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November 2016

Odpustky a milosrdenstvo.
Čo sú odpustky? Je to úplné odpustenie tzv.
„časného trestu“ za hriechy už odpustené v spovedi,
pokiaľ ide o samotnú vinu. V skutočnosti každý
hriech, aj keď Bohom odpustený, zanecháva
dôsledky, ktoré treba očistiť – tu na zemi alebo
v posmrtnom živote – lebo láska je úplne čistá.
„Ak sú raz hriechy odpustené, pri nesmierne veľkej
disproporcii medzi Božou svätosťou a láskou
a negativitou hriechu, zvyšky ostávajú: hriech je
odpustený, no zostávajú zvyšky trestu.
Odpustky – a v tom je ich vzácna hodnota –
spočívajú v tom, že môžeme požívať bezhraničné
milosrdenstvo Boha, ktorý prichádza vyčistiť všetko,
akoby „Božím vysávačom“, ak to nie je nevhodné takto povedať – odnášajúc preč aj
všetky zrnká prachu.
Keď osoba získala odpustky, po spovedi, je skutočne ako po krste: prakticky
znovu začína nový život. Je na mieste objasniť a hlavne pomôcť ľuďom, aby naplnili
podmienky pre prijatie odpustkov: sväté prijímanie a spoveď vo vhodnom čase,
modlitba na úmysly Svätého Otca, pomodliť sa Otčenáš a Verím v Boha.
Toto je potrebné aj preto, lebo tak sa v istom zmysle určuje spôsob, ako odpustky
získať; avšak podstatou je kajúcnosť srdca, to jest akt dokonalej lásky pred
Bohom a voči blížnemu. A to nám umožňuje získať odpustky.
Prejsť cez bránu nie je „magický“ čin, ale je to náboženský znak, ak mu dám
obsah. Ak robím tento krok s vierou, vnútorne sa sústreďujem, uvažujem a hovorím:
chcem prejsť z jedného štádia života do druhého; konajúc spytovanie svedomia som
našiel tento prach, čo sa mi nalepil na odev alebo na pokožku pri putovaní v tomto
svete: takže chcem pokročiť k dôslednejšiemu evanjeliovému pohľadu. V tomto
zmysle rozpoznávam, že Kristus je mojou bránou, že Kristus je mojím oslobodením,
a akoby som počul v mojej duši ozvenu tých Ježišových slov: Ja som brána. Kto
vojde cezo mňa, bude spasený (Jn 10,9).
(pápežský penitenciár kardinál Mauro Piacenza)

1. november – Všetkých svätých – prikázaný sviatok.
Verím v spoločenstvo svätých – toto vyznanie viery ako
súčasť Kréda kresťana - katolíka má dva významy:
spoločnú účasť na svätých veciach
a spoločenstvo medzi svätými osobami.
Na sviatok Všetkých svätých myslíme na všetkých, ktorí
sú v nebi spojení s Kristom a prosia za nás u Otca.
2. november – Všetkých verných zosnulých – odpustky.
Spomíname na tých zosnulých, ktorí pre svoje nedokonalosti sú v stave očisťovania
a my im môžeme pomôcť svojimi modlitbami, účasťou na sv. omšiach s obetovaním
sv. prijímania za ich spásu.
Odpustky pre duše v očistci:
- sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a predpísaný skutok:
- 2. november – návšteva kostola, modlitba Otče náš, Verím v Boha.
- 1. – 8. november – návšteva cintorína s modlitbou za zosnulých.
Pobožnosti na cintorínoch - 1. november - Jasenov a Hažín o 14:30.
2. november - Sviečka za nenarodené deti.
Nie je na svete väčší zázrak, než dieťa. Nie je nič čistejšieho, než jeho oči. Nie je nič
sladšieho, než jeho úsmev. Nie je nič krutejšieho, než spôsobiť deťom bolesť.
3. november (1950) – narodeniny nášho arcibiskupa Bernarda Bobera.
6. november – odpust sv. Martina v Jasenove o 10:30.
„Plášť svätého biskupa Martina sa stal - podobne ako zástera
svätej Alžbety Durínskej-Uhorskej - symbolom prítomnosti
Krista v jeho Cirkvi prostredníctvom služby utrápeným
a sužovaným. ... vždy nájdete pár nečistých nôh, ku ktorým sa
budete môcť skloniť, aby ste ich umyli a aby ste pomohli
chudobným.“
(kardinál J. Meisner)
13. november – odpust sv. Alžbety Uhorskej v Hažíne o 10:30.
„Alžbeta prijímala Boha ako skutočnosť, a preto mu vo svojom
živote vyhradila čas, dokázala sa kvôli nemu a kvôli jeho blízkosti
aj čohosi zrieknuť. A keďže naozaj objavila Boha, objavila
človeka, Boží obraz, a preto chcela vnášať medzí ľudí Božiu
spravodlivosť a Božiu lásku. A aj dokázala to.“
(Benedikt XVI.)
15. november – Godzone Nový Level - Športová hala Cassosport (Košice) o 18h.
Ak cítiš, že ti niečo chýba, že to je niečo, čo si nekúpiš za peniaze sveta, tak prijmi
pozvanie vstúpiť na Nový Level. Evanjelizačné turné po ôsmykrát.
20. november – nedeľa Krista Kráľa – končí liturgický rok.

MIMORIADNY SVATÝ ROK MILOSRDENSTVA
20. november – Rím - ukončenie Mimoriadneho Svätého roka
milosrdenstva zatvorením Svätej brány.
13. november – ukončenie roka v našej arcidiecéze:
- ďakovnou sv. omšou o 10:30 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.
- v Humennom, v kostole Všetkých svätých, sv. omšou o 10:30.
„Uskutočňujte milosrdenstvo. Nejestvuje nijaké iné puto lásky,
nijaký iný prostriedok, ktorý by nás priviedol z tohto života do
(sv. Augustín)
našej vlasti.“
27. november – 1. adventná nedeľa – príprava na Vianoce.
Advent je časom nábožnosti a radosti. Kresťan má počas adventu otvoriť svoje
srdce, pripraviť ho a dovoliť, aby sa v ňom narodila Láska.
Pri sv. omši požehnáme adventné sviece, vence. Po sv. omši zbierka na Charitu.
27. november – Príbeh z Tammiru, muzikálová rozprávka.
Divadelno – hudobno – tanečné predstavenie na motívy fantasy románu Vladimíra
Štefaniča „Kráľovná z Tammiru“, za ktorý získal Cenu Ivana Kraska za debut
roka 2009.
Divadelná sála Domu kultúry (MsKS) v Humennom o 15:30.
28. november – 23. výročie konsekrácie kostola sv. Martina v Jasenove.
30. november – sv. Ondrej, patrón našej arcidiecézy – celodiecézne rekolekcie.
Snúbenecká škola – kurz snúbencov k prijatiu sviatosti manželstva.
- 11. – 12. novembra vo farnosti Humenné Pod Sokolejom. Začiatok v piatok o 19 h.
PRIPRAVUJE SA: 19. december – Multimediálny koncert JÁN PAVOL II.,
spomienka na prvého slovanského pápeža. – Steel aréna v Košiciach o 18h.
Včas na svätá omšu
Svätá omša je spoločnou bohoslužbou, slávením Eucharistie,
vzdávaním vďaky Pánu Bohu, naším stretnutím sa s Ježišom
prítomným uprostred nás.
Svätá omša má svoj presný časový začiatok. Mali by sme byť
v kostole aspoň päť minút pred jej začiatkom, aby sme sa
vnútorne stíšili, otvorili svoje srdce pre počúvanie Božieho
Slova, predniesli svoje osobné modlitby.
Pousilujme sa prichádzať včas a nemeškať na sv. omšu.
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Mgr. Peter MELKO & Silvia BABINOVÁ ♥ 5. november o 14:00
Tomáš VASIĽ & Mgr. Petra FEDOROVÁ ♥ 5. november o 15:00
Mgr. Marek VARGA & Ing. Eva RUJÁKOVÁ ♥ 5. november o 16:00
Martin ŠUPINSKÝ & Lucia KOTUSOVÁ ♥ 12. november o 15:00
Tomáš SCIRANKA & Martina ŠTIBEROVÁ ♥ 26. november o 15:00

Rozpis bohoslužieb v novembri 2016
Pod Sokolejom
9:00 pož. Anny Beniačovej
Všetkých
11:00 60: Dušan Šnirc
svätých
18:00 + Ján Molnár
6:30 vlastný úmysel
Dušičky
18:00 za duše v očistci
3. Št 6:30 + Helena, Mária, Michal
4. Pi 18:00 +JánAnnaMichalMartinaJán
5. So 18:00 za ruženc. bratstvo

Jasenov

Hažín n.Cirochou

9:00 za farnosť

10:30 + Ján Kopáč

18:00 + Ján, An na Baľoví

17:00 +Jozef, Mária Gajdoš

18:00 +MáriaŠtefanJurajMáriaS 17:00 +Ján, Michal, Zuzana
7:00 za ruženc. bratstvo
Valkovič

9:00 + Zuzana Gonsiorová
11:00 + Ján Porvaznik
10:30 odpust: za farnosť
9:00 pož. rod. Marta (40r.)
„cez rok“ C
Gindová
18:00 + Jaroslav Madeja
7. Po 18:00 +rodOrlejovejBielovejPalaštovej 18:00 80: Regina Demková
8. Ut 6:30 + Milan Stemnický
17:00 +Miroslava, Alžbeta
9. St 18:00 + Rozália D.
7:00 +ŠtefanJánMáriaLenger
a Jozef Dzemjan
10. Št 6:30 + Zuzana, Martin, Jozef K.
17:00 pož. Beáta a Peter
11. Pi 18:00 pož. rod. Miroslav Dráb
18:00 pož. Jasenovčanov
Kováč
12. So 18:00 +Pavol, Helena, Pavol Hudák
32. nedeľa

9:00 + Tomáš, Anna Lučanskí
33. nedeľa
11:00 + Ján Hrubovčák
9:00 70: Ľudmila Karpeľová 10:30 odpust: za farnosť
„cez rok“ C
18:00 pož. rod. Anton Onduško
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Po
Ut
St
Št
Pi
So

18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
18:00

+Michal, Mária, Jolana Macík 18:00 pož. rod. Martin Šuľák
+ Michal, Andrej Karas
17:00 + Štefan, Veronika
+ Andrej, Mária
7:00 + Michal S., Michal H.
Bažík
17:00 pož. rod. Anastázia
pož. Adam Mesarč
+ Michal Kuľha (výročná)
18:00 pož. rod. Ľudovít
Michalko
+ Štefan Balica (výročná)
Kolesár

9:00 50: Jozef Ďurika
Nedeľa
11:00 pož. Monika Zeleňák
Krista Kráľa
18:00 za farnosť
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Po
Ut
St
Št
Pi
So

18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
18:00

10:30 50:Pavol,Mária Zgabur 9:00 pož. rod. Alžbeta
Ferjak

Pož. Ján, Božena Horvát
18:00 pož. Štefan Horvát
+ Alžbeta Kalaninová
17:00 pož. rod. Sabína
60: Veronika Holodová
7:00 + Ľubomír, Jozef
Jakubo
+ Michal, Anna Vajda
Katkovčin 17:00 + Alžbeta Štiblarik
+ Marta, Jozef Harvan
18:00 +Andrea,Mária,Juraj Kolesár
+ Michal, Alžbeta Hromuľák

9:00 za farnosť
1. adventná
11:00 pož.MilanMartinMilanKatarína 9:00 60: Mária Kontúľová 10:30 pož. Andrej Bega
nedeľa „A“
18:00 pož. rod. Vargovej
28. Po 18:00 + Paulína, Ján Palčinskí
18:00 pož. Aleny Čurmová
29. Ut 6:00 + Jozef, Anna, Terézia S.
17:00 + Andrej, Mária
30. St 18:00 + Andrej Pristaš
7:00 + Anna, Agnesa,Mária
Bližinskí

