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Našiel si už nejaký poklad? Asi 

sa pri takejto priamej otázke usmejeme, 
pretože po rôznych životných 
skúsenostiach sme my dospelí 
presvedčení, že téma o veľkom poklade 
je témou pre rozprávky. Svet sa už zdá 
byť veľmi malým miestom, aby zostalo 
čosi veľké a hodnotné aj neobjavené. 
Rôzni dobrodruhovia a hľadači šťastia sa 
identifikovali s túžbou nájsť poklad, 
a obetovali pre to mnohokrát hromadu 
prostriedkov, času a síl. Dnešná 
Ježišova rozprava o nájdenom poklade 
však nie je témou pre dobrodružnejšie 
povahy, ale je odkazom, upriamením na 
skutočne dôležité veci dosiahnuteľné pre 
každého z nás. 
 

Poklad z rozprávky? 
 

Ježiš hovorí o poklade, nechal 
nám však k tomuto pokladu aj mapu? 
A čo ak nás niekto predbehne? Môžeme 
byť spokojní. Tieto otázky sú namieste 
pri dobrodružnom hľadaní hmotných 
pokladov, Ježiš však hovorí o poklade, 
ktorého hodnotu potrebujeme za svojho 
života objavovať, hodnotiť, aby sme 
nakoniec týmto pokladom boli aj sami 
obdarovaní. Nebeské kráľovstvo 
o ktorom dnes hovorí Ježiš Kristus, nie 
je konkrétnym miestom a časom ani 
vecou, ktorú ak nájdeme, zatvoríme za 
nepriedušnými dverami trezora s tým, že 
som vlastníkom tejto hodnotnej 
skutočnosti. Je to sám Boh prítomný 

v biede našich životoch a tohto sveta, 
ktorý sa vzdialil od Neho. A tento náš 
Pán nám vychádza v ústrety. On sám je 
nevyčísliteľnou hodnotou pre život 
každého jedného z nás. Život v spojení 
s Božou láskou,  je to najvzácnejšie 
a najkrajšie čím človek môže byť 
obdarovaný. A Boh nás chce obdarovať 
všetkých. Je však potrebné nechať sa 
viesť Jeho hlasom a On nás privedie 
k tomuto pokladu.  

Hodnota pokladu sa nestráca 
tak, ako sa denne mení hodnota vecí, 
ktoré používame. Toto je nemenné, 
večné. A teda ak chceš múdro 
investovať v živote, zainvestuj denne do 
života s Bohom, aby Ti stále viac 
odkrýval bohatstvá ktoré máš na dosah 
ruky. Bohatstvá, ktorým mnohí ľudia 
nerozumejú a neocenia, ale na tom 
nezáleží, pretože skutočnú hodnotu 
starovekých mincí pozná iba študovaný 
archeológ, ale skutočnú hodnotu Božích 
darov, pozná každé Božie dieťa. 

 
  otec Patrik 

 

 
1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 

nedeli prosíme rodinu Chytrovú, Krýdovú 

a Michalčovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, 

ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Na kostolné potreby obetovala 

bohuznáma 50,-€, z pohrebu Janky obetovali 

50,-€ a zo svadby Martina a Ivany 

Kolečavových darovali 100,-€. Pán Boh 

zaplať.  

3. Nasledujúca sobota bude Prvá sobota 

v mesiaci august. Ranné sv. omše vo 

farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé budú 

spojené ako zvyčajne so spoločnou 

modlitbou sv. ruženca. 

4. Porcinkulové odpustky je možno získať 

2. augusta, v nedeľu vo všetkých farských 

kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych 

chrámoch a františkánskych kostoloch. 

Skutok predpísaný na získanie odpustkov je 

nábožná návšteva kostola spojená 

s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním 

viery (Verím v Boha). Okrem toho treba 

splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté 

prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého 

Otca. 

 

Pápež napísal chlapcovi, ktorý 
putoval do Compostely s hendikepom 
 

Svätý Otec napísal list 
španielskemu chlapcovi Alvarovi s 
mentálnym postihnutím, ktorý nedávno 
absolvoval púť do Compostely. 15-ročný 
Alvaro sa na púť vydal spolu so svojím 
otcom a rodinným priateľom. Pápež 
František mu v liste blahoželá k 
dosiahnutiu méty a zároveň mu ďakuje za 
jeho odvážne svedectvo. 

Svätý Otec píše: „Drahý Alvaro, 
prijal som list od tvojho otca, v ktorom píše, 

že si ukončil púť do Compostely a že si vo 
svojom batohu niesol nielen tvoje osobné 
úmysly, ale aj úmysly mnohých iných ľudí, 
ktorí sa k tebe pridali tým, že ťa prosili 
o modlitbu.“ 

„Vďaka za to, že si nás povzbudil ku 
kráčaniu i že si pozval mnohých ďalších, aby 
kráčali s tebou. Uprostred pandémie, ktorú 
prežívame, si s tvojou úprimnosťou, radosťou 
a jednoduchosťou dokázal naštartovať nádej 
mnohých ľudí, ktorých si stretol po ceste či 
prostredníctvom sociálnej siete.“ 

„Vydal si sa na púť a mnohým si 
pomohol putovať, povzbudzujúc ich k tomu, 
aby nemali strach a aby znovu nadobudli 
radosť, pretože po ceste nikdy nejdeme 
osamote – Pán vždy kráča po našom boku. 
Vďaka za tvoje svedectvo i za tvoje 
modlitby.“ 

Svätý Otec ukončil list požehnaním 
na príhovor Panny Márie Karmelskej a pridal 
aj svoju tradičnú prosbu: „Nezabudni sa za 
mňa modliť“. 

Alvaro, ktorý pochádza zo 
španielskej Malagy, je siedmym z desiatich 
detí. Je členom Neokatechumenátnej 
komunity v miestnej farnosti sv. Patrika. Aj 
napriek svojmu postihnutiu sa aktívne 
zúčastňuje na farskom živote. Ako uvádza 
farnosť na svojej internetovej stránke, 
Alvarova „radostná skúsenosť viery je 
svedectvom pre všetkých, ktorí ho poznajú“. 

 
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 
 
 
Peter Macko a Patrícia Krištová 

ohlasujú sa prvý, druhý a tretí krát. 
 

Martin Kačeriak a Zuzana Zubková 

 ohlasujú sa druhý a tretí krát. 
 

Lukáš Hric a Lucia Kavčáková 

ohlasujú sa prvý a druhý krát. 
 

Vladimír Adam a Ivana Čačková 

ohlasujú sa prvý a druhý krát. 

 
Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb. 

 

23/24 
2020 

XIV. ročník 

26. júla 2020 
 

SEDEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 

Resp.: Pane, tvoj zákon veľmi milujem. 
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Liturgický program na 17. Týždeň v období cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
27. 7. 

SV. GORAZDA 
A SPOLOČNÍKOV - spomienka 

Jer 13,1-11; Ž:Dt 32; Mt 13,31-35 

6.30 + Anna 

18.30 + Pavol, Ján, Anna 

Ut 
28. 7. 

FÉRIA 
Jer 14,17-22; Ž 79; Mt 13,36-43 

6.30 ZBP pre Máriu 

18.30 + Pavlína (zádušná) 

St 
29. 7. 

SV. MARTY- spomienka 

1Jn 4,7-16; Ž 34; Jn 11,19-27 

6.30 
ZBP pre Branislava a 
Olíviu 

18.30 
ZBP a poď. za 10 rokov 
manželstva Jozefa a Márie 

Št 
30. 7. 

BLAHOSLAVENEJ ZDENKY 
SCHELINGOVEJ – ľub. 

spomienka 
Jer 18,1-6; Ž 146; Mt 13,47-53 

6.30 + Ľudmila 

18.30 + Jozef 

Pi 
31. 7. 

SV. IGNÁCA Z LOYOLY, KŇAZA  
spomienka 

Jer 26,1-9; Ž 69; Mt 13,54-58 

6.30 + Agnesa 

18.30 ZBP pre Luciu 

So 
1. 8. 

SV. ALFONZA MÁRIU DE 
LIGUORI, BISKUPA A UČITEĽA 

CIRKVI - ľub. spomienka 
Jer 26,11-16.24; Ž 69; Mt 14,1-12 

7.00 --- 

18.30 ZBP pre Jozefa (60 r.) 

Ne 
2. 8. 

OSEMNÁSTA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Iz 55,1-3; Ž 145 Rim 8,35.37-39; 
Mt 14,13-21 

6.30 --- 

8.00 + Janka (zádušná) 

9.30 ZBP pre Ivanu 

18.30 ZBP pre Miroslava (50 r.) 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00    9.30 

Rod. 
oblasť 

      11.00 

Lektori na nedeľu,  2. 8. 2020: 

Sobota - vigília 6.30 8.00 9.30 18.30 

Chytra, 
Ocilková 

Josipčuk, 
Harakaľová 

Vavrek, 
Vavreková 

Sztraka, 
Sztraková 

Vaterka, 
Vaterková 

Liturgický program na 18. Týždeň v období cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
3. 8. 

FÉRIA 
Jer 28,1-17; Ž 119; Mt 14,22-36 

6.30 + Tibor 

18.30 ZBP pre Mariána 

Ut 
4. 8. 

SV. JÁNA MÁRIU VIANNEYA, 
KŇAZA - spomienka 

Jer 30,1-2.12.15.18-22; Ž 102; 
Mt 15,1.210-14-50 

6.30 Za duše v očistci 

18.30 
+ Mária, Pavol, Anna, 
Michal 

St 
5. 8. 

FÉRIA 

Jer 31,1-7; Ž:Jer 31; Mt 15,21-28 

6.30 + Mária 

18.30 + Agnesa 

Št 
6. 8. 

PREMENENIE PÁNA 
sviatok 

Dan 7,9-10.13-14; Ž 97; Mt 17,1-9 

6.30 + Pavol a Anna 

18.30 + Agnesa 

Pi 
7. 8. 

FÉRIA  

Nah 2, 1.3;1-3.6-7; Ž: Dt 32; Mt 16,24-28 

6.30 
ZBP pre Jaroslava 
s rodinou 

18.30 ZBP pre Magdalénu (71 r.) 

So 
8. 8. 

SV. DOMINIKA KŇAZA 
spomienka 

Hab 1,12-2,4; Ž 9; Mt 17,14-20 

7.00 --- 

18.30 + Jozef 

Ne 

9. 8. 

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 
1Kr 19,9a.11-13a; Ž 85 
Rim 9,1-5; Mt 14,22-33 

6.30 --- 

8.00 ZBP a DDS pre Adriána 

9.30 + Michal, Ján, Anna 

18.30 --- 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00   9.30 

Rod. 
oblasť 

      11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  9. 8. 2020: 

Sobota - vigília 6.30 8.00 9.30 18.30 

Sztraka, 
Novák 

Uriga, 
Sabolová 

Smolej, 
Smolejová 

Demčák, 
Plančárová 

Kľučár, 
Kľučárová 



 


