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F ARSKÝ  LIST  

pokračovanie na str. 2 

  
Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách.  

 

  V evanjeliu dnešnej nedele, Ježiš ukazuje 

Boha nepochopiteľného a nezrozumiteľného. 

Hospodár (...) vyšiel najať robotníkov do svojej  

vinice – „skoro ráno, okolo deviatej hodiny, okolo 

dvanástej aj okolo tretej hodiny i okolo piatej  

popoludní“. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice 

svojmu správcovi: „Zavolaj robotníkov a vyplať im 

mzdu, počnúc poslednými až po prvých!“ Bez 

ohľadu na to, ako dlho pracovali, všetci dostali 

po jednom denári. Ľudsky povedané boli všetci 

preto poriadne rozhorčení. Je spravodlivé zaob-

chádzať s poslednými ako s prvými? Ježiš vo 

svojom podobenstve naráža na skutočnosť, že 

hriešnici, mýtnici, neviestky a pohania sú obrátení a vstupujú do Cirkvi ako  

prví. Sú postavení na rovnakú úroveň so Židmi. To sa im nepáči, pretože sa  

považujú za prvých a lepších. Ježiš však hovorí o Božej spravodlivosti a nie 

o sociálnej spravodlivosti, o poriadku srdca a nie o politickom poriadku.  

Demaskuje ľudské srdce a odhaľuje Božie srdce. Človek myslí vypočítavo 

a v úzkom právnom zmysle – tak ako robotníci v podobenstve. Rovnako brat 

márnotratného syna zdôrazňuje svoju vernosť a zo žiarlivosti sa nechce podie-

ľať na radosti svojho otca, tak sa aj robotníci chvália svojou prácou, závidia  

ostatným a neférovým a arogantným spôsobom obviňujú hospodára. Tak sa 

stávajú z prvých poslednými. Boh je svojím – božským – spôsobom spravodlivý 

na všetkých svojich cestách (Ž 145). Svoju bezhraničnú dobrotu a lásku stavia 

do protikladu ľudskej žiarlivosti a tendencii neustále zdôrazňovať svoju vlastnú 

hodnotu a vlastné dosiahnuté úspechy. Denárom, ktorý Boh ponúka všetkým, 

nie je minca, ale spása – jeho láska, srdečnosť, láskavosť, priateľstvo, blízkosť – 

nakoniec On sám. A tento dar sa nedá zameniť ako mince. Tento dar možno iba 

prijať s otvoreným srdcom.  
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...dekan a kapláni 

 

 

  Dekrétom otca arcibiskupa k 30. septembru 2020 končí svoje pastoračné 

pôsobenie a službu kaplána v našej farnosti vdp. Martin Brečka, ktorý je usta-

novený za farského administrátora do farnosti Malčice. Za jeho kňazskú službu 

a svedectvo života mu srdečne ďakujeme a pre jeho ďalšiu duchovnú službu na 

novom pôsobisku mu vyprosujeme potrebné Božie milosti a požehnanie. 

 

 
 

“Tu Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale 

učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im 

povedal: "Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte 

im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: 

Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň." 

Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich. 

Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo 

takým patrí Božie kráľovstvo.” (Mk 10, 13-16) 

Milí rodičia. Ježišovi veľmi záležalo, aby deti mali k 

nemu prístup, aby boli pri ňom blízko, ich mohol požeh-

návať. Učeníkom asi aj niekedy prekážalo správanie  

detí. Ale určite nie Ježišovi. Je túžbou Ježišovho srdca, aby bol deťom blízko. Detské 

srdce často chápe lepšie tajomstvá Božieho kráľovstva, nakoľko má ešte neskazené 

srdce.  

Milí rodičia, pozývame vás, aby ste prinášali deti k Ježišovi vo svojich spoločných 

modlitbách doma ako aj pri svätých omšiach. Sväté omše za účasti detí budú v  

našom farskom kostole v piatky o 18:00 hod. /okrem prvých piatkov/. Deti pozývame 

už na 17:30 hod. na nácvik spevu. Pozvané sú všetky deti, nielen tie, ktoré sa budú 

pripravovať na prvé sväté prijímanie. 

Nech nás svätý Jozef sprevádza a ochraňuje.  

  Všetci, bez ohľadu na to, akými sú hriešnikmi, vo sviatosti zmierenia  

dostanú úplne rovnaké odpustenie, v Eucharistii rovnaké požehnanie a toho  

istého Krista, celého, nerozdeleného a prispôsobeného zásluhám konkrétnej 

osoby. Na oltári je len jeden Denár – najvzácnejší dar, ktorým je sám Kristus. 

Preto sa modlime a prosme: „Bože, daruj nám seba vo svojom Synovi.“ 

 

o. Peter Kuriško, katechéti a animátori 
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 Pozývame všetkých mladých vekom i duchom (nielen birmovancov) na mládežnícke sv. 
omše, ktoré budú v našom kostole každý štvrtok o 18:00 hod. Začíname krátkou spoločnou 
adoráciou o 17:45 hod. Birmovancov a ostatných mladých pozývame zaujať miesta vpredu 
na lavičkách.  

 HE: Došli nám podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha. Prosíme členov, aby si ich 
vyzdvihli v sakristii a zaplatili členský poplatok 8€ na r. 2021.  

 BR, SV: V Brestove v pondelok a v Slovenskej Volovej v stredu budú sv. omše za účasti detí. 
Na tieto sv. omše pozývame nielen prvoprijímajúce deti a rodičov, ale všetky deti, aby spolu 
s nami prichádzali ďakovať a prosiť o požehnanie.  

 NsP: Na budúcu nedeľu (04.10.) bude sv. omša v Nemocničnej kaplnke o 7:30, nakoľko 
gréckokatolíci majú potom odpustovú slávnosť. 

pondelok 

21.9.2020 
  

Sv. Matúš,  
apoštol a evanjelista, (sv.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Pavol, Ju lia, Pavol 
+ Andrej, Jolana, Michal, Anton, Michal, Jozef 
ZBP – Magdale na 

Za + z rod. Frankova , Barnova , Jalc a kova ,  
    a + Jozef 

utorok 

22.9.2020 

Humenne  
  
  
Gruzovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ S tefan, Roza lia 

ZBP Peter, Ma ria, Peter, Peter 

ZBP a poďak. - Kla ra (70 r.) 
+ Margita a Jozef 

streda 

23.9.2020 
  

Sv. Pius z Pietrelčiny,  
kňaz, (sp.) 

Humenne  
  
  
Slov. Volova  

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Ja n, Helena, Pavol 
+ Michal, Anna, Jozef, Ľudoví t 
+ Magdale na, Pavol, Juraj, Irena 

+ Jozefí na a Andrej 

štvrtok 

24.9.2020 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Ma ria, Toma s  
+ Frantis ek, Ma ria, Paulí na, Jozef 
Eucharistická Adorácia 

Za obra tenie Gabriel a ZBP rod. Demc a kova  
ZBP rod. Kuľhova , Moravska , Vajsova  
ZBP Margita, Viera s rodinou 

piatok 

25.9.2020 

Humenne  
  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

Za + z rod. Bedna rova  
ZBP Anto nia a deti s rodinami 
+ Marta 

ZBP Tibor s rodinou 

Poďakovanie za 80 rokov Ma ria a ZBP 

sobota 

26.9.2020 

Humenne  
  
Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

Za veriacich farnosti 
+ Frantis ek, Irena 

+ Igor 

+ Anton        (pohreb 1.9.) 

nedeľa 

27.9.2020 

  
26. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

10:30 

8:00 

9:15 

9:00 

10:30 

+ Eduard, Ma ria, Michal 
+ Jozef 
+ Ma ria, Andrej 
ZBP Emí lia s rodinou 

ZBP Dus an a Rena ta  (30 manz .) 
Za + z rod. Jevc a kova  
ZBP rod.  Kravecova , Sniz ikova  
ZBP Irena a Peter s rodinami 
ZBP bohuzna ma s rodinou 
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 Sv. spoveď pred prvým piatkom: 

 HE: V nedeľu (04.10.) je Prvonedeľná popoludňajšia pobožnosť, ktorá začne o 14:30 hod.  

pondelok 

28.9.2020 
  

Sv. Václav, mučeník, (ľs.) 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

Za + z rod. Pavlis kova  
+ Michal, Anna, Andrea 

+ Michal 

utorok 

29.9.2020 
  

Sv. Michal, Gabriel a Rafael,  
archanjeli, (sv.) 

Humenne  
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Michal 
+ Michal 
ZBP Michal (85 r.) a Gabriel (45 r.) 
+ Alz beta 

streda 

30.9.2020 
  

Sv. Hieronym,  
kňaz a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

+ Andrej 
ZBP - Stanislav (80 r.) s rodinou 

ZBP Ma ria (40 r.) 

štvrtok 

1.10.2020 
  

Sv. Terézia z Lisieux,  
panna a uč. Cirkvi, (sp.) 

Humenne  6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

ZBP Juraj (40 r.) s rodinou 

+ Frantis ek, Michal, Anna, Ja n, Michal, Jozef 
Eucharistická Adorácia 

+ Ondrej, Stanislav, Monika 

  

piatok 

2.10.2020 
  

Svätých anjelov strážcov,  
(sp.) 

 
Prvý piatok 

Humenne  
  
  
Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP Anna a Peter s rodinou 

+ Ma ria, Ja n, Anna 

+ Michal, Bernardí na 

+ Miroslav (10. vý r.) 
... 
+ Pavol, Pavlí na, Miroslav 

ZBP ruz encove  bratstvo 

... 

sobota 

3.10.2020 

  
Prvá sobota 

Humenne  
  
Brestov 

Slov. Volova  
NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

8:00 

7:30 

Za odc inenie ura z ok Nepos kvr. Srdca PM 

+ Pavlí na, Ja n 

Za ruz encove  bratstvo 

+ Jozef, Anna, Pavol, Hilda 

Za ví ťazstvo Nepos kvrnene ho Srdca PM 

nedeľa 

4.10.2020 

  
27. nedeľa 

 v cezročnom období 

  
Prvá nedeľa 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

Gruzovce 

Slov. Volova  
Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:15 

10:30 

8:00 

9:00 

7:30 

+ Ma ria, Mikula s  
Za veriacich farnosti 
ZBP a poďak. - Boz ena (70 r.) 
Za ruz encove  bratstvo 

ZBP Igor (45 r.) s rodinou 

... 
Za uzdravenie Frantis ek 

ZBP Viktor 

Za ruz encove  bratstvo    

Starých a chorých navštívime doma v 
piatok (02.10.) od 8:00 hod.  
Vo farskom kostole je počas celého pr-
vého piatku Eucharistická adorácia. 
Farská kancelária bude počas týždňa 
zatvorená. 

Humenné 

Utorok 10:30 – 12:00 

Streda 16:30 – 18:00 

S tvrtok 16:30 – 18:00 

Gruzovce Pondelok 17:00 – 17:30 

Slov. Volová Pondelok 17:00 – 17:20 

Brestov Pondelok od 17:30 

NsP Utorok od 15:00 


