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Hovoril v podobenstvách 

Vo svojom živote ste už počuli 

veľa homílií. Ktorá z nich sa vás dotkla? 

Na chvíľu si zatvorte oči a skúste si 

spomenúť. Ak patríte k väčšine, 

spomeniete si na tú, ktorá obsahovala 

nejaký podmanivý, nezabudnuteľný 

príbeh. A ten obsahuje posolstvo, ktoré 

možno podľa titulu jednej populárnej 

knihy nazvať Nápad za milión. Ježiš bol 

majstrom v podobenstvách s 

"miliónovým" posolstvom, akým je aj to 

dnešné o rozsievačovi a zrne. Nejde o 

príbehy, ktoré nájdete napríklad v 

literárnych zbierkach alebo rozprávate 

ako rozprávky na dobrú noc. Ježišove 

podobenstvá sú zvyčajne krátke, ide o 

jednoduché obrazy alebo opisy z 

bežného života; ak ide o príbehy, 

zvyčajne majú nejakú zápletku alebo 

prekvapivý zvrat. Ale vždy ponúkajú 

porovnanie niečoho, čo poznáme 

(semienko, hostina, žena, ktorá hľadá 

stratený peniaz), s niečím, čo Ježiš chce, 

aby sme pochopili (Božie kráľovstvo, 

Otcova láska).  

Ježišove podobenstvá nás 
dokážu hlboko zasiahnuť, pretože 

otvárajú našu myseľ a vťahujú nás 
priamo do diania príbehu, ktorý, ak sa doň 
započúvame, je neuveriteľne hlboký. 
Každé podobenstvo je ako malé semienko 
z dnešného evanjelia - živé, dobré v 
každom období, schopné priniesť každý 
rok bohatú úrodu, ak ho zem prijme. 
Určitým spôsobom je Ježiš sám tým 
najkrajším podobenstvom. Jeho život, 
citujúc iný slávny knižný titul, je skutočne 
Najväčší príbeh všetkých dôb. Celý príbeh 
evanjelia je napínavou drámou - o Otcovi, 
ktorý túži zachrániť svoje deti a priviesť 
ich späť do svojho náručia; o jeho Synovi, 
ktorého láska vedie k tomu, aby sa 
podujal na rozhodujúcu záchrannú misiu; 
o Duchu Svätom, ktorý posilnil Ježiša a 
teraz napĺňa a premieňa aj nás na Kristovu 
podobu. Teraz tento veľký príbeh 
pokračuje v živote každého z nás. Dotkne 
sa nás táto správa? To závisí iba od nás.  

f. v. Michal 

 

1. Na upratovanie kostola k 
nasledujúcej nedeli prosíme rodinu 
Dilikovú, Figmikovú a Hrubyovú. 
Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré 
upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
  
2. Naďalej platí, že v interiéri 
kostola by sme mali mať rúška 
počas sv. omše. Výnimku tvoria iba 
ľudia, ktorí majú zdravotný problém 
s dýchaním, alebo iné zdravotné 
ťažkosti. Taktiež kňazi, ktorí sú pri 
slávení sv. omše v 
dostatočnom odstupe od ľudí.  
Rovnako sa zatiaľ naďalej 
vynecháva podávanie rúk pred sv. 
prijímaním. Taktiež, čo sa týka sv. 
prijímania, ako prví prichádzajú tí, 
ktorí chcú prijať na ruku, potom 
ostatní.      

 
 
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

 
Martin Kolečava  a Ivana Alžová 
   ohlasujú sa tretí krát. 
 
Patrik Jano a Natália Muchová 
 ohlasujú sa prvý a druhý krát 
 
Martin Kačeriak a Zuzana Zubková 
 ohlasujú sa prvý a druhý krát 
 

Zahrňte týchto mladých do svojich 
modlitieb. 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA 
 
Sviatosť zmierenia je moje osobné 
stretnutie s Kristom, kde mi kňaz službou 
Cirkvi odpúšťa hriechy. Má 5 častí.  
Prvé tri: spytovanie svedomia, ľútosť 
a predsavzatie si robím ešte doma v 
tichu, kde ma nikto neruší. Spytovanie 
svedomia je najlepšie si robiť pomocou 
duchovného alebo spovedného zrkadla z 
modlitebnej knižky alebo inej pomôcky. 
A to aj človek, ktorý chodí často na 
spoveď, lebo to mu pomôže hlbšie 
spoznať svoje vnútro.  
V kostole vykonám 4. časť – vyznanie 
hriechov. Na spoveď je potrebné prísť 
v dostatočnom predstihu, aby som sa 
vyhol tomu, že z časových dôvodov 
alebo kvôli môjmu „dobehovaniu“ na 
poslednú chvíľu nebudem vyspovedaný.  
Spovedám sa vždy v jednotnom čísle – 
sám za seba: Nie poohovárali sme, ale 
ja som ohováral. Nie môj muž, moja 
žena je taký a taká, ale ja som v tom 
a tom zhrešil. Nespovedáme sa, že 
človek zahreší – človek je ten vonku – ja 
sa spovedám za seba, čiže ja som 
zahrešil.  
5. časť – zadosťučinenie môže byť 
nejaká modlitba alebo nejaký skutok 
pokánia alebo lásky k blížnemu. Je 
potrebné nájsť chvíľu ticha a sústredenia 
a pomodliť sa toto zadosťučinenie ako 
prejav úprimnej vďačnosti za odpustenie 
hriechov.  
Pán Ježiš hovorí, že ak chceme , aby 
Boh nám odpustil, musíme najprv 
odpustiť my druhým.  
S takýmto postojom odpustenia 
blížnym pristupujme k sviatosti 
zmierenia, aby sme nechodili na 
spoveď v stave, keď sa ja hnevám na 
blížneho. 
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Liturgický program na 15. Týždeň v období cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
13. 7. 

FÉRIA 
Iz 1,10ab.11-17; Ž 50; Mt 10,34-11,1 

6.30 ZBP Mária 

18.30 
ZBP a poďakovanie 
Margita (70 r. života) 

 

Ut 
14. 7. 

FÉRIA 
Iz 7,1-9; Ž 48; Mt 11,20-24 

6.30 ZBP pre bohuznámych 

18.30 + Milan a Anna 

 

St 
15. 7. 

SV. BONAVENTÚRA, BIS. A UČ. 
CIRKVI - spomienka 

Iz 10,5-7.13-16; Ž 94; Mt 11,25-27 

6.30 + Ján 

18.30 
+ Mária Radvanská 
(zádušná) 

 

Št 
16. 7. 

PREBLAHOSL. PANNY MÁRIE 
KARMELSKEJ – ľub. spomienka 

Iz 26,7-9.12.16-19; Ž 102; Mt 11,28-30 

6.30 
Za pomoc a obrátenie pre 
Petra 

18.30 
+ Tomáš, Oľga, Terézia a 
Jozef 

 

Pi 
17. 7. 

SV. ANDREJA SVORADA 
A BENEDIKTA - spomienka 

Iz 38,1-6.21-22.7-8; Ž Iz 38; Mt 12,1-8 

6.30 ZBP Ľubomír 

18.30 ZBP Jakub 

 

So 
18. 7. 

PANNY MÁRIE V SOBOTU 
ľub. spomienka 

Mich 2,1-5; Ž 10; Mt 12,14-21 

7.00 ZBP Anna a Margita 

18.30 
ZBP a DDS Natália a 
Jakub 

Ne 

19. 7. 

ŠESTNÁSTA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Múd 12,13.16-19; Ž 86 
Rim 8,26-27; Mt 13,24-43 

6.30 + Vladimír 

8.00 
ZBP a DDS pre 
birmovancov 

9.30 
ZBP a poďakovanie Gita (70 
r. života) 

18.30 
ZBP a poďakovanie Mário 
(25 r. života) 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00   9.30 

Rod. 
oblasť 

      11.00 

Lektori na nedeľu,  19. 7. 2020: 

Sobota - vigília 6.30 8.00 9.30 18.30 

Josipčuk, 
Klapák 

Babej, 
Babejová 

Kočiš,  
Chytra 

Demčák, 
Plančárová 

Vaterka, 
Vaterková 

Liturgický program na 16. Týždeň v období cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
20. 7. 

FÉRIA 
Mich 6,1-4.6-8; Ž 50; Mt 12,38-42 

6.30 Za uzdravenie pre Máriu 

18.30 ZBP a DDS Ema a Martin 

Ut 
21. 7. 

FÉRIA 
Mich 7,14-15.18-20; Ž 85; Mt 12,46-50 

6.30 
+ Michal, Vladimír, Juraj 
a Mária 

18.30 + Štefan a Anna 

St 
22. 7. 

SV. MÁRIA MAGDALÉNA - 
sviatok 

Pies 3,1-4a; Ž 63; Jn 20,1-2.11-18 

6.30 + členovia BSR 

18.30 + Ján, Alžbeta a Michal 

Št 
23. 7. 

SV. BRIGITA, REH., PATRÓNKA 
EURÓPY - sviatok 

Gal 2,19-20; Ž 34; Jn 15,1-8 

6.30 + Miroslav (1. výročie) 

18.30 + Ján a Anna 

Pi 
24. 7. 

FÉRIA  

Jer 3, 14-17; Ž Jer 31; Mt 13,18-23 

6.30 + Ján 

18.30 ZBP Anna 

So 
25. 7. 

SV. JAKUBA, APOŠTOLA 
sviatok 

2Kor 4,7-15; Ž 126; Mt 20,20-28 

7.00 + Adolf, Jozef a Adolf 

18.30 ZBP Ladislav a Adrián 

Ne 

26. 7. 

SEDEMNÁSTA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 
1Kr 3,5-6a.7-12; Ž 119 

Rim 8,28-30; Mt 13,44-52 

6.30 + Anežka 

8.00 ZBP Anna (85 r. života) 

9.30 + Tadeáš 

18.30 + Anna a Ján 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00   9.30 

Rod. 
oblasť 

      11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  26. 7. 2020: 

Sobota - vigília 6.30 8.00 9.30 18.30 

Novák, 
Antolíková 

Ivanko, 
Ivanková 

Klapák, 
Klapáková 

Jenčo, 
Jenčová 

Benčo, 
Sinčáková 

 


