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14. ROČNÍK

Úryvok z Lukášovho evanjelia, ktorý zaznieva v dnešnej bohoslužbe slova popisuje situáciu, kedy sa na Ježiša ktosi obráti s otázkou, či iba malý počet ľudí bude
spasený. Ježiš svojou odpoveďou „Usilujte sa vojsť tesnou bránou... Mnohí sa budú pokúšať vojsť a nebudú môcť.“ ilustruje obraz človeka, ktorý klope na dvere,
ale hospodár ho nepozná, hoci sa k nemu človek hlási. Neuvedomuje si, že nepatrí k okruhu jeho blízkych priateľov, pretože prepásol možnosť zblížiť sa s ním
vtedy, keď mal príležitosť - nevošiel tesnou bránou.
Čo znamená „vojsť tesnou bránou“? Brána do nebeskej slávy nie je bránou
sebazapierania, ale v prvom rade je bránou lásky! Sebazápor je len prostriedkom
na to, aby sme čím dokonalejšie žili lásku. Ježiš nehovorí „čím tesnejšie, tým lepšie“. Neplatí tu priama úmera v zmysle - čím viac sebazáporov urobíme, tým budeme mať istejšiu spásu. Ak by to tak bolo, bránu k spáse by sme si stavali sami,
no za ňou by nás nečakal Boh Otec. Ona už je postavená - Ježišom Kristom, jeho
učením a príkladom.
Vieme, že Ježiš kritizoval farizejov za to, že kladú
ľuďom na krk neprimerané bremená pridávaním predpisov a noriem. My kresťania chceme vojsť tesnou
bránou, ktorú nám vytýčil Boh. Z iných miest Svätého
Písma vieme, že cesta k spáse vedie cez zachovávanie prikázaní. Tesná brána je brána Božích prikázaní
a nadovšetko prikázania lásky.
Láska je spojená s odvahou riskovať, tak ako výstup na hory, alebo ako cesta lietadlom. Vchádzať
tesnou bránou neznamená vzdať sa náročnej túry
alebo letu, len aby sa nedajbože niečo nestalo. Horolezec sa musí pri výstupe na končiar dobre sústrediť,
aby sa držal trasy, ktorý je schodná, aby sa nepošmykol, aby nezodpovednosťou neohrozil tých, ktorí vystupujú spolu s ním. Cesta takejto zodpovednej lásky
je ako kráčanie tesnou bránou do neba.
Kráčajme v ústrety nebeskej bráne po ceste intenzívneho prežívania lásky!
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Milí žiaci, študenti a učitelia!

Uplynulé dva mesiace boli pre nás nepochybne najkrajšími a najobľúbenejšími mesiacmi v roku. Prečo?
Odpoveď je jednoduchá - bol to čas prázdnin - výletov,
táborov, dovoleniek, čas bez školských povinností.
V knihe Kazateľ čítame veľmi múdre slová: „Všetko má
svoj čas“. Azda dvojnásobne platia pre nás v týchto dňoch,
keď sa nám končí čas oddychu a nastáva čas, kedy budeme musieť vynaložiť veľa úsilia pri získavaní a odovzdávaní vedomostí, poznatkov a skúseností. Nezabúdajme však na základný kameň každého úspechu BEZ BOŽIEHO POŽEHNANIA SÚ MÁRNE NAŠE NAMÁHANIA!
V dňoch skúšok a premáhania sa, nezabúdajme na to, že to má zmysel a že
nad nami a medzi nami je Nebeský Otec, s ktorého pomocou a požehnaním
všetko zvládneme. Ak nám budú dochádzať sily, ak budeme strácať trpezlivosť
alebo príde lenivosť a nechuť, prosme Ducha Svätého o silu a vytrvalosť v povinnostiach, aby sme všetko čo robíme, robili v prvom rade na väčšiu česť a slávu
Božiu a na náš úžitok i posvätenie.

Hojnosť darov Ducha Svätého vám vyprosujú vaši duchovní otcovia!
Modlitba študenta

Drahý Ježiš, večná a vtelená Múdrosť, ty všetkým štedro udeľuješ svoje milosti a zvlášť
študujúcej mládeži, ktorá sa ti odovzdáva. Vzhliadni preto milostivo aj na mňa, ktorý Ťa
vzývam, aby si ma ochraňoval pri štúdiu. Ty, muž Boží si Pánom poznania, prameňom
múdrosti a pamäti: príď teda na pomoc mojej slabosti. Osvieť moju myseľ a pomôž mi,
aby som si ľahko osvojil pravdy a poznatky a v ťažkostiach buď mojim svetlom a
posilou. U tvojho božského Srdca si vyprosujem milosť plniť si všetky povinnosti, aby
som sa mohol(a) tešiť z úspešných výsledkov. Sladký Ježišu, ochraňuj ma denne pod
svojím plášťom a veď ma po ceste poznania a tiež ceste večnej spásy. Amen!


400. VÝROČIE MUČENÍCKEJ SMRTI SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV

V sobotu 7. septembra 2019 o 10:00 hod.
bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach slávnostná
sv. omša pri príležitosti 400. výročia smrti
sv. Košických mučeníkov. Slávnosť začne spoločnou pobožnosťou Fatimskej soboty o 9:00.
Srdečne pozývame všetkých veriacich putovať do
Košíc a pripomenúť si troch veľkých mužov viery, ktorí pôsobili pred 400 rokmi aj v našom meste. Semienko viery, ktoré zasiali na území našej arcidiecézy doteraz rastie a vzmáha sa aj za cenu vyliatia ich mučeníckej krvi.
Modlime sa, aby boli traja svätí Košickí mučeníci
neustálymi orodovníkmi a ochrancami nás samých, našich rodín,
spoločenstiev i celej farnosti!
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pondelok
26.8.2019

Saleziani
NsP

6:15 ZBP Miroslav a Adriana
16:00 + Marta

utorok
27.8.2019

Saleziani
NsP

6:15 + Jozef a Anna
16:00 + Anton, Magdalena, Anton

Saleziani
NsP

6:15 + Jan, Lýdia, Jan
16:00 ZBP pre Mariu rodinou

Saleziani
NsP
Brestov

6:15 ZBP Milan (75 r.)
16:00 + Michal, Zofia a starí rodicia
17:00 + Alzbeta, Juraj

piatok
30.8.2019

Saleziani
NsP

6:15 ZBP Alena (40 r.) s rodinou
16:00 ZBP Andrea a Beata s rodinou

sobota
31.8.2019

Saleziani
Saleziani
Kochanovce
NsP

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

+ Jan, Anna, Milan, Monika, Jan
+ Anna, Stefan, Anna, Andrej
ZBP Jozef s rodinou
+ Gabriela a Jana

Mestský urad

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

+ Jan, Maria, Viliam, Andrej, Helena
+ Jozef (1 výr.)
Za ruzencove bratstvo
ZBP - Maria, Marianna
ZBP Jana (45 r.) a Diana (20 r.)
ZBP rod. Chmeľova
Za ruzencove bratstvo
Za ruzencove bratstvo

Sv. Monika, (sp.)
streda
28.8.2019
Sv. Augustín,
biskup a uč. Cirkvi, (sp.)
štvrtok
29.8.2019
Mučenícka smrť
sv. Jána Krstiteľa, (sp.)

Sv. Bartolomej,
apoštol, (sp.)

nedeľa
1.9.2019
22. nedeľa
v cezročnom období

Saleziani
Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

HE: Do augustovej zbierky na „Obnovu farského kostola Všetkých
svätých“ ste prispeli sumou: 3.903,07€. Farský kostol 3.287,07€;
Dubník 216€ ; NsP 400€. Za Vaše milodary PBZ.
HE: Došli nám podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha. Prosíme členov, aby si ich vyzdvihli v knižnici na farskom úrade v pondelok až
piatok v čase od 13:00 do 15:00 hod. u upratovačiek a zaplatili členský
poplatok 5€ na r. 2020.
Zbor Magnificat bude mať nácvik v piatok (30.08.) o 18.00 hod. v
kancelárii na farskom úrade.
Dňa 22.9.2019 sa uskutoční v Bratislave už tretí Národný pochod za život.
Pozývame všetkých, ktorí chcú pridať svoj hlas za najmenších z nás.
V prípade ak sa prihlási potrebný počet účastníkov môžeme objednať
autobus. Prihlasovať sa môžete v sakristii kostola do 8. septembra. Bližšie informácie na nástenke pred kostolom, alebo na webovej adrese
„www.pochodzazivot.sk“.
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pondelok
2.9.2019
utorok
3.9.2019
Sv. Gregor Veľký,
pápež a uč. C., (sp.)
streda
4.9.2019
štvrtok
5.9.2019
piatok
6.9.2019
Prvý piatok

Saleziani
NsP
Saleziani
NsP
Saleziani
NsP
Saleziani
NsP
Saleziani
Brestov
Kochanovce

Výr. posviacky katedrálneho chrámu v Košiciach,
Dubník
(sv.)
NsP
sobota
7.9.2019
Prvá sobota
Sv. Košickí mučeníci
400. výročie smrti

Saleziani

Brestov
Kochanovce
NsP
Mestský urad

nedeľa
8.9.2019
23. nedeľa
v cezročnom období

Saleziani
Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

6:15 ZBP Anna (60 r.) s rodinou
12:00 + Andrej
16:00 + Miroslav, Frantisek
6:15 + Jan, Maria, Helena, Anna, Jan
12:00 ZBP Maria, Anton
16:00 ZBP Stefania
6:15 + Maria, Frantisek, Jozef
12:00 + Rozalia, Jan, Terezia, Frantisek
16:00 + Anna, Stefan, Maria, Frantisek
6:15 ZBP Jan, Zuzana
12:00 + Anton, Magdalena, Anton
16:00 + Michal
6:15
12:00
17:00
18:00

ZBP Maria, Martin
ZBP Igor s rodinou
Za + z rod. Frankova, Jalcakova, Barnova
Za + z rod. Tkacova, Darasova, Andrejcíkova,
Sindlerova
18:00 + Jozef, Maria
16:00 + Stefan, Anton
7:00 Za odcinenie urazok, ktorých sa dostava Nepos. Srdcu PM
18:00 ZBP Lenka, Marek (40 r.)
7:00 Za zivých clenov RB
7:00 + Jozef, Zuzana, Jozef
7:00 Za víťazstvo Neposkvrneneho Srdca PM
7:30
9:00
10:30
18:00
9:30
8:00
9:00
10:45

ZBP Jaroslav a Maria (40 manz.) a za ich deti
+ Andrej, Anna, Jan, Alzbeta
+ Pavel, Anna
ZBP a uzdravenie Vladimír, Marian, Marek
ZBP Renata - poďak (50 r.)
ZBP Maria (81 r.) a rod. Ferencíkova a Metiľova
+ Pavol, Anna, Maria, Pavol
ZBP Stefan a Monika

SDB: Počet chlapcov, ktorí sa prihlásili na Bodku za prázdninami, sa
už naplnil, preto už ďalších účastníkov neprijímame. S tými, ktorí sú
prihlásení, sa stretneme vo štvrtok 29. 8. 2019 o 11:10 hod. na hlavnej
Železničnej stanici v Humennom.
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.

