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12. ROČNÍK

Je evidentné, že hospodár, ktorý v rôznu dennú dobu najal robotníkov do svojej vinice a potom nechal všetkým vyplatiť rovnakú mzdu,
zámerne provokuje. Mohol svojho správcu poveriť, aby začal s vyplácaním mzdy u tých, ktorí boli najatí ako prví. Spokojne by si vzali svoj
denár a v pokoji by odišli. Nikomu by neprekážalo, že hospodár necháva aj tým posledným vyplatiť po celom denári. Dal by im, koľko by chcel a aj vlk by bol sýty, aj baran celý. Hospodár však svojmu správcovi hovorí: „Zavolaj robotníkov a vyplať im
mzdu, počnúc poslednými až po prvých!“ Zjavne chce nechať tých prvých čakať a
záleží mu na tom, aby videli, koľko zaplatí tým, ktorí pracovali iba jedinú hodinu. Ježiš ako rozprávač podobenstva podotýka, že tí, ktorí pracovali celý deň, si mysleli, že
dostanú viac. Ich reakcia je však ďalším prekvapením. Keď schmatnú svoj dohodnutý denár, nešomrú na hospodára, že vyplatil tým, ktorí pracovali iba jedinú hodinu,
rovnaký obnos ako im. Výčitka, ktorú adresujú štedrému hospodárovi, je ešte trpkejšia: „Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám…“ Takže
im nejde ani tak o peniaze? Závažnosť tejto výčitky naplno odhaľuje až reakcia dobrého hospodára: „Priateľu, nekrivdím ti.“ Hospodár nazýva šomrajúceho robotníka
svojím priateľom! Toto oslovenie nápadne pripomína Ježišovo uistenie: „Už vás nenazývam sluhami… Nazval som vás priateľmi…“ (viď Jn 15,15). Šomrajúci robotník
ale nepochopil, čo znamená práca vo vinici tohoto hospodára. Nemá záujem o jeho
priateľstvo a už vôbec nechce, aby bol k nemu prizvaný ešte niekto ďalší. Podľa neho ide iba o pracovný pomer. Tí ostatní nie sú a ani nemôžu byť priateľmi. Sú to potenciálni konkurenti, ktorí ohrozujú jeho kariérny vzostup a beda, ak ich niekto postaví jemu na roveň!
Je evidentné, že Ježiš týmto podobenstvom zámerne provokuje. Už neprimerane vysoký finančný obnos vyplatený za jedinú hodinu práce stačí k zamysleniu nad obdivuhodnou štedrosťou nebeského hospodára. O to viac behá mráz po chrbte z obvinenia „ty si ich postavil na roveň nám“ vmeteného do tváre tomu, ktorý nás nazýva
priateľmi, sám sa postavil na roveň nám, „nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom“,
zriekol sa seba samého, uponížil sa a stal sa poslušným až na smrť na kríži“ (viď Flp
2,6-8).
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Volám sa Tomáš Končula. Pochádzam z obce Mníšek nad Hnilcom. Mám 21 rokov. Narodil som sa v Českej republike v Ostrave v mestskej časti Vítkovice 24. apríla v roku
1996. V Mníšku nad Hnilcom bývam so starými rodičmi a mamou. Vyštudoval som základnú školu v Mníšku nad Hnilcom, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka v Spišskej
Novej Vsi a ukončil som druhý ročník na TF Katolíckej univerzity v Košiciach
a Kňazskom seminári. Od 1.septembra som nastúpil do pastoračného ročníka
v Humennom. Medzi moje záľuby patrí futbal, i keď nie som veľmi dobrým hráčom, rád
si prečítam dobrú knihu a rád si pozriem dobrý film. Ako som sa dostal k svojmu povolaniu? Začal som miništrovať od roku 2002. Odvtedy som začal chodiť do kostola každý
deň. Keď som bol starší tak deň bez svätej omše pre mňa nebol dňom. Keď som doštudoval na základnej škole, podal som si prihlášku na Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi, kde som maturoval. A práve tu som začal pociťovať božie volanie. Prišlo to nečakane. V štvrtom ročníku som ho pociťoval čím ďalej tým viac. Najskôr
som tomu nevenoval veľkú pozornosť až keď nadišiel čas podania prihlášky na vysokú
školu odpovedal som na božie volanie tým, že som sa rozhodol ísť do seminára. Porozprával som sa s mojim pánom farárom, a on ma v tom podporil. Tu v Humennom na
pastoračnom ročníku by som sa chcel utvrdiť vo svojom povolaní a nájsť si cestu
k veriacim.

• Október je mesiac modlitby posvätného ruženca. Pozývame Vás, aby ste sa
túto modlitbu modlili vo svojich rodinách i spoločenstvách. Aj ako farská rodina sa
budeme spoločne modliť ruženec pred večernou svätou omšou:
Pondelok, utorok, sobota nedeľa - spolu s kňazom o 17:20 hod.
Streda - večeradlo o 17:00. Štvrtok - birmovanci o 17:20. Piatok - deti o 17:20.
Pri spoločnom slávení modlitby ruženca spojenej s rozjímaním môžeme za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky. Spovedanie 20 minút pred sv. ružencom, keď sa modlíme s kňazom, v iných dňoch 30 minút pred sv. omšou.

Bosý chlapec stál užasnutý pred výkladom s topánkami. Triasol sa
od zimy. Podišla k nemu okoloidúca pani. „Čo tam vidíš také zaujímavé?“ opýtala sa ho.
„Modlím sa o topánky,“ povedal chlapec.
Pani ho vzala za ruku, vošla do obchodu a poprosila predavača, aby jej dal pre chlapca
šesť párov ponožiek. Potom ho požiadala o trochu vody a uterák. Pustili ich do zadnej
časti obchodu. Tam pani chlapcovi nohy umyla a osušila. Predavač priniesol ponožky.
Pani jeden pár navliekla dieťaťu a potom na ne obula aj topánky. Zabalili mu aj ostatné
ponožky. Pohladila ho po hlave a povedala: „Teraz je to lepšie, však?“ Chlapča jej stislo
ruku, zahľadelo sa na ňu očami plnými sĺz a opýtalo sa: „Ty si manželka Pána Boha?“
Odteraz majte naponáhlo, aby ste milovali. Pretože príležitostí v živote je málo, aby sme naplno rozšírili hranice svojej lásky.
(sv. Josemaría Escrivá)
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25.09.2017
Brestov
Humenné
UTOROK
26.09.2017
STREDA
27.09.2017
Sv. Vincenta de Paul,
kňaza, (sp.)
ŠTVRTOK
28.09.2017
Sv. Václava, mučeníka,
(ľs.)
PIATOK
29.09.2017
Sv. Michala, Gabriela
a Rafaela,
archanjelov, (sv.)
SOBOTA
30.09.2017
Sv. Hieronyma, kňaza
a učiteľa Cirkvi, (sp.)
NEDEĽA
01.10.2017

26. nedeľa
v cezročnom období

NsP
Humenné

Kochanovce
Humenné

Brestov
NsP
Humenné
Dubník
NsP
Humenné
Kochanovce
NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

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

Poďakovanie Milan a Mária (50 manž.) s rod.
ZBP - Anna a Helena
ZBP a upevnenie vo viere - Ivan
ZBP bohuznáma rodina
ZBP Ján, Marta, Cecília
+ Helena, Jozef, Božena
+ Jozef, Anna, Jozef
+ Jozef, Anna
Za nenarodené deti
ZBP - Ján (70 r.)
+ Mária
ZBP Michal (70 r.)
+ Štefan, Zdenka, Ján, Mária, Anna, František
+ Ján, Ján, Mária, Anna, Mária
Eucharistická adorácia
+ Juraj, Michal, Anna (nevyplatené)
+ Vasiľ, Mária, Miroslav, Anastázia
Za ZBP Dušan, a Anna s rodinou
+ Michal a Helena
+ Michal, Ján, Anna
+ František, Ján, Michal, Anna, Michal
+ Jozef, Mária
+ Jozef, Anna, Jozef
+ Mária, Jozef, Mária, Michal
ZBP - Marián
+ Mária (1.výr.)
+ Ján Belányi
+ Michaela
ZBP Magda, Iveta, Jozef, Pavol, Róbert (45 r.)
Za ružencové bratstvo
ZBP Alena - upevnenie vo viere
ZBP Helena (70 r.), Ján (50 r.)
ZBP Milan (70 r.)
+ Michal, Bernardína
Za Ružencové bratstvo

• 1.októbra. sa uskutoční celodiecézna púť k milostivému obrazu v sanktuáriu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach, kde pri príležitosti 100-tého výročia zjavení
vo Fatime sa uskutoční aj zasvätenie arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie. Autobus do Obišoviec odchádza v nedeľu o 05:30 hod. od bývalej VšZP.
• ZMENA!!! 1. októbra prvonedeľná pobožnosť kvôli púti sa začína o 17:00
• Stretnutie účastníkov púte do Fatimy bude 28.9.2017 po večernej sv. omši
v rekolekčnej miestnosti.
• HE: Došli nám podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha. Prosíme členov,
aby si ich vyzdvihli v sakristii a zaplatili členský poplatok 5€ na r. 2018.
• Od budúceho týždňa začínajú sväté omše pre deti s dôrazom na prvoprijímajúcich.
V Brestove v pondelok, v Kochanovciach v stredu a v Humennom v piatok. Prosíme
rodičov prvoprijímajúcich detí, aby na tieto sv. omše prichádzali aj s deťmi vždy najneskôr o 17:30 hod.
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02.10.2017
Svätých anjelov
strážcov, (sp.)

4
Humenné

06:15
12:00
18:00

+ Viliam
+ Mária
+ Anna

Humenné

06:15
12:00
18:00
16:00

ZBP Katarína, Jarmila a Igor s rodinami
+ Ján a Helena
ZBP Viera s rodinou
+ Bela 10 výr. Hovanec

Humenné

06:15
12:00
18:00

+ Anastázia, Michal, Terézia, Fridrich, Rudolf
+ Ján
ZBP a dar viery - Zuzana

Humenné

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

+ Anna, Cecília, Anton, Viliam, Oto
+ Michal (1.výr.)
Eucharistická adorácia
ZBP Miroslav (3 r.) a jeho starých rodičov
+ Ján, Júlia, Františka, Alexander
+ Jaromír, Ján
ZBP Martin (40 r.) s rodinou
Za uzdravenie rod. Dzurjova
+ Tibor, Viktor, Kamila, Ján
+ Ján, Anna
Ružencové Bratstvo
+ Michal, Mária, Róbert
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
ZBP Ján s rodinou
Za ružencové bratstvo
ZBP Timea (20 r.)
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM
+ Helena
+ Štefan (20.výr.)
ZBP a ochrana na cestách vodičov PPAC
+ Lorenzo (1.výr.)
+ Milan, Gabriel, Milan
+ Jozef (1.výr.)
+ Jozef, Tadeuš, Rozália
ZBP a potrebné milosti pre Mikuláša
a Jozefíny a Jozefa

UTOROK
03.10.2017
NsP
STREDA
04.10.2017
Sv. Františka Assiského,
(sp.)
ŠTVRTOK
05.10.2017
Sv. Faustíny Kowalskej,
panny, (ľs.)

PIATOK
06.10.2017
Prvý piatok

SOBOTA
07.10.2017
Ružencovej
Panny Márie, (sp.)

NsP
Humenné

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP
Humenné
Brestov
Kochanovce
NsP
Humenné

NEDEĽA
08.10.2017

27. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Kochanovce
Dubník
NsP

Sv. spoveď pred prvým piatkom:
Starých a chorých navštívime doma v piatok
(06.10.) od 8:00 hod.
Vo farskom kostole je počas celého prvého
piatku Eucharistická adorácia.
Farská kancelária bude počas týždňa
zatvorená.

Humenné

Utorok

10:30 – 12:00

Streda

16:30 – 18:00

Štvrtok

16:30 – 18:00

Brestov

Pondelok

od 16:00

Kochanovce

Pondelok

od 16:45

Utorok

od 15:00

NsP

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
Web: www.humenne.rimkat.sk; Facebook: facebook.com/farnost.humenne
Redakcia: Lorenzo Pásztor, Za vydanie zodpovedá: František Mariňák
Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme.

