
17.nedeľa cez rok A, 26.7.2020 
 

Pondelok              27/7 
sv. Gorazd a spoločníci 

Senné 18.00 +Michal a Anna Hreškoví 

Utorok                 28/7 
Féria 

Senné  7.30 zdr.B.p.Lucas (M.P.) 

Streda                29/7 
sv. Marta 

   

Štvrtok               30/7 
Bl. Zdenka Schelingová 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

zdr.B.p.Lucka Vološinová 
+Róbert Ondrík, kňaz 

Piatok                  31/7 
sv. Ignác z Loyoly 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

zdr.B.p.Marianka Vološinová a rodina 
zdr.B.p.rodina Peter Šesták 

Sobota                1/7 
sv. Alfonz M. de Liguori 

Senné 
Jastrabie 

 7.00 
 8.30 

Večeradlo,sv.omša, +členovia ruž.bratstva 
Večeradlo,sv.omša, +členovia ruž.bratstva 

Nedeľa           2/8 

18.nedeľa cez rok A 

Senné 
Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 
 8.00 

+Margita Paucová, 6.r. 
Gr.kat. liturgia  
+Martin Točený 
za farnosť 

 

Oznamy:  
- na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci, v nedeľu po sv. omši v Sennom a 
Jastrabí bude vyloženie sv. oltárnej s požehnaním. Výmena ružencových tajomstiev 
v Sennom je v nedeľu. 
- Porciunkulové odpustky: 2.augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, 
v bazilikách minor, v katedrálach úplné odpustky Porciunkuly. Skutok predpísaný na 
získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče 
náš) a Vyznanie viery (verím v Boha), a tri podmienky: vyspovedaný, sv. prijímanie 
a modlitba na úmysel sv. Otca. 
- Zvonček z 19.7.: Senné 113.44, Jastrabie 43.40, Palín 35.60.  
Na kostol Senné: 50€ bohuznáma rodina, 40€ z krstín rod. Ondová.  
Pán Boh zaplať za Váš milodar na kostol a farnosť.  
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Pápež František na Anjel Pána: Ježiš nám dáva poznať Božiu trpezlivosť 
V nedeľu 19. júla pri poludňajšom stretnutí s veriacimi pápež František 

vyjadril opätovnú podporu požiadavke globálneho a okamžitého prímeria 
počas humanitárnej krízy COVID-19. Reagoval aj na nové zostrenie napätia 
medzi Arménskom a Azerbajdžanom. 

„Drahí bratia a sestry, v tejto dobe, keď pandémia nenaznačuje, že by sa 
zastavila, by som chcel ubezpečiť o mojej blízkosti všetkých, ktorí čelia 
chorobe a jej ekonomickým a sociálnym dôsledkom. Myslím zvlášť na tie 
skupiny obyvateľstva, ktorých utrpeniu ešte priťažujú situácie konfliktov. V 
nadväznosti na nedávnu rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, obnovujem apel 
na globálne a okamžité zastavenie bojov, ktoré by umožnilo mier a 
bezpečnosť, nevyhnutné na poskytnutie potrebnej humanitárnej pomoci. 
Osobitne so znepokojením sledujem ako sa v posledných dňoch vyhrotili 
ozbrojené napätia v regióne Kaukazu, medzi Arménskom a Azerbajdžanom. 
Spolu s uistením o mojej modlitbe za rodiny tých, čo prišli o život pri 
zrážkach, žičím tomu, aby sa s úsilím medzinárodného spoločenstva a skrze 
dialóg a dobrú vôľu jednotlivých strán, mohlo dospieť k trvalému mierovému 
riešeniu, ktoré by malo na zreteli dobro týchto milovaných populácií.“  

V dnešnom Evanjeliu Matúš 13,24-43 opäť stretávame Ježiša rozhodnutého 
hovoriť zástupom o Božom kráľovstve v podobenstvách. Zastavím sa najmä 
pri tom prvom, o kúkoli, ktorým nám Ježiš dáva poznať Božiu trpezlivosť a 
otvára naše srdce nádeji. Ježiš hovorí o tom, že na poli, kde bolo zasiate dobré 
semeno, sa objavil aj kúkoľ – v tomto výraze sú zahrnuté všetky škodlivé 
rastliny, ktoré zamorujú pôdu. Medzi nami, môžeme tiež povedať, že aj dnes 
sa pôda devastuje mnohými herbicídmi a pesticídmi, ktoré koniec-koncov 
škodia ako samotnej rastline, tak aj zemi a zdraviu. Ale toto je len tak na okraj. 

Sluhovia teda prichádzajú k hospodárovi, aby sa dozvedeli, odkiaľ sa nabral 
kúkoľ; a on im odpovedá: „To urobil nepriateľ.“ (v. 28) Veď my sme zasiali 
dobré semeno! Nepriateľ, ktorý vedie konkurenčný boj, prišiel a urobil to. 
Sluhovia chceli okamžite ísť a vytrhať rastúci kúkoľ; ale hospodár im hovorí 
„nie“, lebo by sa riskovalo, že sa spoločne s burinou – kúkoľom – vytrhne aj 



pšenica. Je treba počkať na čas žatvy: vtedy sa jedno od druhého oddelí a 
kúkoľ sa spáli. Je to aj príbeh poučný. 

Z tohto podobenstva sa dá vyčítať istý obraz dejín. Popri Bohu – 
hospodárovi na poli – ktorý vždy rozsieva iba dobré osivo, je aj protivník, 
ktorý rozsieva kúkoľ, aby zabránil pšenici rásť. Hospodár koná otvorene, za 
bieleho dňa, a jeho cieľom je dobrá úroda; ten druhý, protivník, však využíva 
temnotu noci a koná zo závisti, z nepriateľstva, aby všetko zničil. Protivník, na 
ktorého naráža Ježiš má meno: je ním diabol, oponent Boha už samotným 
menom. Jeho zámerom je zmariť dielo spásy, spôsobiť, aby Božiemu 
kráľovstvu kládli prekážky ničomní pracovníci, rozsievači škandálov. Dobré 
semeno a kúkoľ totiž nepredstavujú abstraktné dobro a zlo, ale nás, ľudské 
bytosti, ktoré môžu nasledovať buď Boha alebo diabla. 

Veľakrát sme mohli počuť o rodine, v ktorej vládol pokoj, potom však 
začali zášti, závidenia... o štvrti, kde vládol pokoj, no potom sa začali diať 
nepekné veci... My zvyčajne povieme: „Niekto tam prišiel zasiať kúkoľ“ alebo 
„táto osoba z rodiny svojimi klebetami zasieva kúkoľ“. Je to vždy zasievanie 
zla, ktoré ničí. A toto zakaždým robí diabol alebo naše pokušenie: keď 
padneme do pokušenia klebetením ničiť tých ostatných. 
Zámerom sluhov je ihneď odstrániť zlo, t. j. zlé osoby, ale hospodár je 
múdrejší, vidí ďalej: sluhovia musia vedieť čakať, lebo znášanie 
prenasledovania a nevraživosti je súčasťou kresťanského povolania. Isteže, zlo 
treba odmietať, ale voči zlým osobám treba mať trpezlivosť. Nejde o tú 
pokryteckú toleranciu, ktorá ukrýva dvojtvárnosť, ale o spravodlivosť 
ovládanú milosrdenstvom. Ak Ježiš prišiel hľadať najprv hriešnikov, nie 
spravodlivých, liečiť najskôr chorých, nie zdravých, tak aj naše konanie ako 
jeho učeníkov musí byť zamerané nie na odstránenie zlých ľudí, ale na ich 
záchranu. Ide o trpezlivosť. 

Dnešné Evanjelium teda predstavuje dva spôsoby konania a vnímania dejín: 
na jednej strane je to pohľad hospodára, ktorý vidí doďaleka, za problém; na 
strane druhej je to pohľad sluhov, ktorí vidia iba ten problém. Sluhom leží na 
srdci pole bez buriny, hospodárovi dobrá pšenica. Pán nás pozýva osvojiť si 
jeho pohľad, ktorý sa zameriava na dobrú pšenicu a dokáže sa o ňu postarať aj 
vtedy, keď pomedzi rastie burina. Nie je dobrým spolupracovníkom Boha ten, 
kto sa naháňa za obmedzeniami a nedostatkami ostatných, lež ten, kto vie 
rozpoznať to dobro, ktoré potichu rastie na poli Cirkvi a dejín, a stará sa oň až 
kým nedozrie. Potom to bude Boh, a jedine on, kto odmení dobrých a potrestá 
zlých. Nech nám Panna Mária pomáha chápať a napodobňovať trpezlivosť 
Boha, ktorý chce, aby sa nestratil nik z jeho detí, ktoré miluje otcovskou 
láskou. 

Voliť si Ježiša a žiť pre neho (Mt 13, 44-52) 
 O čo prosím?  
 O srdce, ktoré nadovšetko túži po Ježišovi  
- Ježiš mi hovorí o kráse Božieho kráľovstva. Na 
mne je, čo si zvolím: život v Kráľovstve 
v spoločenstvo s Ním alebo večné zatratenie. 
Myslím vo svojom každodennom živote na to, že 
čokoľvek teraz robím, všetko sa dotýka mojej 
večnosti? 
 - Nebeské kráľovstvo je pokladom, pre ktorý sa 

oplatí všetko ostatné predať. Akú cenu má pre mňa život pre Ježiša? Čo dnes 
nedokážem pre Ježiša „predať“?  
- Kráľovstvo je ako poklad ukrytý v zemi. Každý deň musím po ňom túžiť 
a hľadať ho. Je záujem o Pána Boha u mňa na prvom mieste? Aké je moje 
úsilie pri napĺňaní môjho životného povolania?  
- Učeník Božieho kráľovstva sa pri svojej voľbe musí riadiť obozretnosťou, 
ako otec rodiny, ktorý zo svojej pokladnice vynáša veci nové i staré. Moja 
každodenná voľba je potvrdením môjho skutočného vzťahu k životu 
a povolaniu.  
- Môžem pravdivo povedať, že pri svojej voľbe sa riadim hľadaním Božieho 
kráľovstva? Alebo sú to nejaké iné motívy? Aké?  
- Obraz konca sveta, ktorý predstavuje Ježiš, mi pomáha nájsť správny odstup 
od pripútanosti a zemských túžob. Všetky moje „perly“, ktoré teraz milujem, 
budú na konci sveta ničím oproti jedinej perle Božieho kráľovstva.  
- Úprimne poviem Ježišovi o tom, čo ma spútava. Pozvem ho zvlášť do 
životných situácií, v ktorých u mňa panuje najväčší neporiadok. Zotrvám 
v modlitbe srdca: „Ježiš, navráť mi slobodné srdce, schopné voliť si Teba!“ 

 

Slovo, ktoré ma najviac podnietilo k modlitbe: 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Pre vnútornú potrebu Farnosti Návštevy Panny Márie, Senné. 

Farár: ThDr. Stanislav Ščerba, PhD.; telefón 056/6497433; 0903907705 (mobil); 
Kontakt: Rímskokatolícka farnosť Návštevy Panny Márie, Senné, Kostolná 8, 072 13 Senné. 

email -  farasenne@gmail.com, www.farnostsenne.estranky.cz Náklady na tlač sú 0,10 €. 
číslo účtu: IBAN SK84 0900 0000 0000 9101 8635. 

 


