
  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dnes nám Ježiš rozpráva 
podobenstvo o robotníkoch vo vinici, aby 
nás opäť naučil niečo viac o Bohu – 
Otcovi a o jeho novom kráľovstve. Nemá 
v úmysle vyjadrovať sa k otázke sociálnej 
spravodlivosti. 

Ako aj v iných podobenstvách, i 
tu Boh je majiteľ a vinica je jeho 
kráľovstvo. Hospodár    v rôznych 
hodinách dňa najíma ľudí, aby išli 
pracovať do jeho vinice. Možno tí 
robotníci, ktorých najal ako posledných, 
boli tí, ktorých nikto nechcel. Je však 
prekvapivé, že keď prišiel čas výplaty, 
každý dostal rovnako. Tí, ktorí sa lopotili 
dvanásť hodín, dostali presne toľko, 
koľko dostali tí, ktorí odrobili len poslednú 
hodinu. „Výplata“ alebo odmena je 
zmluvný prísľub – večný život v Božej 
prítomnosti. Nie je to odmena za službu 
kráľovstvu,  je to BOŽÍ  DAR. Boh 
nemeria svoju lásku a milosť tak, akoby 
niektorí dostali viac a iní menej. Boh 
štedro zahŕňa svojou milosťou všetkých. 
Pravda je taká, že každý – vrátane tých, 
ktorí mali privilégium slúžiť Bohu celý deň 
– dostane viac, ako si zaslúži. 

 

Príliš štedrý a dobrý? 
 
Boh je nadovšetko dobrý. Inak 

dobrý ako my. Prekvapujúco, 
znepokojujúco, pohoršujúco. Dáva aj 
tým, ktorým by sme my nikdy nedali. 
Dáva vždy novú šancu – aj v poslednej 

chvíli. Chráňme sa, aby sme nemali 
„zlé oči“ postihnuté krátkozrakosťou 
ľudskej spravodlivosti, pýchy 
a žiarlivosti. Nemajme dojem, že 
sme čosi urobili pre Pána, že sme 
preňho čosi „znášali“. Nerobme si 
nárok voči Bohu. Nech nás 
neznechucuje Božia dobrota voči 
„zlým“, „oneskoreným“ robotníkom 
poslednej chvíle. Nemôžeme a 
nesmieme si počínať voči Bohu 
a samozrejme i voči ľuďom ako takí, 
ktorí majú nárok, ale ako tí, ktorí sú 
štedro obdarovaní. Boh dopĺňa 
a prekonáva číru spravodlivosť 
dobrotou. Majme odvahu robiť to 
isté. 

Ústami proroka Izaiáša 
dnes každému z nás Boh osobne 
hovorí : „Lebo moje myšlienky nie 
sú vaše myšlienky a vaše cesty nie 
sú mojimi cestami. Lebo ako vysoko 
je nebo nad zemou, tak vysoko sú 
moje cesty nad vašimi cestami 
a moje myšlienky nad vašimi 
myšlienkami“.  /Iz 55,8-9 /                                                                                    
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Nad Benkovcami posvätili 7-metrový kríž s korpusom v 
nadživotnej veľkosti 

 
 

Verehovka je dominantný hrebeň medzi Benkovcami a Vyšným Kazimírom. 
Na jeho východnej strane - bližšie k Benkovciach - sa šestica nadšencov spontánne 
rozhodla postaviť kríž, ktorý bol slávnostne požehnaný v nedeľu – 13. septembra v 
predvečer sviatku Povýšenia svätého Kríža. Hlavným celebrantom bol vranovský 
dekan vdp. Štefan Albičuk. 

Ako vysvetlil vdp. Dušan Škurla, jeden z iniciátorov, všetci vo svojom vnútri 
nosili túto ideu a keď o tom začali nezáväzne medzi sebou hovoriť, rozhodli sa 
premeniť spoločnú túžbu, ktorá ich spájala, na dielo s hlbokým duchovným 
posolstvom. „Chceli sme osadiť kríž, ktorý by na vrchol hrebeňa prirodzene 
zapadol. Keďže podkladom Verehovky je ílovitá zemina a pieskovec, hľadali 
sme farebné tóny, ktoré nepôsobia cudzom. Kríž je z dubového dreva so 
škoricovým odtieňom, korpus nesie starozlatú patinu, balvany sú 
pieskovcové,“ vysvetľoval František Baník. 

Na samotnej slávnosti požehnania sa zhromaždilo viac ako 150 pútnikov z 
Benkoviec i okolitých dedín. „Dnes si uvedomujeme vzácne zladenie všetkých 
zainteresovaných. V kútiku duše sme niesli túžbu postaviť kríž na tomto 
mieste, ale až v zjednotení sme boli schopní urobiť krok k realizácii. Naozaj, 
v jednote je sila. No zďaleka nepostačovala jednota šiestich. Sedem je číslo 
plnosti. Sedmičkou je komunita Benkovčanov a štedrí darcovia z vonku,“ 
uviedol Július Čarš. 

V úvodnom príhovore vdp. Dušan Škurla pripomenul prianie, aby sa nový 
kríž stal miestom oddychu a meditácie v harmónii s prírodou, kde veriaci nájdu 
stopy Božej múdrosti. Zároveň zvýraznil, že tajomstvo Kristovho kríža do hĺbky 
premeditoval sv. Ján Pavol II. a v jednej vete ho ponúkol ako univerzálny životný 
recept: „Lásku bez kríža nenájdeš. Kríž bez lásky neunesieš“. Tieto jeho slová 
sú veľkými písmenami uvedené na mramorovej doske opodiaľ kríža, čím si chceli 
realizátori i takto pripomenúť 100. výročie narodenia veľkého pápeža 20. storočia, 
ktorý sa narodil 18. mája 1920. „Vieme, Ježiš od nás nežiada, aby sme stavali 
kríže. Ježiš radšej chce, aby sme kríže niesli. Nech nám tento kríž,  postavený 
na pamiatku Božej lásky k človeku, pomôže ochotnejšie niesť naše 
každodenné kríže,“ prihovoril sa Benkovčanom a hosťom vdp. D. Škurla. 

Kríž je ľahko dostupný z viacerých strán. Nachádza sa na trase žltej 
turistickej značky, ktorá sa začína v Benkovciach pri obecnom úrade. "Približne 
kilometrový úsek z obce ku krížu sa dá peši zvládnuť za 20 - 30 minút. 
Pasienkový terén je priaznivý pre bicykle, ba aj pre autá. Od kríža sa človeku 
núka úchvatná scenéria s výhľadom na vodnú nádrž Malá Domaša, päť 
okolitých dedín, brekovský hrad i Vihorlat," vysvetlil Ľubomír Baník. 

Všetci sme srdečne pozvaní na toto miesto. 
 

Zdroj: www.vranovske.sk (Imrich Makó) 

 

http://www.vranovske.sk/


 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
21. 9. 

Sv. Matúša, apoštola 
a evanjelistu - sviatok 

Ef 4,1-7.11-13; Ž 19; Mt 9,9-13 

6.30 + Jozef a Helena 

18.30 
ZBP a DDS pre Mariku a 
Michala 

Ut 
22. 9. 

Féria 
Prís 21,1-6.10-13; Ž 119; Lk 8,19-21 

6.30 + Ján a Alžbeta 

18.30 ZBP a DDS pre Marcelu 

St 
23. 9. 

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza 
spomienka 

Prís 30,5-9; Ž 119; Lk 9,1-6 

6.30 + členovia BSR 

18.30 + Marián a Anna        /deti/ 

Št 
24. 9. 

Féria 
Kaz 1,2-11; Ž 90; Lk 9,7-9 

6.30 
Za uzdravenie zo zranení 
a oslobodenie od zlého pre 
Pavla 

18.30 
ZBP a DDS pre Mareka, 
Ditu, Jonáša a Anežku 

Pi 
25. 9. 

Féria 
Kaz 3,1-11; Ž 144; Lk 9,18-22 

6.30 Za uzdravenie Slávky 

18.30 + Jozef a Milan    /mládež/ 

So 
26. 9. 

Panny Márie v sobotu 
Kaz 11,9-12; Ž 90; Lk 9,43b-45 

7.00 
ZBP a DDS pre Editu 
a Máriu s rodinami 

18.30 Za obrátenie Jána 

Ne 

27. 9. 

DVADSIATA ŠIESTA 
NEDEĽA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
 

Ez 18,25-28; Ž 25; 
Flp 1,1-11; Mt 21,28-32 

8.00 + Cyprián a Tibor 

9.30 
+ Jozef, Anna, Mária a 
Jozef 

11.00 Za farníkov 

18.30 ZBP pre Pavla a Pavla 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00    9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  27.  9.  2020: 

Sobota - 
vigília 

8.00 9.30 11.00 18.30 

Novák, 
Sinčáková 

Uriga, 
Harakaľová 

Sztraka, 
Sztraková 

Kočiš, 
Štefanková 

Josipčuk, 
Klapák 

 

 

 

 

1. Na upratovanie kostola k 

nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 

Dankovičovú, Kavčákovú a 

Klacikovú. Vyslovujeme vďaku 

rodinám, ktoré upratovali kostol 

k dnešnej nedeli. 

2. Zbierka na Boží hrob činila v našej 

farnosti spolu 752,07 - € (Farský 

kostol – 644,83 €; filiálka Dlhé – 66,-€, 

školská kaplnka Rodinná oblasť – 

41,24,-€). Úprimné Pán Boh zaplať. 

3. Bohuznámi obetovali na kostolné 

potreby 50,-€, zo svadby Mareka 

a Kataríny obetovali na kostol 100,-€. 

Pán Boh zaplať. 

4. Vopred ďakujeme aj za dnešnú 

finančnú zbierku na opravu cesty 

k fare a kostolu. Práce sa začali 

v stredu a budú pokračovať aj 

v ďalších dňoch. Prosíme počas tejto 

doby parkovať na iných miestach. 

5. V utorok po večernej sv. omši 

bude biblické stretnutie 

v Katechetickej miestnosti. 

6. Od nasledujúceho piatku 5 minút 

pred večernými sv. omšami sa 

začneme modliť Deviatnik k sv. 

Františkovi z Assisi ako duchovnú 

prípravu na odpustovú slávnosť, ktorá 

bude v nedeľu 4. októbra o 10.30 hod. 

Bližšie podrobnosti a plagát k odpustu 

budú v oznamoch na budúcu nedeľu.  

7. Grécko-katolícka farnosť Vranov 

– Juh pozýva na budúcu nedeľu 27. 

septembra  odpustovú slávnosť 

spojenú s posviackou novej farskej 

budovy. Bližší program nájdete na 

plagáte na výveske. 

8. Dávame do pozornosti, že aj pre 

bohoslužby platí nový tzv. Covid 

semafor. Náš okres je zatiaľ v žltom 

pásme. Je preto potrebné dodržiavať 

tieto zásady: sedenie v kostole 

šachovitým spôsobom, resp. 

dodržať istý odstup a sadnúť si  

v lavici, či stáť tam, kde sú značky, 

sväté prijímanie sa podáva teraz iba 

na ruku!!! (len v jednotlivom prípade 

do úst – napr. veriaci s barlami, ale 

až na konci radu ako poslední, nie 

skôr!), povinné rúška, povinná 

dezinfekcia rúk pri vstupe do 

kostola, vynecháva sa znak pokoja. 

Tiež prosíme, aby ste v prípade 

respiračných ťažkostí, či podozrenia 

na podobné choroby, zostali doma. 

V prípade choroby nie sme viazaní 

účasťou na sv. omši. Prosíme 

o rešpektovanie týchto pokynov.    

 

 

Sviatosť manželstva si chcú 

vyslúžiť: 

 

Dávid Ulian a  

Andrea Velková 

ohlasujú sa druhý krát. 

 

Zahrňte týchto mladých do svojich 

modlitieb. 

 

 

Liturgický program na 25. týždeň v období cez rok 
Oznamy 

 

 


