INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM

26.7.2020

FARSKÝ LIST
11/2020

15. ROČNÍK

17. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK „A“

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá
všetko, čo má, a pole kúpi.
Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď
nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“
Mt 13, 44-46

Ježiš dnes so svojím slovom vstupuje do nášho života, do života
mladých, dospelých a starších ľudí. So všetkou svojou autoritou
a jemnou láskavosťou nám hovorí, že existuje rozhodnutie, voľba, ktorú
musíme urobiť absolútne, voľba omnoho radikálnejšia ako tie, ktoré
ľudia robia v mladosti. Tamtie častokrát ovplyvnia celý ich život a trvajú
až do smrti, no táto voľba prekročí našu smrť a ovplyvní našu večnosť.
Je to výber Božieho kráľovstva. Povedať Otcovi:
„Chcem, aby si kraľoval v mojom živote.“
Je to rozhodnutie prijať Boha ako môjho Pána
a žiť a myslieť ako Jeho deti, mať rovnaké
myšlienky a postoje ako Ježiš.
Dnes Ježiš používa silné a dôrazné slová, aby
budoval vieru, ktorá je priľnutím do Jeho
kráľovstva.
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Volám sa Peter Pasternák, mám 25 rokov. Pochádzam z dedinky – Vyšná
Sitnica, ktorá sa nachádza tu neďaleko Humenného. Mám troch bratov, ja som druhý najstarší. Rád športujem – najmä futbal, florbal a
hokej. Milujem prírodu, hory a turistiku. Veľmi
rád spievam a hrám na gitaru (skúšal som to
trochu aj na basu a klavír, ale neviem, či sa to
dá počúvať ☺). Počas strednej školy som študoval odbor Biotechnológia a farmakológia na
Strednej
priemyselnej
škole
chemickej
a potravinárskej v Humennom. Do kňazského
seminára som nastúpil hneď po ukončení strednej školy.
Svoje povolanie ku kňazstvu som spoznával
počas strednej školy. Pred strednou školou som
vôbec neuvažoval o kňazstve. Zlomový bol pre
mňa tretí ročník na strednej škole, kedy som začal vážne uvažovať, čo urobím so svojím životom, do čoho investujem. Ako každý človek som túžil
(a stále túžim) žiť život naplno a zažiť naplnenie, preto mi nebolo jedno ako
sa rozhodnem. Chcel som sa rozhodnúť dobre. Stále hlbšie vo mne rezonovali slová Sv. Písma: „Boh je Láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh
ostáva v ňom.“ (1Jn 4,16) Tie slová vo mne dozrievali. Neviem to presne popísať ani teraz, ale v istom momente, akoby som ich pochopil a stali sa v mojom živote dôležitou realitou. Preto som zatúžil po kňazstve. Skúmal som, čo
je Božia vôľa. Boh mi ukazoval cestu cez môj doterajší život, cez talenty,
dary, okolnosti, cez spoločenstvo, ktoré som spoznal (Združenie mariánskej
mládeže), cez ticho duchovných obnov a cvičení. Tak som sa postupne rozhodol, že vstúpim do seminára. Počas formácie v seminári som postupne dozrieval vo svojom rozhodnutí. Súčasťou mojej formácie bol rok pastoračnej
praxe v Příchoviciach (ČR), kde som získal bohaté skúsenosti v oblasti pastorácie mládeže. Ako diakon som rok pôsobil v Sabinove, prvé dva roky
kňazstva som slúžil v Zborove. Momentálne som kaplánom tu v Humennom
a prežívam veľkú radosť z toho, že môžem aj na tomto mieste slúžiť Pánu
Bohu ako jeho kňaz.
Humenné je pre mňa miestom, kde som prežil 4 roky svojej strednej školy,
preto to tu dobre poznám a spomínam na všetko krásne, čo som tu prežil.
Prosím vás o modlitby pre moju kaplánsku službu na tomto mieste, aby bola
požehnaním pre nás všetkých.
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Humenne

6:15 ZBP - Anna, Gabriela
18:00 + Pavol

utorok
28.7.2020

Humenne

6:15 ZBP Anna, Margita
18:00 ZBP a obratenie - Jozef a Irena

streda
29.7.2020

Humenne

6:15 + Marta
18:00 + Jozef
17:00 + Silvia, Michal, Maria

pondelok
27.7.2020
Sv. Gorazd a spoloč., (sp.)

Sv. Marta, (sp.)
štvrtok
30.7.2020
Bl. Zdenka Schelingová,
panna a mučenica, (ľs.)
piatok
31.7.2020
Sv. Ignác z Loyoly,
kňaz, (sv.)
sobota
1.8.2020
Sv. Alfonz Mária de’ Liguori,
biskup a učiteľ Cirkvi, (sp.)

Slov. Volova
Humenne

Brestov
NsP
Humenne
NsP
Humenne
Brestov
Slov. Volova
NsP
Humenne

nedeľa
2.8.2020
18. nedeľa
v cezročnom období
Porciunkulové odpustky

Brestov
Gruzovce
Slov. Volova
Dubník
NsP

Sv. spoveď pred prvým piatkom:
Starých a chorých navstívime doma v
piatok (07.08.) od 8:00 hod.
Vo farskom kostole je pocas celeho prveho piatku Eucharisticka adoracia.
Farská kancelária bude počas týždňa
zatvorená.

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

+ Stanislav, Irena, Eva, Anton
Eucharistická Adorácia
+ Jolana
+ Michal
...

6:15 ZBP Ľubomír (50 r.) s rodinou
18:00 + Anna (1 výr.)
16:00 ZBP pre Alzbetku a jej rodicov
7:00
18:00
8:00
8:00
7:30

Za odcinenie urazok Neposkvr. Srdca PM
+ Jozef
Za ruzencove bratstvo
Za + z rod. Misľanova a Kovacova
Za víťazstvo Neposkvrneneho Srdca PM

7:30
9:00
10:30
18:00
10:30
9:15
8:00
9:00
10:45

+ Maria a Jan
Za ruzencove bratstvo
ZBP - Jozef a Anna
ZBP rod. Katunincova
ZBP Iveta (50 r.) s rodinou
Za zivých clenov ruzencoveho bratstva
+ Jozef Tkac c.7
+ Maria, Michal
Za ruzencove bratstvo

Gruzovce
Slov. Volová

Utorok
Streda
Stvrtok
Pondelok
Pondelok

Brestov
NsP

Pondelok
Utorok

Humenné

10:30 – 12:00
16:30 – 18:00
16:30 – 18:00
17:00 – 17:30
17:00 – 17:30
od 17:45
od 15:00

HE: Na budúcu nedeľu (02.08.) bude prva nedeľa v mesiaci. Pozývame vas preto na
Prvonedeľnú popoludňajšiu pobožnosť, ktorá začne o 14:30 hod. modlitbou
posvatneho ruzenca, spojenu potom s adoraciou Najsvatejsej Sviatosti Oltarnej
a pozehnaním. V tento den je mozne získať vo farskom kostole za zvýcajných podmienok odpustky Porciunkuly.
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pondelok
3.8.2020

Humenne

6:15 Za + z rod. Mackova a Timuľakova
18:00 + Jan, Michal

utorok
4.8.2020

Humenne

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

Sv. Ján Mária Vianney,
kňaz, (sp.)
streda
5.8.2020

NsP

ZBP Dominik
+ Margita, Stefan, Helena
ZBP Jan a Tomas s rodinou
ZBP Maria a sýn Michal

Humenne

6:15 + Andrej
18:00 + Milan

Humenne

6:15 ZBP Peter s rodinou
16:30 Eucharistická Adorácia
18:00 + Dezider a Julia

Humenne

6:15 ZBP Marek, Jaroslava s rodinami a Jaroslav
a Viera
12:00 ZBP a poďak. Miroslav a Maria (45 manz.)
s rodinou
18:00 + Dezider, Anton, Katarína
17:00 + Margareta (1. výr.)
17:00 Za + clenov ruzencoveho bratstva
18:00 + Andrej c.49
18:00 ZBP ruzencove bratstvo
16:00 + Maria, Jozef

Výročie posviacky Hlavnej
mariánskej baziliky v Ríme,
(ľs.)
štvrtok
6.8.2020

PRVÁ NEDEĽA

PRVÁ SOBOTA

PRVÝ PIATOK

Premenenie Pána, (sv.)

piatok
7.8.2020
Prvý piatok

sobota
8.8.2020

Brestov
Gruzovce
Slov. Volova
Dubník
NsP
Humenne

Sv. Dominik, kňaz, (sp.)

NsP
Humenne

nedeľa
9.8.2020
19. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Gruzovce
Slov. Volova
Dubník
NsP

7:00 + Marta, Rudolf, Peter, Rudolf
18:00 + Stefan, Maria, Jan, Maria
7:30 ...
7:30
9:00
10:30
18:00
8:00
10:30
9:15
9:00
10:45

+ Milan, Jan, Monika, Jan, Anna
ZBP - Ema (18 r.)
ZBP Frantisek, Marta a dcerý a nevesta s rod.
+ Frantisek, Maria, Rozalia, Frantisek
Za + z rod. Ducova, Fercakova
+ Michal, Jan
+ Jozef Tkac c.7
+ Juraj, Zuzana
+ Rudolf, Helena, Frantiska, Bernardína, Angelia

HE: Bohuznámi venovali na kostol 100€, 50€. Srdečné Pán Boh zaplať.
NsP: Vo štvrtok 30.07.2020 je ľubovoľná spomienka Bl. Zdenký Schelingovej, panný
a mucenice. Nakoľko sr. Zdenka zacínala svoju sluzbu v nasej nemocnici, preto bude sv.
omsa v nemocnicnej kaplnke vo stvrtok o 16:00 hod.
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

