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Posolstvo Svätého Otca Františka
k Misijnej nedeli 2020

Drahí bratia a sestry, v tomto roku, poznačenom utrpením a výzvami spôsobenými
pandémiou covidu-19, toto misijné úsilie celej Cirkvi napreduje vo svetle slov, ktoré nachádzame v rozprávaní o povolaní proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa“ (Iz 6, 8). Zakaždým znovu odpovedajúc na Pánovu otázku: „Koho mám poslať?“ (tamže). Je to výzva,
ktorá vychádza z Božieho Srdca, z jeho milosrdenstva, a ktorá apeluje na Cirkev, a tiež na
ľudstvo v aktuálnej svetovej kríze. „Ako učeníkov v evanjeliu, aj nás zasiahla nečakaná
zlovestná víchrica. Uvedomili sme si, že sa nachádzame na tej istej loďke, všetci krehkí
a dezorientovaní, no na druhej strane aj dôležití a potrební; všetci sme povolaní veslovať
spoločne, všetci odkázaní povzbudzovať sa navzájom. Na tejto loďke… sme všetci. Ako
tí učeníci, ktorí jednohlasne a ustráchane volajú ,Sme stratení, hynieme! (v. 38), aj my
sme si uvedomili, že nemôžeme ísť každý svojou cestou, ale iba spoločne“ (Meditácia na
Námestí sv. Petra, 27. marca 2020). Skutočne sme sa naľakali, boli sme dezorientovaní
a vystrašení. Bolesť a smrť nám dali okúsiť našu ľudskú krehkosť; no zároveň sme zistili,
že všetci máme mocnú túžbu žiť a oslobodiť sa od zla. V tejto situácii sa povolanie na
misie, výzva vyjsť zo seba samých z lásky k Bohu a blížnemu, javí ako príležitosť deliť sa,
slúžiť, prihovárať sa v modlitbe. Poslanie, ktoré Boh zveruje každému, nás núti prejsť od
ustráchaného a uzavretého „ja“ k „ja“ nájdenému a obnovenému sebadarovaním.
Pochopiť, čo nám dnes, v týchto časoch pandémie, Boh hovorí, je úlohou aj pre misie
Cirkvi. Choroba, utrpenie, strach, izolácia sú pre nás výzvou. Bieda tých, čo zomierajú
sami, tých, čo sú ponechaní sami na seba, prišli o prácu a o zárobok, čo nemajú domov
a jedlo, apeluje na naše svedomie. V povinnosti dodržiavať fyzickú vzdialenosť a ostávať
doma máme znovu objaviť vlastnú potrebu sociálnych vzťahov a tiež spoločného vzťahu
k Bohu. Ak nechceme zväčšovať nedôveru a ľahostajnosť, mali by nás tieto okolnosti urobiť
pozornejšími voči našim vzťahom s druhými. Práve v modlitbe sa Boh dotýka nášho srdca
a hýbe ním, otvára nás voči potrebám lásky, dôstojnosti a slobody našich bratov, ako aj
voči starostlivosti o celé stvorenstvo. Nemožnosť schádzať sa a spoločne sláviť Eucharistiu
nám umožnila podieľať sa na skúsenosti mnohých kresťanských komunít, ktoré nemôžu
sláviť svätú omšu každú nedeľu. V tejto situácii sa Boh svojou otázkou „Koho pošlem?“
znovu obracia na nás a očakáva od nás veľkodušnú a presvedčivú odpoveď: „Hľa, tu som,
pošli mňa!“ (Iz 6, 8). Boh naďalej hľadá, koho poslať do sveta a k národom, aby svedčil
o jeho láske, o jeho záchrane od hriechu a smrti, o jeho oslobodení od zla (porov. Mt 9,
35 – 38; Lk 10, 1 – 12). Sláviť Svetový deň misií značí tiež svedčiť o tom, že modlitba, reflexia
a materiálna pomoc vašich darov dávajú príležitosť podieľať sa aktívne na Ježišovej misii
v jeho Cirkvi. Bratská láska prejavená v zbierkach počas liturgických slávení tretej októbrovej
nedele má za cieľ podporiť misionársku činnosť, ktorú v mojom mene konajú Pápežské
misijné diela, aby odpovedali na duchovné a materiálne potreby národov a cirkví v celom
svete, na spásu všetkých.
		
						
Pápež František

Slovko farára

Milí bratia a sestry,

posledné dni sme opäť skúšaní z trpezlivosti, poslušnosti a obetavosti. Tak ako na jar, aj
teraz sme sa dostali do štádia, kedy žijeme v istých obmedzeniach a mediálnych tlakoch,
ktoré nám často prinášajú myšlienky smútku a zmätenia. Práve preto vnímam ešte viac
príležitosť k tomu, aby sme viac priľnuli k Bohu. Veď to dobre poznáme: ovocím ticha je
modlitba, ovocím modlitby je pokoj a ovocím pokoja je služba lásky. A či práve ten pokoj,
služba lásky nie sú dnes takými žiadanými? Preto vás povzbudzujem, vyhraďme si čas na
ticho a modlitbu, aby sme mohli ostať darom pre tento čas. Aby sme nielen podľa mena ,
ale svojím životom boli naozaj ľuďmi radosti a nádeje.
Teším sa, že sme začali prípravu tretiakov k prvému svätému prijímaniu, ako aj stredoškolákov k birmovke. Sme na začiatku. Prosím vás o modlitbu za detí a mládež aj za ich
rodičov. Aby rozpoznali priority v ich živote. Miesto viery a Boha v ich životoch. Aby
neostávali na povrchu, ale šli do hĺbky a ochoty dať sa premieňať Ježišom.
Mnohé snúbenecké páry si preložili dátum sobáša. Chcú prežiť svoju radosť a lásku s mnohými a dnes to nie je možné. Nezabúdajme ich sprevádzať svojou modlitbou. Aby aj tento
„predĺžený čas prípravy“ bol pre nich požehnaním.
Lackovce: sme verím mnohí vďační Bohu za dokončené vitráže, aj zato, že máme všetko
vyrovnané. Plánované požehnanie sme nateraz preložili na neurčito. No verím, že ten čas
radosti a vďačnosti ešte len príde.
Kochanovce: prechádzame všetci novým obdobím, hľadaním si cesty k sebe a komunikácie. Verím, že to zvládneme. Začali sme revíziami- požiarnej ochrany, elektrickej inštalácie a čaká nás ešte revízia plynu. Položky za revízie, ako aj následne za opravy a úpravy
podľa nových predpisov vôbec nie sú lacnou záležitosťou. No sme povinní mať aj tieto veci
v poriadku a splniť zákonom dané normy.
Humenné: pred pár dňami sme vypracovali nové projekty na základe výzvy Mesta Humenné. Minuloročné sme pre pandémiu nemohli všetky uskutočniť ( zvlášť nám chýbali
náš farský tábor a Bodka za prázdninami ) no všetci dúfame, že v roku 2021 sa nám podarí
zrealizovať všetko to, čo je dobré a čo bude požehnaním, pre našu farnosť.
Nemôžem v tejto chvíli opomenúť ani ekonomickú stránku. Opäť sme sa dostali do obdobia, kedy aj príjmy zo zbierok výrazne klesli. Predsa len dovolených 50 ľudí v kostole
nikdy ekonomicky nepodrží tak farnosť a kostoly, ako keď žijeme v normálnom čase. Aj
vzhľadom k jarnému výpadku, aj vzhľadom k tomu, že za dverami máme vykurovacie
obdobie vás chcem poprosiť: Zostaňte s nami. Mnohí ste sa k tejto výzve pripojili už na
začiatku pandémie a posielali nám svoj príspevok vkladom na účet a niektorí si dokonca
nastavili trvalý príkaz a každý mesiac nám na farský účet posielajú svoj milodar. Ďakujeme. V nádeji preto opäť zverejňujeme čísla účtov jednotlivých kostolov a prosíme vás,
nakoľko chcete a môžete o príspevok.
K tomu je dobré pridať aj to, že mnohí počúvame slová o oddelení Cirkvi od štátu a niektorí sa aj k tomu nahlas hlásime. ( apropo: na našej facebookovej farskej stránke je dobré
video k tejto téme ) Ale jedným dychom treba dodať. Ak budem chcieť, aby môj kostol,
moja farnosť fungovali a rozvíjali sa- kto k tomu má prispieť ? Nie som to aj ja?

Podporiť finančne našu farnosť môžete vkladom na účet:
IBAN Farský účet: SK60 0900 0000 0004 6246 5726
IBAN filiálka Lackovce: SK83 0900 0000 0004 6033 9945
IBAN filiálka Kochanovce: SK67 0900 0000 0050 3351 2224
Ďakujem vám za vašu vernosť a nezištnú pomoc. Farár Jozef

OZNAMY
Nakoľko v nasledujúcom týždni bude pán kaplán Marek na duchovných
cvičeniach, program sv. omší bude v upravenom režime.
Budúca nedeľa -18.10.2020 -je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke
a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou
a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
HE: Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nový stolový Katolícky kalendár ako
aj Katolícke noviny.
Prosíme snúbenecké páry, ktoré zamýšľajú uzatvoriť sviatosť manželstva v roku
2021 v našej farnosti, aby sa v úradných hodinách prišli nahlásiť na farskom úrade.
V dňoch 20.-21. novembra 2020 pripravujeme predmanželskú náuku a už v týchto
dňoch uzatvárame prihlasovanie.
HE: Aby ste si vedeli zariadiť program, ponúkame vám možnosť, prihlásiť sa na
sv. omšu cez web formulár. Tento spôsob je už vyskúšaný v iných farnostiach. Preto
ak sa chcete dostať s istotou dnu do farského kostola v sobotu na sv. omšu o 18:00
a v nedeľu o 9:15 hod. Vyplňte prosím formulár na našej farskej facebookovej stránke
a o prihlásení vám príde potvrdzujúci mail. Prihlásiť sa musí každý veriaci jednotlivo.
Formulár bude k dispozícii v piatok 16.10.2020 o cca 19:30 hod.
Ruženec sa modlíme 30 minút pred sv. omšou.
Rodina, ktorej úmysel je slávený prichádza vždy spolu a 10 minút pred svätou
omšou a zaujme 5 rezervovaných miest.

Poriadok bohoslužieb
12. 10. 2020 - 18. 10. 2020

Vydáva Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Humenné
so sídlom: Dargovských hrdinov 6177/22, 066 01 Humenné
Bez jazykovej a pravopisnej úpravy.
e-mail: he.sidl3@abuke.sk
www.humenne3.rimkat.sk
tel.: 057 / 77 23 701

