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15. ROČNÍK

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať
moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá
iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy,
ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná.
Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.
Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už
neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť.
V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.
Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje.
A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec;
aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“

(Jn 14,15-21)

Láska bez vonkajšieho a praktického prejavu ešte nie je alebo
už nie je láskou. „Zachovávať prikázania“ ako prejav lásky neznamená otrocky dôsledne plniť zoznam príkazov a zákazov, ale
spoznávať a napĺňať vôľu milovaného. To si samo o sebe vyžaduje konať dobro a odmietať všetky podoby egoizmu a zla.
Najmä však k tomu musí ako pri ľudskej láske „preskočiť iskra“.
Je ňou Duch Svätý. On je tou vnútornou hybnou silou, ohňom
lásky. Práve bez neho sa náboženstvo mení na súbor príkazov
a zákazov.
Prosiť o dar Ducha Svätého a otvárať sa mu je v duchovnom
snažení to najdôležitejšie. Podľa Ježiša by sa mal „pri nás zdržiavať“. A on sa aj „zdržiava“ - ako náš obhajca a tešiteľ. Je nám
neustále k dispozícii. To len my sme si zatiaľ neprivykli obracať sa
na neho. Až keď sa naučíme, že žije s nami môže postupne žiť
aj v nás. On z nás robí adoptívnych synov a umožňuje nám žiť svoj
synovský vzťah s Otcom. Vďaka nemu nikdy nie sme sirotami.
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Milí mladí priatelia, drahí naši birmovanci!
„Výnimočné situácie si vyžadujú výnimočné riešenia.“
Počas uplynulých týždňov ste určite toto okrídlené slovné spojenie neraz počuli v rôznych súvislostiach - pandémia a opatrenia s ňou spojené, pozastavenie výučby v školách, hľadanie
nových foriem vzdelávania cez internet, fyzická neúčasť
na verejných bohoslužbách a mnohé iné...
V súvislosti s vašou blížiacou sa slávnosťou birmovania, kedy
prijmete do svojho života milosti a dary Ducha Svätého, sa toto
slovné spojenie žiada preformulovať - „Výnimočné chvíle
si vyžadujú výnimočnú pripravenosť“.
Uplynulé dva mesiace našej spoločnej prípravy boli veľmi
ovplyvnené nemožnosťou stretávať sa na stretkách či spoločných štvrtkových sv. omšiach. Nemohli sme vám teda odovzdať
všetko, čo by sme radi, čo sme mali pre vás pripravené a naplánované. Avšak...
Vo sviatosti birmovania sa z vás stanú dospelí kresťania a práve dospelosť je úzko spätá aj s prijatím zodpovednosti
za svoje konanie, slová, skutky, ale aj za svoju vieru
a duchovný život. Nebojte sa zodpovednosti! Nehanbite sa
za svoju vieru, ktorú vo sviatosti birmovania potvrdíte!
Duch Svätý bude stále „po vašom boku“ - ak mu to samozrejme dovolíte.
Spoločne sa za vás modlíme, aby ste mali otvorené srdcia
pre Boha a jeho vôľu na vašej ceste životom!
Najbližší program:
PONDELOK /18.5./ 15:00 hod. - katechéza v kostole
STREDA /20.5./ - 16:30 hod. - sviatosť zmierenia pre birmovancov
18:00 hod. - sv. omša + nácvik
SOBOTA /23.5./ - 15:00 hod. - generálka pred slávnosťou
NEDEĽA /24.5./ - 11:00 hod. - SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA
(v prípade priaznivého počasia bude slávnosť
vo vonkajšom bohoslužobnom priestore)
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6:15 + Máriá
12:00 ZBP Libuše á deti š rodinámi
18:00 + Ján á Helená

Humenne

6:15 ZBP rod. Ráčková
12:00 + Rudolf
18:00 + Anná, Ján

Humenne

6:15 + Pávol, Máriá
12:00 + Máriá, Mičhál á rodičiá
18:00 ZBP Ján (25 r.)

Humenne

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

Prosebný deň
utorok
19.5.2020
Prosebný deň
streda
20.5.2020
Prosebný deň
štvrtok
21.5.2020
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, (sl.)

Prikázaný sviatok

piatok
22.5.2020

sobota
23.5.2020

Breštov
Kočhánovče
Dubník
Humenne

6:15 ZBP Kátáríná
12:00 ZBP Kátáríná, vnučátá á právnučátá
18:00 ZBP Andrej á príbuzní

Humenne

7:00
18:00
17:00
18:00

ZBP Vládimír (61 r.) á rodiná
ZBP Nátáliá, Zuzáná, Márek
ZBP á uzdrávenie - Leá
+ Jozef, Frántišek

7:30
9:00
11:00
18:00
8:00
9:30
9:00

+ Stefán, Anná, Mičhál, Helená
ZBP Jozef á Anná (50 mánz.) á deti š rod.
Zá birmovánčov
Zá veriáčičh fárnošti
ZBP rod. Horvátová
+ Jozef (4 vyr.)
+ Mičhál á Márgitá

Breštov
Kočhánovče
Humenne

nedeľa
24.5.2020
7. Veľkonočná Nedeľa

ZBP á obrátenie - Ján, Dominik á rodiny
+ Peter á Imričh
ZBP á prošbá o dáry Dučhá Sv. – Bárborá
ZBP Ráštišláv š rodinou á Ládišláv (45 r.)
ZBP rod. Bobáčová
...

birmovka
Breštov
Kočhánovče
Dubník



Vo štvrtok je cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána,
avšak napriek pretrvávajúcim protiepidemiologickým opatreniam nie sú
veriaci povinní („pod ťažkým hriechom“) zúčastniť sa fyzicky sv. omše.
Odporúčame byť na sv. omši aspoň cez rozhlas, televíziu alebo internet.



HE: V nedeľu (24.05.) bude vo farskom kostole Všetkých svätých
v Humennom vyslúžená SVIATOSŤ BIRMOVANIA. Hlavným celebrantom bude Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup. Slávnosť začína
o 11:00 hod. Táto sv. omša bude iba pre birmovancov a ich birmovných rodičov (v prípade priaznivého počasia bude sv. omša vonku
a teda aj za účasti rodičov birmovancov).
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pondelok
25.5.2020
utorok
26.5.2020

Humenne

6:15 ZBP Ján, Gábriel, Antoniá š rodinámi
12:00 + Anná, Ján
18:00 ZBP Aureliá (70 r.) š rodinou

Humenne

6:15 ZBP Ninká, Peťko, Vivien
12:00 Zá + z rod. Kerekáničová, Ondovčinová, Vojtovičová
18:00 ZBP á poďákovánie - Juliáná (70 r.)

Humenne

6:15 + Helená, Stefán, Márgitá
12:00 ZBP á poďákovánie - Máriá (88 r.)
18:00 + Peter (10 vyr.)

Humenne

6:15 ZBP Jozef š rodinou
12:00 + Helená, Jozef, Bozená
18:00 ZBP á poďák. - Kátáríná á Mirošláv (30 mánz.)

Humenne

6:15 ZBP rod. Tkáčová
12:00 + Máriá, Juráj, Páulíná, Milán
18:00 + Ján, Máriá, Frántišek, Anná

Humenne
vigília DS
Breštov
Kočhánovče

7:00
19:30
17:00
18:00

+ Stefán á Pávol
ZBP Jozef, Krištíná
Zá + z rod. Fudálová, Kuľhová, Mindová
+ Stefán (15 vyr.)

Humenne

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

+ Alzbetá, Andrej, Stefán, Helená
ZBP Pávol š rodinou
ZBP Dominik (18 r.)
ZBP Milán á Máriá (50 mánz.)
Zá veriáčičh fárnošti
ZBP Dušán (70 r.)
+ Máriá, Ján, Evá

Sv. Filip Neri, kňaz, (sp.)
streda
27.5.2020
Kántry
štvrtok
28.5.2020
piatok
29.5.2020
Kántry
sobota
30.5.2020
Kántry

nedeľa
31.5.2020
Nedeľa
Zoslania Ducha Svätého

Brestov
Kočhánovče
Dubník



HE: V utorok (26.05.) začneme prijímať úmysly svätých omší
na druhý polrok 2020 (max. 2 úmysly na osobu). Zapisovať budeme vo farskej kancelárii počas úradných hodín. Úmysly na filiálkach
budeme prijímať až potom, keď odslúžime všetky úmysly, ktoré nemohli
byť odslúžené počas pandémie.



V nedeľu (31.5.) o 10:30 hod. bude odpustová slávnosť Zoslania Ducha
Svätého v Brestove - prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení.
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

