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Pšenica a kúkoľ, horčičné zrnko, kvas.
Jednoduché obrazy Božieho kráľovstva z dneš-
ných Ježišových podobenstiev.  Dobrí gazdovia
vedia, že keď chcú úrodu, musia najprv pripraviť
pôdu, oslobodiť ju od zbytočností, ktoré bránia
rastu plodín nasiatych v semene na začiatku se-
zóny. Tým zbytočnostiam hovoríme burina alebo
kúkoľ.  Dnes už máme rôzne mechanizmy a pra-
covné nástroje na oslobodenie plodín od buriny,
ale ruku na srdce, kto rád plel burinu ručne? Išlo
to trošku ťažšie a bolo to zdĺhavejšie.

POZOR nA DUcHOVnÚ BURInU !!!

Ježiš má pred sebou mnohých roľníkov
a gazdov pracujúcich na poliach, ktorí chcú poro-
zumieť jeho učeniu. Už minulú nedeľu sme počuli
podobenstvo o rozsievačovi, dnes  sú to znova
podobenstvá z bežného „gazdovského“ života -
o kúkoli medzi pšenicou, horčičnom zrnku
a kvase. Podobenstvá však nesú nejakú obraznú
myšlienku tak, aby ju poslucháči našli a pochopili.
Ako je  to teda s nebeským kráľovstvom?  „Roz-
sievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je
svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ
sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je dia-
bol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Ako
teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na
konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a
vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a
tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej
pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. (porov.
Mt 13,40-41)

S hriechom, obrazne kúkoľom alebo
burinou sa neradno zahrávať.  Tvrdé slová Ježiša

na konci tohto podobenstva svedčia o ohnivej peci
a škrípaní zubami. Pozor teda na burinu duše!

Horčičné stromy v našom podnebnom
pásme síce nemáme, ale vidíme na našich po-
liach, čo sa deje s maličkými pár milimetrovými
semienkami, keď vzídu. Za pár dní vyrašia do
krásnych rastlín, či kríkov. Tak je to aj s Božím krá-
ľovstvom v nás. Niekedy stačí jedna veta, jeden
príbeh z biblie, jedna kázeň kňaza, jedna gospe-
lová pieseň a život človeka je obrátený naruby.
Z malého semienka sa stáva veľký strom plný du-
chovnej úrody.

A kvas? Ja mám rád domáce buchty na
pare z vykvaseného cesta.  Minule nám doma
„buchla“ miska s vykvaseným cestom. Isto sa to
stáva po sobotách aj u vás. Z malého kvasu sú
perfektné buchty. Za krátky čas. Tak je to aj
s Božím kráľovstvom v nás. Ak sa starám o kva-
sok a dobre ho zmiešam s múkou , je z neho vý-
borné cesto. Obrazne. Ak sa starám o duchovné
veci a primiešavam ďalšie a ďalšie, vzíde z toho
Božie kráľovstvo vo mne. Jednoduché? Ani nie.
Často krát je jednoduchosť ťažká, ale oplatí sa.                                                                                                                                    

M. Haňov
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Resp: Ty, Pane, si dobrý, veľmi láskavý.

1. Na upratovanie farského kostola k nasledu-
júcej nedeli prosíme rodiny Babejovú, Dojčá-
kovú a Haňovú. Zároveň vyslovujeme vďaku
tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.
2. Na potreby kostola darovala Bohu známa ro-
dina 50 € . Úprimná vďaka za milodar.
3. 20. výročie konsekrácie budeme sláviť 17.
augusta (štvrtok).
4. Ľudové misie budú od 24.9 do 1.10.2017.

Božia láska je úžasná.
Predchádzala nás, sprevádzala nás

a napĺňala nás počas celej plavby nášho tá-
bora, ktorý prebiehal pod názvom MARINE-
ROS DIOS v dňoch 10.-15.7.2017 v zariadení
ŠvP Kysak.

Našla si svoje predĺžené ruky, nohy,
ústa a hlavne srdce v našich nenahraditeľných
a obetavých animátoroch, v zdravotníkovi, kto-
rého sme volali jednoducho MIKI, v našich du-
chovných otcoch: v p. dekanovi Albičukovi,
v p. kaplánovi Marcelovi a Marekovi Hospodá-
rovi.

Božia láska sa o celú plavbu posta-
rala i prostredníctvom našich sponzorov: Far-
ský úrad Vranov n.t. - Juh, papierníctvo
PONTEX, Discont, Stavpoč - Ing. František
Jendroľ, rodiny Trellová,  Illešová a Vidová,
šikovnými a ochotnými rukami nám po-
mohla p. Rostecká.

Nech náš hlavný KAPITÁN JEŽIŠ bo-
hato odmení všetkých, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom (očiam viditeľným i neviditeľným)
prispeli k radostnej a bezpečnej plavbe našich
detí v tábore.

I naďalej sa všetci vzájomne podpo-
rujme modlitbou a pomáhajme si, lebo plavba
životom každého z nás ešte neskončila. 

vďačné sestry de ND 

sr Consolata a sr. Imakuláta

“Našu plavbu sme začali vo veľkom -
a to  sv. omšou.V pondelok sme priplávali na
ostrov SEBADISCIPLÍNA, kde počas výcviku
sa z nás stali praví námorníci. To,že deti majú
radi vodu sme sa presvedčili hneď v druhý deň

počas vodných hier. Spoznávali sme, že je nám
Boh VERNÝ a máme byť aj my Jemu. OD-
VÁŽNA streda bola naozaj dňom, kedy sme sa
naučili prekonať samých seba,či už na túre
alebo pri nočnej („rannej“) hre. Štvrtok nás na-
učil POSLUŠNOSTI nielen voči Bohu, ale aj
autoritám a hlavne rodičom. Strieľanie zo vzdu-
chovky, letné lyžovanie, chodenie po lane či
Spartan Race – toto všetko nás čakalo na pia-
tom ostrove,kde sme sa zároveň OBETOVALI
jeden pre druhého. Plavbu sme ukončili sv.

omšou a domov sme sa doplavili okolo obeda.
Tohtoročný tábor Marineros Dios nás

utvrdil, že všetci sme Boží moreplavci. Plavíme
sa do neba k Nášmu Ockovi. Myslím, že každý
sa cítil prijato – o čom svedčili vysmiaté tváre.
Každý z animátorov prispel kúskom seba
a preto bol tento tábor najlepší.” 

Viki Tomková

----------------------------------------------------

Sviatosť manželstva 
si chcú vyslúžiť:

Pavol BAČIK Pavol BAČIK 
a Miroslava DZURIKOVÁa Miroslava DZURIKOVÁ

ohlasujú sa prvýkrát

Marián PAVLOV Marián PAVLOV 
a a IVetA ŠV IRLOcHOVÁIVetA ŠV IRLOcHOVÁ

ohlasujú sa prvýkrát

Zahŕňte týchto mladých 
do svojich modlitieb

Oznamy



Liturgický program na 16. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

Vt Dlhé 18.00 18.00 9.30

Rod. oblasť 8.00

Deň LItURGIcKÝ  KALenDÁR ČAS ÚMYSLY

Po
24. 7.

POnDeLOK 16. tÝŽDŇA ceZ ROK
(Ex 14,5-18; Ž Ex 15; Mt 12,38-42)

6.30

18.30

ZBP rehoľnej sestry Kristíny

ZBP Anna, 45. rokov života

Ut

25. 7.

SV. JAKUBA, APOŠtOLA
Sviatok

(2Kor 4,7-15; Ž 126; Mt 20,20-28)

6.30

18.30

ZBP a poďakovanie Peter – 
50 rokov života

Poďakovanie  za 25 rokov
manželstva Jana a Eduard

St

26. 7.

SV. JOAcHIMA A AnnY, RODIČOV

PAnnY MÁRIe, Spomienka

(Ex 16, 1-15; Ž 78; Mt 13,1-9)

6.30

18.30

ZBP Marta, 70. rokov života

ZBP a DDS Vladimír

Št

27 7.

SV. GORAZDA A SPOLOČnÍKOV,

spomienka

(Ex 19,1-20; Ž Dan 3; Mt 13,10-17)

6.30

18.30

+ Pavol, Ján, Jozef

+ Anna, Marián

Pi

28. 7.
PIAtOK 16. tÝŽDŇA ceZ ROK

(Ex 20, 1-17; Ž 19; Mt 13,18-23)

6.30

18.30

ZBP a DDS Peter s rodinou

ZBP Anna s deťmi

So

29. 7.

SV. MARtY
spomienka

(1Jn 4,7-16; Ž 34; Jn 11,19-27)

7.00

18.30

Za živých členov BSR

ZBP Helena

ne

30. 7.

SeDeMnÁStA neDeĽA 

V OBDOBÍ ceZ ROK

(1 Kr 3,5-12; Ž 119; Rim 8, 28-30; 

Mt 13,44-52)

6.30

8.00   

9.30

18.30

ZBP a poďakovanie Natália

ZBP Michal

ZBP Ivana

+ Ľudmila

nedeľa  30.7.2017 6.30 8.00 9.30 18.30

Sobota  Vaterka
Vaterková

Ivanko
Ivanková

Babej
Babejová

Klapák
Klapáková

Benčo
Fecenková

Lektori na budúcu nedeľu:

Liturgický program na 17. týždeň cez rok

Deň LItURGIcKÝ  KALenDÁR ČAS ÚMYSLY

Po
31. 7.

SV. IGnÁcA Z LOYOLY, KŇAZA,
spomienka

(Ex 32,15-34; Ž 106; Mt 13, 31-35)

6.30

18.30

Za + členov BSR

+ Mária, Anna

Ut

1. 8.

SV. ALFOnZA MÁRIU 
De LIGUORI, BISKUPA 

A UČIteĽA cIRKVI, spomienka

(Ex 33,7-34,28; Ž 103; Mt 13,36-43)

6.30

18.30

+ Ján

Poďakovanie rodiny za milosti

St

2. 8.

StReDA 17. tÝŽDŇA ceZ ROK

(Ex 34,29-35; Ž 99; Mt 13,44-46)

PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY

6.30

18.30

.....

+ František – 1. výročie smrti

Št

3. 8.
ŠtVRtOK 17. tÝŽDŇA ceZ ROK

(Ex  40,16-38; Ž 84; Mt 13,47-53)

6.30

18.30

.....

ZBP Miroslav s rodinou

Pi

4. 8.

SV. JÁnA MÁRIU VIAnneYA,

KŇAZA spomienka

(Lv 23, 1-37; Ž 81; Mt 13,54-58)

6.30

18.30

......

+ Jozef

So

5. 8.

VÝROČIe POSVIAcKY HLAVneJ 
MARIÁnSKeJ BAZILIKY V RÍMe

ľubovoľná spomienka

(Lv 25,1-17; Ž 67; Mt 14,1-12)

7.00

18.30

ZBP Mária

.....

ne

6. 8.

PReMenenIe PÁnA
SVIAtOK

(Dan 7, 9-14; Ž 97; 2Pt 1,16-19; Mt 17,1-9)

6.30

8.00

9.30

18.30

......

ZBP Ján a Monika s rodinou

ZBP a DDS Anna
60 rokov života

.....

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

Vt Dlhé 18.00 8.00 9.30

Rod. oblasť 8.00

nedeľa  6.8.2017 6.30 8.00 9.30 18.30

Sobota  Josipčuk
Antolíková

Gazda
Gazdová

Demčák
Plančárová

Novák
Fecenková

Ivanko
Ivanková

Lektori na budúcu nedeľu:




