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PANE, POMÔŽ MI ODSTRAŇOVAŤ
Z MÔJHO ŽIVOTA KÚKOĽ.

Ježiš predniesol zástupom aj iné podoben-
stvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá člove-
kovi, ktorý zasial na svojej roli dobré seme-
no. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, 
prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel.
Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, 
ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli slu-
hovia a povedali mu: ‚Pane, nezasial si na 

svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal 
kúkoľ?‘ On im vravel: ‚To urobil nepriateľ.‘ 
Sluhovia mu povedali: ‚Chceš, aby sme šli a 
vyzbierali ho?‘
On odpovedal: ‚Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa 
by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte 
oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem 
žencom: pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte 
ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhro-
maždite do mojej stodoly‘“

(Mt 13, 24 – 30).

Svet predstavuje pole, na ktoré Boh neustále 
vysieva zrno svojich milostí, dobra a lásky, 
ktoré po zakorenení v ľudskej duši prinesie 
ovocie svätosti. Boh zasieva vo svete iba 
dobro. Zlý seje kúkoľ všade, kde sa len dá. 
Kúkoľ je burina, ktorá vyrastá spolu s obilím. 
Je veľmi podobná pšenici a dá sa rozlíšiť až 
vtedy, keď steblá začnú dozrievať. Siatie kú-
koľa medzi obilie bolo v minulosti prejavom 
pomsty.
Známe príslovie hovorí: Čert nikdy nespí. A 
veru, sám skusujem na vlastnej koži, aká je 
to pravda. Preto musím urobiť všetko, čo je v 
mojich silách, aby som včas „reagoval“ na je-
ho výčiny. Posilňuje ma vedomie, že žiadna 
zloba, krutosť či pokušenie nie je väčšie ako 
Božia láska ku mne! Tej sa budem silno dr-
žať po celý svoj život. Boh mi dáva slobodu a 
čaká na moje rozhodnutie. Až do „žatvy“. 
Kedy bude, to vie iba Boh! 
Začnem zo svojho srdca postupne a po-
maly vytrhávať všetko, čo bráni Bohu na-
trvalo v ňom prebývať.

Zamyslenia+

Božie slovo má moc prinavrátiť život 
vyhasnutým srdciam, povedal Svätý 
Otec:

„Božie slovo je živé a účinné. Veď už od 
počiatku «Boh povedal [...] a stalo sa tak» 
(Gen 1,6-7). A v plnosti čias nám Ježiš da-
roval slová, ktoré sú «Duch a život» 
(6,63). Slovom prinavrátil život vyhasnu-
tým srdciam, ako u Zacheja a mýtnika Ma-
túša, keď «mu povedal: „Poď za mnou!“ 
On vstal a išiel za ním» (Mt 9,9). (...) Pra-
jem vám, aby ste vždy prijali Bibliu v jej 
vzácnej jedinečnosti: ako slovo, ktoré pre-
siaknuté Duchom Svätým – darcom života, 
nám komunikuje Ježiša, ktorý je život (po-
rov. Jn 14,6) a tak robí naše životy plodný-
mi. Žiadna iná kniha nemá takúto moc.“
Ako ďalej pripomenul Svätý Otec, Božie 
slovo je ostré – na jednej strane prináša 
útechu, zároveň však „ide do hĺbky a vy-

náša na svetlo temné miesta duše“, očis-
ťuje nás zvnútra a „odrezáva to, čo nás 
vzďaľuje od Boha a od lásky“.
„Nakoniec, Božie slovo rozsudzuje myš-
lienky a úmysly srdca. Slovo života je záro-
veň pravda (porov. Jn 14,6) a jeho slovo v 
nás uskutočňuje pravdu, rozptyľujúc faloš-
nosť a dvojtvárnosť. Písmo nás neustále 
poháňa, aby sme znovu zamerali kurz ži-
vota smerom k Bohu. Dovoliť Slovu, aby 
čítalo v našom vnútri, nám tak dovoľuje 
stať sa „otvorenými knihami“, živou prie-
zračnosťou Slova, ktoré zachraňuje, sved-
kami Ježiša a ohlasovateľmi jeho novosti. 
Božie slovo skutočne vždy prináša novosť, 
nemožno ho spútať, uniká našim predpo-
vediam a častokrát láme naše schémy.“

Zuzana Klimanová
zdroj: vaticannews.va

PÁPEŽ: OSOBNÉ STRETNUTIE S JEŽIŠOM 
JE MOŽNÉ AJ DNES



2  3  

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ: 

Roland Alexy, syn rodičov † Adriána a † Ivety r. Vnenčákovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Lenka Krempaská, dcéra rodičov Ľubomíra a Andrey r. Gorkovej, bývajúca v Spišskej Belej,

ohlasujú sa po tretí krát.

Mário Mirga, syn rodičov Emila a Lucie r. Pompovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Barbora Gáborová, dcéra rodičov Ivana a Gabriely r. Pompovej, bývajúca v Spišskej Belej,

ohlasujú sa po všetky tri razy.

Ing. Patrik Boleš, syn rodičov Dušana a Anny r. Rusňákovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Mgr. Sabína Zednikovičová, dcéra rodičov Vladimíra a Danky r. Kunovej, bývajúca v Spišskej Belej,

ohlasujú sa po druhý krát.

Martin Plučinský, syn rodičov Ľubomíra a Márie r. Vnenčákovej, bývajúci v Spišskej Belej a 
Patrícia Hriceňáková, dcéra rodičov Jozefa a Zdenky r. Andrášovej, bývajúca v Poprade,

ohlasujú sa po druhý krát.

Branislav Mahút, syn rodičov Branislava a Silvie r. Novoroľníkovej, bývajúci v Spišskej Belej a 
Dominika Džurňáková, dcéra rodičov Jozefa a Patrície r. Moravčíkovej, bývajúca v Starej Ľubovni,

ohlasujú sa po prvý krát.

Martin Štefaňák, syn rodičov Jána a Rozálie r. Miškovičovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Mgr. Dominika Galliková, dcéra rodičov Ing. Ľubomíra a Marcely r. Kovalčíkovej, bývajúca v Spišskej Belej,

ohlasujú sa po prvý krát.  

Miloš Hlaváč, syn rodičov Jána Hangurbadža a Aleny r. Hangurbadžovej, bývajúci v Krížovej Vsi a
Radoslava Hangurbadžová, dcéra rodičov Miroslava a Adely r. Hangurbadžovej, bývajúca v Krížovej Vsi, 

ohlasujú sa po tretí krát.

 LITURGICKÝ PREHĽAD (20.7. - 26.7.) 

   Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

 

PO 

20.7. 

Sv. Apolinára,  
biskupa a mučeníka 

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 † Michal Tomas 

18:30 ž. Anna Zemčáková s rod. 

Krížová Ves 17:30 † Milan a Mária, Milan a Alžbeta  

UT 

21.7. 

Sv. Vavrinca z Brindisi, 
kňaza a učiteľa Cirkvi 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 ž. Anna s rod. 

18:30 † Jakub a Anna 

Strážky 17:00 † Gregor a Júlia 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 

ST 

22. 7. 

Sv. Márie Magdalény 
Sviatok 

Spišská Belá 
6:30 † Katarína Zasadná 

18:30 † Ján, Mária, Peter, Alžbeta 

Krížová Ves 17:30 ž. Pavol a Katarína s rod. 

ŠT 
23. 7. 

Sv. Brigity, rehoľníčky, 
patrónky Európy  

Sviatok 

Spišská Belá 
6:30 † Margita Džuganová 

18:30 † Elena 

Strážky 17:00 † Štefan, Jozef a Mária Kromka 

PIA 

24. 7. 

Sv. Šarbela Machlúfa, 
kňaza 

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 ž. Lucia a Ľubomíra 

18:30 † Ondrej Bizub 

Krížová Ves 17:30 manželia Lenka a Vladimír 

SO 

25. 7. 

Sv. Jakuba, apoštola 
Sviatok 

Spišská Belá 
6:30 ž. Jakub 

18:30 † Jakub, Dorota, Ján 

Strážky 18:00 sv. omša z odpustovej slávnosti 

NE 

26. 7. 

SEDEMNÁSTA N†EDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 
Odpustová slávnosť  

sv. Anny  
Strážky 

Spišská Belá 

7:30 ž. Anna a Silvia s rod. 

9:00 ž. Marta a Andrej (40 r. sobáša) 

10:30 za veriacich 

16:00 ž. Maroš a Dušan 

18:30 † Anna, Michal a Mirka 

Strážky 10:30 slávnostná odpustová sv. omša 

Krížová Ves 
10:00 ž. Peter Venglik 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.
2. Darovali: z krstu Eliáša Ziburu 50€, z krstu Lie Suchanovskej 50€, novomanželia Lukáš 
a Mária 50€, novomanželia Igor a Mária 40€, na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bo-
huznámi darcovia 350 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

STRÁŽKY
1. Sv. spoveď pred odpustovou slávnosťou bude v sobotu pred sv. omšou o 17:00.
2. O upratovanie kostola v Strážkach pred odpustovou slávnosťou prosíme tieto ženy: 
Viera Pienčáková a Mária Pienčáková, Žofia Majerčáková a Agnesa Tetemonteová, 
Veronika Galiková a Viera Špitková.

KRÍŽOVÁ VES
1. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 25. 7. prosíme tieto ženy:
Agáta Fedorová, č.d. 15,Mária Vengliková, č.d. 16,Denisa Vengliková, č.d. 17.
2. Prosíme ženy, ktoré upratujú, aby po každej sv. omši prišli vydenzifikovať lavice a kľučky 
na dverách kostola. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu.


