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Z odpadkov poklady 
Smetiari sú prevzácna profesia. Stačí si predstaviť, žeby mali sabatický rok. Vtedy by 
nemohlo platiť zíde z očí, zíde z mysle a určite by sme všetci lepšie pochopili urgentný 
význam ostatnej encykliky pápeža Františka. Avšak duchovnými „smetiarmi“ môžeme byť 
všetci… V nedeľnom evanjeliu sú farizeji zameraní na množstvo podrobných predpisov o 
zachovávaní obradnej čistoty a hygieny. No v prvom čítaní budeme počuť, že z Pánovho 
zákona sa nemá nič vynechať, ale – a to je tiež dôležité – ani k nemu nič pridávať. Ani veci 
presväté. Veľavýznamne z Ježišových úst zaznieva trikrát pojem srdce, ktoré je podľa Biblie 
sídlom nielen emócií, ale aj úsudku, vôle, čiže predstavuje celého človeka. My ľudia sme 
konštantne naklonení hľadať zlo mimo svojho srdca. Zvyčajne si neuvedomujeme, že zlo 
mimo nás nie je naše, čo môže byť nesmierne oslobodzujúce. Lebo nášmu najintímnejšiemu 
„ja“ môže v skutočnosti škodiť iba zlo vlastné. Zaiste v ľudstve ako takom nežijeme 
izolovane. Sme medzi sebou pospájaní a jeden za druhého zodpovední. Práve preto sa aj 
v nás môže zlo zachytávať ako vo filtri. Záleží na mne, či si ho v sebe uvedomím skôr, než ho 
vylejem na niekoho pri mne. Či ho včas a čestne identifikujem. Tým mám šancu byť čističkou 
vedomých, ba i podvedomých odpadkov prúdiacich v kanáloch tohto sveta. Je pohodlnejšie 
nestarať sa o to, čo z nás vychádza. Ale Ježiš osobitne upozorňuje na nebezpečenstvo 
takejto indiferencie. Zároveň nás v tomto zápase so zlom nenecháva bezmocnými. Naopak, 
jeho vykúpenie nás obdarilo nesmiernou, ba zázračnou mocou: meniť zlo v nás samých (nie 
v iných) na dobro. Máme milosť nielen filtrovať, ale i likvidovať duchovné odpadky. 
Uvedomím si napríklad, že sa zo mňa vydiera závisť. Pozriem sa na svoje vnútro s trpezlivou 
vľúdnosťou, povzbudím či pohladím ranu svojho srdca, poprosím o požehnanie Ježiša 
a možno celkom mimovoľne sa budem vedieť blahosklonne usmiať na brata, ktorému som 
mala chuť závidieť… A uľavím aj môjmu bratovi. Kto pozná vlastné smeti, vie, že so sebou 
musí byť veľmi trpezlivý. Potom takmer automaticky, bez enormného a často bezúspešného 
vôľového vypätia bude trpezlivý, ba milosrdný voči tým, čo sú okolo. 
Dagmar Kráľová, saleziánka 
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Sviatosť manželstva chcú prijať:  

Martin Gavaľa,  syn Jána a neb. 

Paraskievy rod. Balaščakovej, narodený 

vo Vranove nad Topľou, bývajúci v Soli 

& 

Martina Ševelová, dcéra Petra 

a Adriány rod. Drevenákovej, narodená 

v Topoľčanoch, bývajúca v 

Topoľčanoch.  

Kto by vedel o prekážke, pre ktorú by 

nemohli prijať sviatosť manželstva, 

nech to hlási na farskom úrade. 

 

Odpustová slávnosť v Bazilike minor 
Narodenia Panny Márie vo Vranove 
nad Topľou bude 5. a 6. septembra. 
Hlavnú sv. omšu bude celebrovať J. E. 
Mons. Bernard Bober, košický 
arcibiskup, metropolita. Program na 
výveskách. 
 

V sobotu 5. septembra 2015 sa v 

katedrále sv. Alžbety v Košiciach budú 

konať celodiecézne rekolekcie, ktorými 

si spomenieme na sv. Košických 

mučeníkov sv. Marka, Melichara a 

Štefana. Rekolekcie začnú spoločne o 

9.30 hod. pobožnosťou Fatimskej 

soboty  

 
 

YOUCAT – katechizmus pre mladých  
 
3 Prečo hľadáme Boha?  
Boh nám vložil do srdca túžbu, aby 
sme ho hľadali a našli. Sv. Augustín 
hovorí: „Stvoril si nás pre seba a 
nespokojné je naše srdce, kým 
nespočinie v tebe." Túto túžbu po 
Bohu nazývame  NÁBOŽENSTVOM. 
Pre človeka je prirodzené, že hľadá 
Boha. Celé jeho úsilie o pravdu a 
šťastie je napokon hľadaním toho, čo 
ho absolútne nesie, absolútne 
uspokojuje, absolútne pohýna. Človek 
je až vtedy sám sebou, keď nájde Boha. 
„Kto hľadá pravdu, vedome či 
nevedome hľadá Boha (sv. Edita 
Steinová).  
 
4 Môžeme poznať existenciu Boha 
rozumom?  
Áno, ľudský rozum môže s istotou 
poznávať Boha.  
Svet nemôže mať svoj pôvod a cieľ sám 
v sebe. Vo všetkom, čo existuje, sa 
skrýva viac, ako je na prvý pohľad 
zrejmé. Poriadok, krása a rozvoj sveta 
presahujú seba a poukazujú na Boha. 
Každý človek je otvorený pre pravdu, 
dobro a krásu. Vo svojom vnútri počuje 
hlas svojho svedomia, ktoré ho nabáda 
na dobré a vystríha ho pred zlým. Kto 
múdro kráča v týchto šľapajach, nájde 
Boha.  
 
 
 



 

 
 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 
7. september     Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana        
Pongráca, kňazov a mučeníkov, spomienka 

 18.30 SOĽ + Ján Voľanský 40 

UTOROK 8. september      Narodenie Panny Márie, sviatok 

 18.30 SOĽ + František Višňovský 43 

 17.30 HLINNÉ + Eva Gajdošová 321 

STREDA 9. september      féria 

 18.30 SOĽ + Michal Hrunený 1.výr 104 

   ŠTVRTOK 10. september      féria 

 

18.30 JASTRABIE + Ján, Helena Bartko 225 

17.30 KOMÁRANY + Ján Kušnír 229 

PIATOK 11. september    féria 

 18.30 SOĽ + Zuzana, Jozef, Ján 49 

 17.30 HLINNÉ + z rod. Kotuľákovej, Ščerbikovej 311 

SOBOTA 12. september     Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka 

 

7.30 HLINNÉ ZBP Mária, Mária, Mária 45 

18.30 SOĽ ZBP Mária, Mária 23 

NEDEĽA 13 . september      24. nedeľa v cezročnom období B 

 

10.00 SOĽ ZBP Peter, Matúš kňazi 54 

8.30 HLINNÉ ZBP Michal Kandala 47 

7.30 JASTRABIE ZBP Anna s rod. 231 

8.45 KOMÁRANY Za farnosť 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 31. august    féria 

16.00 sv. spoveď 17.30 KOMÁRANY + Martin 226 

17.00 sv. spoveď 18.30 JASTRABIE Za farnosť – výročie posvätenia chrámu 

UTOROK 1. september     féria 

 7.30 SOĽ + Milan Hardoň 102 

STREDA 2. september      féria             Veni sancte  - začiatok šk. roka 

16.30 sv. spoveď 18.30 SOĽ + Renáta Lapčaková 107 

ŠTVRTOK 3. september      Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka 

   8.30 spoveď chorí Soľ, Jastrabie 

16.30 sv. spoveď  18.30 HLINNÉ Za farnosť – výročie posvätenia chrámu 

PIATOK 4. september      féria                 1. piatok 8.30 spoveď chorí Rudlov, Hlinné 

 

18.30 SOĽ Za ruženčiarov 

17.30 HLINNÉ Za ruženčiarov 

18.30 JASTRABIE Za ruženčiarov 

17.30 KOMÁRANY Za ruženčiarov 

SOBOTA 5. september   féria 

 18.30 KOMÁRANY ZBP Mária 80 rokov 233 

NEDEĽA 6. september     23. nedeľa v cezročnom období B 

 

10.00 SOĽ ZBP František, Radoslav, Daniel 50 

7.30 HLINNÉ ZBP a dDSV Júlia, Júlia 324 

8.45 JASTRABIE ZBP Martin, Ján 224 
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