nahlásia v sakristii farského kostola. Spoločná sv. omša pre tieto jubilujúce manželské páry bude 13.10.2019 o 15:00
hod.



HE: Na budúcu nedeľu (21.07.) bude júlová 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.

