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„... aby poslal robotníkov na svoju žatvu!“
Cirkev sama sebe pripomína a aj sa snaţí uskutočňovať príkaz, ktorý
dostala od svojho zakladateľa: „Ţatva je veľká, ale robotníkov málo.
Preto proste Pána ţatvy, aby poslal robotníkov na svoju ţatvu!“
Oddávna sa mi zdali tieto slová Pána Jeţiša akési zvláštne. Prečo to
povedal? My máme prosiť – pripomínať pánovi ţatvy, ako veľa je tu
práce a ako zúfalo málo je tu robotníkov na jej vykonanie? Veď on to
vie oveľa lepšie, ako my. A je to predsa jeho ţatva, tak by mal byť on
sám dostatočne motivovaný robiť všetko moţné, aby sa ţatva vydarila…. Alebo len
chce byť prosený? Potrebuje byť prosený?
Zdanlivá protirečivosť Jeţišových slov vôbec nie je protirečením, naopak, obsahuje v
sebe logiku, hlbokú logiku Boţej pedagogiky. Nie je to Boh, ktorý potrebuje byť prosený,
ale sme to my, ktorí potrebujeme prosiť. A nejde len o úspech „Boţej ţatvy“, ale ide o
naše zaradenie sa v tomto diele, o nadobudnutie správnej mentality… My tu nemáme
byť len ako diváci, sympatizanti, ale ako tí, ktorí sa cítia byť spoluzodpovední… Nie sme
na brigáde u niekoho, nie sme zamestnancami „Pána ţatvy“, ale my pracujeme na svojom. Úspech ţatevných prác je aj našim úspechom a neúspech je aj našim problémom.
Sme protagonistami, sme vo vnútri deja…
Správna modlitba za správne veci je vyjadrením správneho postoja a pôsobí veľké veci.
A kaţdý, kto poslúchne Jeţišovu výzvu a pomodlí sa za to, aby Pán ţatvy poslal do svojej veľkej ţatvy robotníkov, ktorých je stále málo, uţ má v podvedomí pocit: Toto je aj
moja ţatva, toto je môj zápas, som súčasťou toho, čo evanjeliá nazývajú Boţím kráľovstvom…
Preto si Cirkev pripomína Jeţišovu výzvu: „Ţatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto
proste Pána ţatvy, aby poslal robotníkov na svoju ţatvu!“. Robíme to kvôli tomu, aby sa
správne formovala mentalita nás veriacich a správne sformovaná mentalita potom povedie aj k skutkom, ktoré budú viesť k dostatku dobrých robotníkov a k úspešnej ţatve.

Naše poslanie je: objaviť Krista tam, kde ho predtým nezbadali,
a zjaviť ho tam kde nebol videný.
„Kto nechá vstúpiť Krista, nestráca nič, absolútne nič z toho, čo robí ţivot slobodným,
krásnym a veľkým. Nie! Len v tomto priateľstve sa dokorán otvárajú brány ţivota. Len v
tomto priateľstve sa skutočne otvárajú veľké moţnosti ľudského ţivota... Drahí mladí:
nebojte sa Krista! On vám nič neberie, ale dáva všetko. Kto sa daruje jemu, dostane
stonásobne viac. Preto otvorte, dokorán otvorte brány Kristovi – a nájdete pravý ţivot.“
Benedikt XVI.
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NIE SME SCHOPNÍ MILOVAŤ - Mnohí sme zúfalí, pretoţe očakávame od
seba to, čo môţe prísť len od Boha. Sme sklamaní, pretoţe sme zaloţili svoju nádej na ilúzii: verili sme, ţe sme sami schopní milovať.
KTO VERÍ V BOŢSKÉ SRDCE, NIE JE SKLAMANÝ - Ten, kto verí, ţe sa
pre neho nachádza niečo dobré v Boţom srdci, a ţe sa odtiaľ rodí jeho vlastná dobrota, radosť a nadšenie, ten nebude nikdy sklamaný. Viera vo všemohúcnosť Boţej lásky je jediným prameňom, ktorý môţe ţiviť náš ţivot, našu nádej, našu
vieru a našu lásku.
BLAŢENÍ SAMOTÁRI NEEXISTUJÚ - Kristova výzva ku vzájomnej láske nie je oddelená od zjavenia Boha v spoločenstve Trojice. Môţeme ţiť láskou, pretoţe v Bohu je spoločenstvo lásky. Preto na svete nemôţu existovať blaţení samotári! Duch Svätý nám
nepomáha, aby sme sa obišli bez ostatných. To si berie na starosť diabol. Duch Svätý
nám naopak pomáha, aby sme sa bez druhých zaobísť nemohli.
VŠETKO SKONČÍ, LEN LÁSKA NIE - Večne budeme ţiť len tými okamihmi, ktoré sme
preţili počas svojho pozemského putovania v láske. Zvečníme len to, čo bolo spojené
s láskou.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa
24. júna, slávime slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa. Okrem Panny
Márie, je Krstiteľ jediným svätcom, ktorého narodeniu je venovaná liturgická slávnosť a to preto, ţe je úzko prepojené s tajomstvom Vtelenia Boţieho Syna. Uţ od matkinho lona je Ján Jeţišovým predchodcom: jeho zázračné počatie oznámil anjel Márii ako znak toho, ţe
„Bohu nič nie je nemoţné“ (Lk 1, 37), šesť mesiacov pred veľkým zázrakom, ktorý nám priniesol spásu: zjednotením Boha s človekom mocou Ducha Svätého.
Štyri evanjeliá priznávajú osobe Jána Krstiteľa veľkú dôleţitosť, povaţujúc ho za proroka, ktorým sa uzatvára Starý zákon a uvádza Nový, ukazujúc na Jeţiša z Nazareta ako
na Mesiáša, Pánovho Pomazaného. Sám Jeţiš povie o Jánovi: „O ňom je napísané:
„Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.“ Veru,
hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ţeny, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ.
Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on” (Mt 11,10-11).
Jánov otec, Zachariáš – manţel Alţbety, Máriinej príbuznej – bol kňazom starozákonného kultu. Neuveril ihneď správe o otcovstve, v ktoré uţ nedúfal, a preto onemel aţ do
dňa obriezky dieťaťa, ktoré s manţelkou nazvali menom naznačeným od Boha, Ján, čo
znamená: „Pán udeľuje milosť“. Vedený Duchom Svätým, Zachariáš takto hovoril o poslaní svojho syna: „A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred
tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, ţe mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy“ (Lk 1, 76-78).
Keď jedného dňa prišiel z Nazareta Jeţiš, aby sa dal pokrstiť, Ján videl Ducha Svätého zostúpiť na Jeţiša a počul hlas nebeského Otca, ktorý ho predstavil ako svojho Syna
(por. Mt 3,13-17). Jánovo poslanie však ešte nebolo naplnené. O nejaký čas neskôr mal
Jeţiša predchádzať i v podstúpení násilnej smrti. Bol sťatý vo väzení kráľa Herodesa a
tak vydal plné svedectvo Boţiemu Baránkovi, ktorého spoznal a verejne predstavil.
Nech nám pomáha všetkým nasledovať Jeţiša, Boţieho Syna, ktorého ohlasoval s
veľkou pokorou a prorockým zanietením.
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Humenné

19.06.2017
Brestov
Humenné
UTOROK
20.06.2017
STREDA
21.06.2017
Sv. Alojza Gonzágu,
rehoľníka, (sp.)

NsP
Humenné

Kochanovce
Humenné

ŠTVRTOK
22.06.2017

PIATOK
23.06.2017
NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŽIŠOVHO,
(sl.)
SOBOTA
24.06.2017
NARODENIE SV. JÁNA
KRSTITEĽA, (sl.)

Brestov
NsP
Humenné

Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
25.06.2017

12. nedeľa
v cezročnom období
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Kochanovce
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DSS
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09:00
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+ Terézia (pohreb 2.3.)
+ Ján
+ Alţbeta, Ján, Jozef, Ján
ZBP bohuznáma rodina
+ Magdaléna, Jozef, Marta, Ján
+ Ján a Mária, Milan
ZBP Peter, Miriama, Tamara
+ Karol
+ Ivan
ZBP Helena (75 r.)
+ Ján
+ Jaroslav
+ Ján
ZBP Ján
Eucharistická adorácia
+ Ján a Anna
Za + z rod. Franková, Kopilová
ZBP a pokoj v rodinách Pavla a Branislava
+ Ján, Mária, Ondrej, Ján
+ Štefan
ZBP Ján s rodinou
+ Mária, Jozef, Michal, Anna
+ Ján, Zuzana, Andrej
+ Jaroslav
+ Ján (1.výr.)
+ Mária a Ján
ZBP rod. Tokárová a Sakáčová
ZBP Ján st. a Ján ml. s rodinou
ZBP Matej
ZBP Ľubor a Boţena s rodinou
ZBP Andrej (50 r.)
ZBP Jaroslava (ţ.) (30 r.) a Mária (80 r.)
+ Jozef (3.výr.)
ZBP Mária (60 r.)
+ Ján a Alţbeta
+ Jozef, + Helena, Anna
---

• V utorok (20.06.) bude Dekanátne večeradlo v kostole sv. košických mučeníkov so
začiatkom o 14:00 hod. Pozývame všetkých, nakoľko má sluţbu naša farnosť.
• Na budúcu nedeľu(25.06.)bude odpustová slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa
v Kochanovciach o 10:30 hod. Hlavným celebrantom bude dp. Marián Jaklovský,
kaplán v Humennom – sídl. III.
• KOCH: Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou bude v piatok (23.06.) od
17:00 hod.
V sobotu (24.06.) bude svätá omša o 8:00 hod. v starom kostole.
• Na budúcu nedeľu (25.06.) bude aj odpustová slávnosť Matky Ustavičnej pomoci v Nemocničnej kaplnke o 10:30 hod.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na „Dobročinné diela sv. Otca“. Za vaše milodary Pán Boh zaplať!
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Humenné

26.06.2017

UTOROK
27.06.2017

Brestov
Humenné

NsP
STREDA
28.06.2017
Sv. Ireneja, biskupa a
mučeníka, (sp.)

Humenné

Humenné
ŠTVRTOK
29.06.2017
SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLOV, (sl.)

PIATOK
30.06.2017

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné

NsP
Humenné
SOBOTA
01.07.2017

Brestov
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
02.07.2017

13. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

06:15
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18:00
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12:00
18:00
16:00
06:15
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06:15
12:00
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18:00
17:00
18:00
18:00
16:00
06:15
12:00
18:00
16:00
07:00
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08:00
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10:30
18:00
09:30
08:00
10:30
10:30

+ Michal
ZBP Peter (50 r.)
+ Anna
+ Cyril (1.výr.)
+ Cyril, Michal, Mária
+ Ján a + rodičia
+ Jozefa (ţ.) (pohreb 24.2.)
+ Andrej, Mária
ZBP a obrátenie Michal, Marianna, Marek,
Elena
+ Anna, Michal, Michal, Ján
+ Ján, Mária
+ František, Mária, Michal
ZBP Peter a Miloš s rodinami
Eucharistická adorácia
ZBP Peter a jeho rodičia
ZBP Andrej (50 r.)
+ Ján
ZBP Pavol a Beáta s rodinou
+ Margita, František
+ Ján
+ Mária
+ Ján
+ Stanislav 5.výr.
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Ján
ZBP Anna (50 r.)
ZBP Veronika, Ondrej, Pavol
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
ZBP Peter s rod. a poďak za 50 r. ţivota
ZBP Bernardína a Alena
ZBP Margita (84 r.)
Za ruţencové bratstvo
Za + z rod. Murniková a Grešová
ZBP Michal, Eva
ZBP - Jozef
Za Ruţencové bratstvo

• Sestry saleziánky a animátorky pozývajú všetky dievčatá na ukončenie školského
roka v SCVČ a stredisku Laura, ktoré sa uskutoční v piatok 23.6. o 13,45 hod tradičným Maxistretkom, tentokrát s názvom TITUSOVKA. Čaká na Vás stopovačka po
meste, zábava a odmeny. Ako vstupenku si treba priniesť vyplnenú prihlášku do
SCVČ Laura na ďalší školský rok.
• Prosíme tých, ktorí sa nahlásili na Farský letný tábor do Vyšných Ružbách (07.11. august), aby v sakristii kostola odovzdali prihlášku, zobrali si potvrdenie k lekárovi
a uhradili sumu 95 € do 30 júna.
• Vo štvrtok (22.06.) po sv. omši si birmovanci u p. kaplána Fuchsa môţu vyzdvihnúť
DVD s fotkami v sakristii kostola.
Uzávierka v stredu pred vydaním čísla (príspevky na email: humenne@rimkat.sk alebo vo farskej kancelárii)
Adresa: RKFÚ Všetkých svätých, Brestovská 1, 066 01 Humenné
Telefón: 057/775 2728; Zaopatrovanie chorých a zomierajúcich: 0902 228 711
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