
Poverello

„Božie kráľovstvo nie je jedlo ani nápoj,
ale láska, radosť a pokoj v Duchu Svätom“ (porov.
Rim 14,17). Tieto veci sú určené pre Ježišových
učeníkov. Pre tých, ktorí pokladajú seba samých
za bláznov pre tento svet a sú dosť pokorní, aby
sa dali viesť Bohom. 

Boh chce, aby sme sa stali deťmi, ktoré
sú závislé na rodičoch a čisté od každého hriechu.
„Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského
kráľovstva“ (porov. Mt 18,3).

Skúsme preto prijať Ježišove dary,
ktoré nám ponúka pre dnešný deň. To sú i tie veci,
ktoré sú určené pre maličkých - to je tá láska
medzi sebou navzájom, radosť pri svojich úspe-
choch a úspechoch iných, pokoj pri nesení kaž-
dodenných krížov. Ako tieto dary prijať od Ježiša?
Boh pred nami neskrýva dary lásky, radosti a trva-
lého pokoja. Oni sú určené len pre tých, ktorí si
vyvolia Ježiša za svojho Pána a stanú sa malič-
kými v očiach ľudí.

Čas oddychu

Sú pred nami dovolenky, prázdniny, čas
oddychu na ktorý sa každý teší. Po intenzívnej na-
máhavej práci sa mnohí z nás cítia unavení, vy-
čerpaní od ťažkej práce, možno nielen telesne,
ale aj duchovne. Je potrebné nájsť si čas na mod-
litbu počas dňa. Ako prežívate deň za dňom?

Sú vaše dni rušné, že neviete čo skôr,
alebo na druhej strane sú nudné, keď čakáte,
kedy už bude ďalšia hodina za vami? Ježiš nám
hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate
a ste preťažení a ja vás posliním“ (Mt 11,28). Ježiš
dnes volá všetkých ľudí, aby prišli k nemu. On ho-
vorí: „Poďte všetci!“ To znamená, že oslovuje aj

tých, ktorí ho už raz odmietli alebo stále odmie-
tajú. 

Podmienkou sú len dve vlastnosti – byť
ustatý od námahy a byť obťažený. 

Grécke slovo kapiaó znamená: byť
ustatý po ťažkej telesnej práci. 

Kým slovo fortizó vyjadruje ťarchu zod-
povednosti. Jednoducho povedané:

Ježiš čaká všetkých, ktorí sú vyťažení
po telesnej alebo po psychickej stránke. Človek
keď je ustatý, hľadá miesto, alebo spoločenstvo
ľudí, kde by mohol pookriať a nabrať stratené sily.
Ježiš nám obrazne ponúka svoje jarmo. Je to
obraz 'jarma', aké používajú ťažné zvieratá na ťa-
hanie nákladu. Ježiš sa nám ním chce priblížiť.
Ako jarmo uľahčuje prácu, aby sa povrazy nevrá-
žali do mäsa, tak Ježiš nás chce chrániť od pre-
ťaženia, znechutenia a následného vyhorenia.
Tak ako kočiš vedie svojho koňa, lebo dobre
pozná cestu a vie, čo je preň najlepšie, takto
i Ježiš chce, aby sme sa dali ním viesť....a tak bu-
deme šťastní. Boh - náš Stvoriteľ vie, čo je pre
nás najlepšie. 

Keď poslúchneme slová dnešného
evanjelia a nájdeme si čas v priebehu dňa na
stretnutie s Ježišom, verím, že isto nájdeme po-
silu do nášho života. Čas s Ježišom je časom
modlitby, ticha, čítania Sv. Písma i duchovnej lite-
ratúry. Čas venovaný modlitbe, bude vždy dosta-
točne odmenený. Skúsme preto pamätať na
Ježišove slová: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa na-
máhate a ste preťažení a ja vás posilním.“ Pamä-
tajme, že Ježiš nám vždy chce pomôcť, on iba
čaká kedy prídeme a načerpáme živej vody.

spracovala M.Štefanková
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štrnáSta a PätnáSta
nEDEľacEZ rOk

Vychádza týždenne vždy k nedeli. Redakčná rada: farská pastoračná rada a veriaci farnosti.
Vaše prispevky, pripomienky a návrhy čakáme na email adrese: rkcvranovjuh@gmail.com;
Príspevok na vydávanie: 0,10 €

Resp: Budem ťa velebiť, Pane, pokorný Kráľ slávy.

1. Na upratovanie farského kostola k na-
sledujúcej nedeli prosíme rodiny Balber-
čákovú, Stolárikovú a Bižovú. Zároveň
vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali
kostol k dnešnej nedeli.

2. Na potreby kostola darovali dvaja
Bohu známi po  50 ,-€ a jedna Bohu
známa 20,- €.  Pán Boh zaplať za fi-
nančný dar.

3. Upozorňujeme, že počas letných
prázdnin v júli a auguste, nebudú
úradné hodiny vo farskej kancelárii.
Potrebné doklady, nahlásenia krstov, po-
hrebov, či sobášov, vás prosíme vybavo-
vať po večerných sv. omšiach v týždni.
Vďaka za pochopenie.

4. Do pozornosti vám dávame Arcidie-
céznu púť v Gaboltove ku cti blahoslave-
nej Panny Márie Karmelskej, ktorá sa
uskutoční  najbližší víkend 15.-16. Júla
2017. Podrobný program si môžete prečí-
tať na plagáte pri vstupe do kostola. Pri
sobotnej sv. omši novokňazov o 21.00
hod. tam bude spievať náš mládež-
nícky zbor.   
----------------------------------------------------

Sviatosť manželstva 
si chcú vyslúžiť:

Vladimír Vladimír El iášEliáš a Diana a Diana PacákOVáPacákOVá
ohlasujú sa druhýkrát a tretíkrát

Peter  MiHáČ a Mária lUkáČOVáPeter  MiHáČ a Mária lUkáČOVá
ohlasujú sa tretíkrát

Zahŕňte týchto mladých 
do svojich modlitieb

Svätý Benedikt, opát
Pôvod mena : benedictus – požeh-

naný. Narodil sa v Nurzii okolo r. 480. Bol
syn veľkostatkára. Študoval v Ríme. Po nie-
koľkých rokoch prešiel do hôr neďaleko Su-
biaca. Začali sa okolo neho zhromažďovať
jeho nasledovníci. V okolí založil 12 klášto-
rov. Neskôr prešiel do ruín opustenej, malej
pevnosti na Monte Cassino, kde založil opát-
stvo.

Tu napísal Regulu, ktorá  sa stala
základom mníšskeho života na Západe. Od-
porúča v nej rozvážnosť a miernosť v mod-
litbe, práci i odpočinku. Ukazuje cestu
k náboženskej dokonalosti cez sebaovláda-
nie, pokoru, poslušnosť. Dôležitú časť dňa
rehoľníka určil na čítanie Svätého písma. Be-
nedikt zaviedol do rehole profesiu – právom
zaručenú príslušnosť ku kláštoru, ako aj sta-
bilitu miesta, čiže aby sa mnísi zaviazali, že
zostanú v jednom kláštore až do smrti a tiež
úsilie o dokonalosť života a poslušnosť opá-
tovi. Jeho náročný duch pritiahol mnohých.
Bol vyhľadávaný poradca viacerých význam-
ných osobností i panovníkov.

Jeho sestra sv. Scholastika v blíz-
kosti Monte Casino založila benediktínsku
ženskú vetvu. Benedikt zomrel 21. marca
547. Regula sv. Benedikta mala veľký vplyv
na celý kláštorný život západnej Európy.
Jeho duchovní synovia sa zaslúžili o pokres-
ťančenie Európy, o jej duchovné, hospo-
dárske a kultúrne povznesenie. Pápež Pavol
VI. ho r. 1964 vyhlásil za patróna Európy.
V ikonografii je zobrazený v benediktínskom
habite, v kapucni, s krížom v ruke.

Lucia Horná

Oznamy



liturgický program na 14. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

Vt Dlhé 17.30 ! 9.30

rod. oblasť 8.00

Deň litUrGickÝ  kalEnDár ČaS ÚMYSlY

Po
10. 7.

POnDElOk 14. tÝŽDŇa cEZ rOk
(Gn 28,10-22; Ž 91; Mt 9,18-26)

6.30

18.30

+ Mária

ZBP Slavomír s rodinou

Ut

11. 7.

SV. BEnEDikta, OPáta, 
PatrÓna EUrÓPY, sviatok

(Prís 2,1-9; Ž 34; Mt 19,27-29)

6.30

18.30

+ Ján, Rudolf, Peter

+ Ján Zajac

St

12. 7.

StrEDa 14. tÝŽDŇa cEZ rOk

(Gn 41,55-42,24; Ž 33; Mt 10,1-7)

6.30

18.30

ZBP a DDS Mária s rodinou

+ Bartolomej Valčo, 1. výročie

št

13 7.

štVrtOk 14. tÝŽDŇa cEZ rOk

(Gn 44,18-45,5; Ž 105; Mt 10,7-15)

6.30

18.30

ZBP Mária s rodinou

+ Anna

Pi

14. 7.
PiatOk 14. tÝŽDŇa cEZ rOk

(Gn 46,1-30; Ž 37; Mt 10,16-23)

6.30

18.30

+ Ján

ZBP a DDS Anna,
50. rokov života

So

15. 7.

SV. BOnaVEntÚrU, BiSkUPa 

a UČitEľa cirkVi, Spomienka
(Gn 49,29-50,26; Ž 105; Mt 10,24-33)

7.00

18.30

ZBP  a uzdravenie Michal

+ Ján, Helena

ne

16. 7.

PätnáSta nEDEľa 

V cEZrOČnOM OBDOBÍ

(Iz 55,10-11; Ž 65; Rim 8,18-23; 
Mt 13,1-23)

6.30

8.00   

9.30

18.30

+ Vladimír

+ Ivan, Ľubomír

ZBP Margita

ZBP Miroslav s rodinou

nedeľa  16.7.2017 6.30 8.00 9.30 18.30

Sobota  Novák
Josipčuková

Chytra
Sabolová

Sztraka
Sztraková

Vaterka
Vaterková

Demčák
Plančárová

lektori na budúcu nedeľu:

liturgický program na 15. týždeň cez rok

Deň litUrGickÝ  kalEnDár ČaS ÚMYSlY

Po
17. 7.

SV. anDrEJa SVOraDa 
a BEnEDikta, PUStOVnÍkOV,

Spomienka

(Ex 1,8-22; Ž 124; Mt 10,34-11,1)

6.30

18.30

+ Ladislav, Helena

+ Štefan, Ján, Žofia

Ut

18. 7.
UtOrOk 15. tÝŽDŇa cEZ rOk

(Ex 2,1-15; Ž 69; Mt 11,20-24)

6.30

18.30

+ Mária

+ Ján

St

19. 7.

StrEDa 15. tÝŽDŇa cEZ rOk

(Ex 3,1-12; Ž 103; Mt 11,25-27)

6.30

18.30

ZBP Mária, Ján, Kveta 
s rodinou

+ Viera, Karol, Marián. Karol

št

20. 7.
štVrtOk 15. tÝŽDŇa cEZ rOk

(Ex 3,13-20; Ž 105; Mt 11,28-30)

6.30

18.30

ZBP sestra Teofila

+ Martin

Pi

21. 7.

PiatOk 14. tÝŽDŇa cEZ rOk

(Ex 11,10-12,14; Ž 116; Mt 12,1-8)

6.30

18.30

+ Jozef, Mária, Pavol, Mária

ZBP a DDS Jozef a Katarína

So

22. 7.

SV. MáriE MaGDalÉnY,

Spomienka

(Prísl 3,1-4; Ž 63; Jn 20,1-18)

7.00

18.30

+ Ladislav, Helena, Michal

+ Ján, Júlia

ne

23. 7.

šEStnáSta nEDEľa 
V cEZrOČnOM OBDOBÍ

(Múd 12,13-19; Ž 86; Rim 8,26-27; 
Mt 13,24-43)

6.30

8.00   

9.30

18.30

Na úmysel

+ Alžbeta, Vincent

+ Jozef, Anna

Poďakovanie za 60. Rokov
života - Jozef

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

Vt Dlhé 8.00 9.30

rod. oblasť 8.00

nedeľa  23.7.2017 6.30 8.00 9.30 18.30

Sobota  Sztraka
Sztraková

Uriga
Josipčuková

Benčo
Fecenková

Josipčuk
Antolíková

Demčák
Plančárová

lektori na budúcu nedeľu:


