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Na povzbudenie školákom.

September 2017

Výrobca ceruziek zobral jednu do svojej ruky
a tesne pred uložením do krabice jej povedal: Prv,
než ťa pošlem do sveta, chcem aby si nikdy
nezabudla na päť dôležitých bodov. Keď na nich
budeš vždy pamätať, staneš sa najlepšou ceruzkou,
akou len môžeš byť.
Po prvé: Urobíš veľa skvelých vecí, keď dovolíš,
aby ťa ktosi držal v ruke.
Po druhé: Zakúsiš aj bolestivé strúhanie;
je potrebné, aby z teba bola lepšia ceruzka.
Po tretie: Budeš môcť opraviť akúkoľvek chybu, ktorú urobíš.
Po štvrté: To najdôležitejšie z teba, je vždy v tvojom vnútri.
Po piate: Na každom povrchu, ktorý použiješ, musíš zanechať svoju značku. Bez
ohľadu na okolnosti a stav, musíš pokračovať v písaní.
Poučenie z príbehu: Keď vo svojich modlitbách a úvahách hľadáme odpoveď na
otázky nášho vzťahu s Bohom, kým je On pre nás a kým sme my, azda najlepšiu
odpoveď nájdeme u proroka Izaiáša: Ty si náš tvorca, všetci sme dielom Tvojej
ruky (Iz 64, 7). To ale znamená, že máme byť užitočnými pre druhých ako ceruzka
a tiež žiť podľa piatich rád, ktoré dostala od svojho zhotoviteľa:
Po prvé: Vykonáme veľa skvelých vecí, ale iba ak sa necháme držať v Božích
rukách a ostatným ľuďom dovolíme, aby k nám mali prístup.
Po druhé: Z času na čas skúsime bolestivé orezávanie – problémy a trápenia. Sú
potrebné, aby sme sa stali silnejšími a lepšími.
Po tretie: V živote urobíme chyby – väčšie i menšie, viac i menej. Ale každá chyba
sa dá napraviť.
Po štvrté: Najdôležitejšie z nás je to, čo je v našom vnútri.
Po piate: Všade zanechávame po sebe určitú stopu. Bez ohľadu na situáciu máme si
naďalej plniť svoje povinnosti podľa našich najlepších schopností.
Na rozdiel od skutočnej ceruzky a jej výrobcu, náš Boh je stále s nami. Nech nám
pomáha v našom úsilí, byť dobrými, ba najlepšími.
Požehnaný štart do nového školského roku, a vedomie, že ste stále v rukách Božích,
všetkým, školu navštevujúcim žiakom a študentom, úprimne vyprosujem a želám.

ZAČIATOK NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/ 2018
Milí rodičia, nezabudnite nahlásiť svoje dieťa na hodiny
náboženstvá, kde spoznáva pravdy svojej viery. Tým napĺňate
sľub pri krste, že sa budete starať o kresťanskú výchovu svojho
dieťaťa. Hodiny náboženstvá sú teóriou našej viery a váš praktický
kresťanský život v rodine je príkladom pre deti, ktorý priťahuje
k Ježišovi.
1. sv. prijímanie a birmovka – žiaci prvého ročníka na stredných
školách sa nahlásia v sakrestii do 10. septembra. Prvoprijímajúce
deti nahlásia rodičia.
Rodičia, ste prvými svedkami viery v Ježiša Krista. Žite svoju
vieru so svojimi deťmi cez každodennú modlitbu, pravidelnú účasť
na sv. omšiach v nedeľu a prikázaný sviatok, častejšie
pristupovanie k sviatosti zmierenia a v každodennom praktizovaní
skutkov lásky. Rodina je najmenšou bunkou Cirkvi. Rodina, ktorá
sa modlí, vydrží.
Povzbudenie pre katechétov (učiteľov náboženstva):
„Čím by bola Cirkev bez vás? Vy ste piliermi v živote farnosti,
v živote diecézy. Nemožno si predstaviť diecézu či farnosť bez
katechétov. A to od prvotných čias, od doby po Ježišovom
vzkriesení: boli tam ženy, ktoré chodili pomáhať priateľkám
a katechizovali. Je to nádherné povolanie. Nie je ľahké byť
katechétom, pretože katechéta musí nielen vyučovať „veci“, ale
musí naučiť postojom, musí naučiť hodnotám, toľkým veciam,
tomu, ako treba žiť... Je to náročná práca. Ďakujem vám,
katechétky a katechéti, za vašu prácu.“
(pápež František)
7. september – Traja košickí mučeníci – Marek Križin, Štefan
Grodziecki a Štefan Pongrác – umučení 7.9.1619 v Košiciach.
- 2. júl 1995 – vyhlásení za svätých pápežom Jánom Pavlom II.
8. september – Narodenie Panny Márie
– po sv. omši o 19 h. sa uskutoční koncert „S hudbou v srdci.“
Účinkujú: Detský spevácky zbor Lienka; Ženský komorný zbor
Womenvocal, Spevácky zbor mesta Humenné a Detský spevácky
zbor Severáček z Liberca.
14. september – Povýšenie Svätého Kríža
V roku 326 sv. Helena našla v Jeruzaleme kríž, na ktorom zomrel
Ježiš Kristus. Jej syn, cisár Konštantín Veľký, dal na tom mieste
v roku 335 postaviť veľkolepý chrám.
15. september – Sedembolestná Panna Mária
„Sedem“ je symbolické číslo. V Biblii znamená plnosť. Panna
Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je
popretkávaný nečakanými, bolestnými udalosťami.

16. september – 700. výr. písomnej zmienky mesta Humenné
Ďakovnú sv. omšu o 10:30 slúži Mons. Bernard Bober,
arcibiskup, pred mestským kultúrnym strediskom.
17. september - 24. nedeľa „cez rok“ A
Po sv. omšiach bude zbierka na Rádio Lumen. Je to jedine
kresťanské, katolícke, rádio na Slovensku. Podporte ho.
28. september – celodenná poklona
Pod Sokolejom: od 13 - 18 h., večer sv. omša o 18 h.
Jasenov: sv. omša o 8 h, po nej adorácia do 12 h.
29. september – 1. október – blahorečenie saleziána, Titusa
Zemana, mučeníka za duchovné povolanie – Bratislava
Piatok (29.9.) o 20 h. modlitby chvály - Katedrála sv. Martina
Sobota (30.9.) o 10:30 pontifikálna sv. omša blahorečenia –
kostol Svätej rodiny v Petržalke
Nedeľa (1.10.) o 10:30 ďakovná sv. omša - Vajnory
1. október - celodiecézna púť k Ružencovej Panne Márii v Obišovciach
Sv. omšu o 10:30 slúži Mons. Bernard Bober, arcibiskup. Po sv. omši bude spoločne
zasvätenie Košickej arcidiecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
SNÚBENECKÁ ŠKOLA - PRÍPRAVA K PRIJATIU SVIATOSTI MANŽELSTVA.
Kurz je sústredený na prirodzenú a kresťanskú náuku
o manželstve. Má pomôcť snúbencom pochopiť psychologické,
pedagogické, právne a medicínske aspekty manželstva a rodiny,
aby neskôr dokázali chrániť a rozvíjať manželskú lásku,
udržiavať vzájomnú komunikáciu, ako aj prekonávať krízy.
Kurz si môžete absolvovať už počas chodenia, aj jeden, dva roky
pred sobášom, tam, kde študujete alebo pracujete.
Miesta a termíny snúbeneckých kurzov si môžete nájsť:
www:domanzelstva.sk
Termíny: 20. – 21. október - farnosti Humenné, Sídlisko III.
10. – 11. november - Humenné, Pod Sokolejom.
Termín sobáša je potrebné nahlásiť, čo najskôr.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ:
Róbert FORRAI & Bc. Barbora MOKRIŠOVÁ ♥ 9. september o 13:00 - Sokolej
Radoslav KUBIČEK & Alena BOHUŠOVÁ ♥ 9. september o 15:00 - Sokolej
Ing. Vladimír MELKO & Mgr. Ingrid NEMTUDOVÁ ♥ 9. september o 16:00 – Sokolej
ZAOPATROVANIE CHORÝCH
Zaopatrovanie chorých v humenskej nemocnici je zabezpečené cez čísla:
0902 228 711 (rím. kat. kňaz) alebo 0907 323 733 (gr. kat. kňaz).
Kňaza ku chorému volajte v čas. Pomazanie chorých sa udeľuje chorým, nie mŕtvym.

Sväté omše v septembri.
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Kostol nestojí tam, kde končia ľudské možnosti, na hraniciach,
ale uprostred ľudského bývania. (Dietrich Bonhoeffer)

