INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM
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14. ROČNÍK

„AK VYTRVÁTE, ZACHOVÁTE SI ŽIVOT“
LK 21,5-19
Slová veľkej apokaplypsy evanjelistu Lukáša (21,5-36) nadväzujú na predchádzajúce state evanjelia o osobnom konci človeka a hovoria skôr o konci
dejín, ktoré sa uzavrú koncom fyzického sveta. Apokalypsa neznamená
„pohroma“, ale „zjavenie“ nejakej neznámej veci. Tieto Ježišove slová
nezjavujú niečo zvláštne alebo tajné, ale ukazujú hlboký zmysel našej
prítomnej skutočnosti - snímajú nám z očí rúško a dovoľujú nám vidieť
pravdu, ktorá je garantovaná Božím slovom.

Prvý zámer evanjelistu Lukáša je ukázať, že nesmerujeme ku „koncu“,
ale k „cieľu“. Lukášovi zvlášť leží na srdci, aby ukázal vzťah medzi
posledným cieľom a našou súčasnou cestou. Boh uskutočňuje svoj plán
s človekom v týchto dejinách aj s ich protikladmi. Ježiš neuspokojuje
zvedavosť človeka, ktorý sa ho pýta „kedy bude koniec sveta“. Odpoveď
na podobné otázky odmieta, pretože nás učí, že svet má svoj počiatok
a koniec v Otcovi, pričom nás volá, aby sme svoju prítomnosť prežívali
práve cez túto optiku, ktorá jediná dáva zmysel životu človeka.
Ježiš nás svojou rečou chce zároveň zbaviť úzkosti a paniky, ktoré by
mohli byť spojené s koncom vekov. Človek je jediný tvor, ktorý si je vedomý
svojho obmedzenia. Kristus nám ponúka vhodnú zachraňujúcu alternatívu,
ktorá sa riadi dôverou k Otcovi v postojoch daru a lásky, ktorá nad smrťou
zvíťazila.
Celý svet skončí, pretože to, čo raz začalo, musí mať aj svoj koniec.
Nakoniec nezvíťazí zlo, ale vernosť Božej lásky k človeku. Skutočné znamenie toho, že Božie kráľovstvo je blízko a že ľudské udalosti smerujú k svojmu
koncu je svedectvo jeho učeníkov, teda aj nás, ktorí nasledujeme svojho
Pána vo svete poznačenom hriechom a tak z neho robíme miesto spásy.
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Slávnosťou Krista Kráľa sa v Katolíckej cirkvi končí cirkevný rok.
Slávnosť Krista Kráľa veriacim každoročne pripomína, že Kristus je
„Alfa a Omega, Počiatok i Koniec“. Evanjelium tejto nedele sa akoby vracalo späť, na Golgotu. Na kríži, nad ktorým bol nápis „Toto je židovský kráľ“,
Ježiš najvýraznejšie potvrdzuje, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta.
Je to kráľovstvo lásky, pravdy, života a svätosti. Aj keď je dnešná slávnosť
v liturgickom kalendári pomerne nová, má pevný biblický základ, ktorý
spočíva v Modlitbe Pána – „…príď kráľovstvo Tvoje…“
V kresťanskej ikonografii je Kristus Kráľ zväčša vyobrazovaný so žezlom
v ruke, zväčša v podobe kríža. Nielen kríž, ale už samotné slovo žezlo,
vyjadruje službu. Grécky výraz skeptron, pochádza totiž zo slovesa
skeptesthai, čiže podopierať, pomáhať. Kristus Kráľ nevlastní žezlo pyšnej
moci, ktorou druhých zráža a ponižuje, ale žezlo služby, ktorým
druhých podopiera a dvíha.
Kristus Kráľ nesedí pohodlne na tróne, ale ako obetavý pastier
predpovedaný prorokom Ezechielom hľadá svoje stratené ovce,
zranené obväzuje, slabé posilňuje.
V našej farnosti vzniklo nové spoločenstvo pod názvom "DETI VIERY".
Chceme povzbudiť vás milé deti od 6. do 11. roku aby ste využili príležitosť a aj
takouto formou si budovali duchovný život. Na týchto stretnutiach 1x týždenne sa pod vedením jedného z rodičov budú deti spolu modliť, ďakovať,
prosiť, a hlavne vytvárať vzťah s Bohom. Prvé stretnutie sa uskutoční už
tento piatok (22.11.) po večernej svätej omši v rekolekčnej miestnosti. Bolo by
dobré keby na toto 1. stretnutie teraz v piatok prišli s deťmi aj rodičia lebo
sa bude dojednávať deň a hodina kedy sa deti budú stretávať.

Sviatok sv. Ondreja

apoštola a patróna našej arcidiecézy
V sobotu 30.11.2019 si slávnostnou sv. omšou
o 10:00 hod. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach pripomenieme patróna našej arcidiecézy - sv. apoštola Ondreja.
Srdečne pozývame všetkých veriacich vykonať
si osobnú púť do Košíc a spolu so svojimi kňazmi tak
osláviť nášho nebeského patróna.
SV. ONDREJ, ORODUJ ZA NÁS!
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pondelok
18.11.2019

utorok
19.11.2019
streda
20.11.2019
Bl. Anna Kolesárová,
panna a mučenica, (ľs.)
štvrtok
21.11.2019
Obetovanie Panny Márie,
(sp.)
piatok
22.11.2019
Sv. Cecília,
panna a mučenica, (sp.)
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Humenne
Brestov
Humenne
NsP
Humenne
Kochanovce
Humenne

Brestov
NsP
Humenne
Dubník
NsP
Humenne

sobota
23.11.2019

Kochanovce
NsP
Humenne

nedeľa
24.11.2019
34. nedeľa
v cezročnom období

KRISTA KRÁĽA

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

+ Stefan, Anna, Stefan, Katarína
ZBP Laura
+ Eugen
Za + z rod. Falova, Gresova

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

+ Maria, Jan
+ Jan, Anna, Jan, Maria
+ Dusan, Juraj, Anna
+ Michal, Alzbeta a ostatní z rodiny

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

+ Zuzana a Michal
+ Eduard, Viktoria, Leo, Viktoria
+ Jozef, Zuzana, Jozef
Za + z rod. Krídlova, Okosova, Dobranska

6:15
12:00
16:30
18:00
17:00
16:00

ZBP Alzbeta
+ Paulína, Jan, Andrej
Eucharistická Adorácia
+ Maria, Michal, Mikulas
ZBP Richard (25 r.)
Poďak. za sviat.manz. Jozefíny a Mikulasa

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

+ Ladislav, Anna, Alzbeta, Jan
+ Albín, Antonia, Jan, Vaclav, Roman
+ Peter
...
Za + z rodiny Černigovej a Vojtanovskej

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

ZBP Jan
Za dobrodincov chramu
+ Stefan
Za + z rod. Gabakova, Vojtovicova
+ Emília, + Jan
+ Michal, Maria, Jan, Alzbeta a predkovia
Za + z rod. Drotarova, Aľusikova, Lipaiova,
Benova, Martonova, Sepeľova
Za + z rod. Dutkova, Lisakovska, Jankovska
+ Veronika a za + z rod. Bundzikova,
Novakova, Lederova
ZBP Ľubomír (50 r.)
ZBP Katka, Ľudmila, Anna, Magda, Maria
...
ZBP a poďak. za 45 r. zivota Emília s rodinou

10:30
18:00
Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

9:30
8:00
9:00
10:45

 HE: V utorok (19.11.) začneme prijímať úmysly svätých omší na prvý
polrok 2020 (max. 2 úmysly na osobu). Zapisovať budeme vo farskej kancelárii
počas úradných hodín.
 BR, KOCH, DUB: Úmysly svätých omší na prvý polrok 2020 v Brestove,
Kochanovciach a na Dubníku, začneme prijímať od pondelka po sv. omšiach
(max. 1 úmysel na osobu).
 Na budúcu sobotu (23.11.) všetkých vás, ktorí ste sa podieľali na obnove
nášho farského kostola, pozývame na zabíjačkové hody na farský dvor. Chceme
sa vám všetkým takto poďakovať. Vo farskom kostole bude o 10:30 sv. omša
slávená za všetkých dobrodincov chrámu a potom bude spomínané pohostenie.
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pondelok
25.11.2019

Humenne

Sv. Katarína Alexandrijská,
panna a mučenica, (ľs.) Brestov
utorok
26.11.2019
streda
27.11.2019
Farská adorácia

Humenne
NsP
Humenne
Kochanovce
Humenne

štvrtok
28.11.2019
Brestov
NsP
Humenne
piatok
29.11.2019

sobota
30.11.2019
Sv. Ondrej, apoštol, (sv.)

Dubník
NsP
Humenne
Kochanovce
NsP

PRVÁ NEDEDĽA

Humenne
nedeľa
1.12.2019
1. Adventná nedeľa

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

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

+ Regina
ZBP Maria, Michaela
+ Katarína
Za + z rod. Jevcakova Čerevkova, + Jozef

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

+ Peter, Jozef
ZBP Marta (70 r.)
+ Andrej, Anna, Marcela, Jozef
+ Marta

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

ZBP Jan s rodinou
+ Frantisek, Maria
+ Milan
+ Milan

6:15
12:00
16:30
18:00
17:00
16:00

+ Michal, Sabina, Andrej, Maria, Miroslav
ZBP Daniela s rodinou, Alica, Magdalena
Eucharistická Adorácia
ZBP Jaroslav a Anna s rodinou
+ Jozef, Jan, Julia, Anna
Za + z rodiny Vinanskej

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

ZBP Marta s rodinou
+ Andrej
+ Maria a Milan
...
ZBP a potrebne milosti Milan a Maria s rod.

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

+ Andrej
+ Andrej
+ Stefan, Zuzana, Juraj, Katarína, Jozef
+ Jan

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

+ Michal, Justína, Andrej, Anna a predkovia
Za ruzencove bratstvo
ZPB rod. Novakova
ZBP Bozena (67 r.)
+ Stefan, Anna
+ Anna (5. vyr.) a Jan (11. vyr.)
...
Za ruzencove bratstvo

 Na budúcu nedeľu (24.11.), na slávnosť Krista Kráľa, môžeme pri verejnom
recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“ získať za obvyklých
podmienok (sv. spoveď, prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) úplné
odpustky. Táto pobožnosť bude v závere každej svätej omše.
 1. adventnou nedeľou (1.12.) začíname prežívať nový liturgický rok „A“.
Pozývame Vás hlbšiemu prežívaniu adventných dní a k lepšej príprave
na sviatky Narodenia Pána už od prvých chvíľ, nielen pár dní pred Vianocami.
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.

