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Život v burine 
 

Zobudilo ma teplo a svetlo. Slnečný lúč ma 

pálil na zrnách. Sklonil som hlavu a zhíkol tak 

nahlas, že burina vedľa mňa zakliala. 

Začervenal som sa a v duchu aj ospravedlnil, že 

budím ostatných okolo seba. Pohľadom som 

však stále sledoval svoje nové telo. 

"Ja som," stále som tomu nemohol uveriť, "ja 

som... pšenica..."  

Naozaj som bol pšenica. Na tenkej stonke kopa 

dozretého zrna. Okolo mňa, na širokej a 

nekonečne dlhej roli sveta, boli ďalšie klasy.  

Lenže aj burina tam bola. Bodliaky, vysoké ako 

topole, sa tlačili na mňa a na ostatné klasy, 

akoby im patril svet. Akoby roľa bola ich domovom. Akoby na nej neboli 

cudzincami. Akoby bodliaky mali prinášať úrodu... 

"Nechajte ju," počul som hlas, "nechajte tú burinu tam," vysvetľoval Otec, pán role, 

anjelom, ktorí sa už chystali do poľa vytrhať burinu, aby mala pšenica viac zeme, 

viac slnka a viac vlahy, "ak začnete trhať burinu, zničíte aj klasy pšenice..." 

Súhlasne som prikyvoval.  

Ak vytrhnú burinu pri mne, určite zničia aj moju krehkú nohu a zrná vo vlasoch. 

Určite. A tak som súhlasil s Otcom. 

Otočil som hlavu a prísne som sa zadíval na bodliak vedľa seba.  

Bol som posilnený slovom, ktoré som práve počul od Otca. Otvoril som ústa, že 

bodliaku poviem, čo si o ňom myslím, že mu ukážem, kto je tu doma a kto má 

pravdu... lenže hlások som nevydal. 

Vari je úlohou pšenice haniť bodliaky? Alebo ich zosmiešňovať a predvádzať sa 

pred nimi? Strašiť ich a preklínať? Presviedčať ich, že pšenica je lepšia ako ony? 

Vari je toto úlohou pšenice? 

Otec už určil deň, keď skrze svojho Syna bude spravodlivo súdiť svet, burinu i 

pšenicu (Porov. Sk17,31). A bude tak robiť On, nie pšenica! 

Kto má uši, nech počúva... a nech rozumie.  

                       Vlado Štefanič 



 

Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 20.7.2020  

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša 
 

Utorok 21.7.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 22.7.2020  sv. Mária Magdaléna 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 23.7.2020     sv. Brigita, patrónka Európy 

6,30 sv. omša  

17,00 – 18,30 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď 
 

Piatok 24.7.2020 sv. Charbel, kňaz 

6,30 sv. omša 

15,00 sobášny obrad 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 25.7.2020   sv. Jakub, apoštol 

7,00  sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 26.7.2020   [17. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša     

9,00 sv. omša  

11,00 sv. omša (maďarská)   

18,00 sv. omša    
 

 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 20.7.2020 – Piatok 24.7.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 25.7.2020   

8,00 sv. omša 

16,00 sobášny obrad 
 

Nedeľa 26.7.2020   [17. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša    



9,30 sv. omša    

19,00 sv. omša    
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 20.7.2020 – Piatok 24.7.2020 

15,30 sv. omša  
 

Sobota 25.7.2020   

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 26.7.2020   [17. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Minulú nedeľu popoludní prof. Cyril Hišem požehnal obnovenú Božiu muku 

svätého Floriána a svätého Jána Nepomuckého, ktorá sa nachádza pri vstupe do 

rušňového depa v tunajšej mestskej časti. Početná prítomnosť veriacich na tomto 

podujatí bola okrem iného aj vyjadrením vďaky rušňovodičom, ktorí sa rozhodli 

tento chátrajúci objekt obnoviť. O tejto udalosti podáva krátku správu aj aktuálne 

číslo Katolíckych novín. 

❑ Minulú nedeľu bola zbierka na maľovanie kostola. V kostole  Kráľovnej 

pokoja ste darovali 2770€, v kostole Zoslania Ducha Svätého 640€, v kaplnke 

sestier vincentiek 115€, v nemocničnej kaplnke 85€. Ďakujeme všetkým 

dobrodincom za podporu! 

❑ Vďaka patrí všetkým, ktorí prišli vo štvrtok pomôcť s upratovaním kostola 

Kráľovnej pokoja! S pomocou asi dvadsiatich ochotných veriacich (mužov aj žien) 

sa podarilo vyčistiť lavice a poukladať ďalšie zariadenie v kostole. Interiér kostola 

je už pripravený na každodenné slávenia bez akýchkoľvek technických obmedzení. 

❑ Bohuznámi veriaci prispeli počas uplynulého týždňa milodarmi na maľovanie 

kostola Kráľovnej pokoja vo výške 500€ a 50€. Na účet farnosti počas uplynulého 

týždňa prispeli: 50€ D., 10€ V., 100€ L., 20€ S., 150€ V., 20€ L.Pán Boh nech 

odmení darcov! 

Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 

❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00 –

17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42.   www.farnostjuh.sk 

❑  V rámci dodržiavania hygienických pravidiel dôrazne žiadame, aby ste 

neprichádzali do kostola so žuvačkou! Je  absolútne neprípustné lepenie žuvačiek 

na spodnú stranu lavíc alebo stoličiek! Na kostolnom dvore je k dispozícii 

odpadkový kôš ak potrebujete vyhodiť žuvačku alebo vreckovku. Ponechané a 

zabudnuté rúška v kostole nenechávame, ale hneď vyhadzujeme a to aj v prípade 

textilných rúšok.  
 

http://www.farnostjuh.sk/


 O H L Á Š K Y  
 

Sviatosť manželstva rozhodli sa prijať (uvedené bez akademických titulov): 
 

Tomáš Timura a Veronika Gacíková 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

 

Martin Ondruš a Patrícia Husárová 
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Zoslania Ducha Svätého 

 

Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané 

tri nové invokácie k Panne Márii.  

 

Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, 

„Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“. Prefekt 

Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí 

kardinál Robert Sarah v liste predsedom biskupských 

konferencií s dátumom liturgickej spomienky 

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 20. júna píše: 

„Cirkev putujúca smerom k nebeskému Svätému 

Jeruzalemu, aby sa tešila z neodlučiteľného spojenia 

s Kristom, jej ženíchom a spasiteľom, kráča po 

cestách dejín zverujúc sa Tej, ktorá uverila Pánovmu 

slovu. Z evanjelia vieme, že Ježišovi učeníci sa 

naučili už od úsvitu chváliť «požehnanú medzi 

ženami» a rátať s jej materským príhovorom. 

Nespočetné sú tituly a invokácie, ktoré kresťanská zbožnosť v priebehu storočí 

venovala Panne Márii, privilegovanej a bezpečnej ceste k stretnutiu s Kristom. Aj 

v prítomnom čase, poznačenom dôvodmi k neistote a zmätku, je u Božieho ľudu 

osobitne cítiť zbožné utiekanie sa k nej, plné lásky a dôvery. Pápež František ako 

interpret tohto cítenia po prijatí vyjadrených túžob ustanovil, aby sa do formulára 

litánií Panny Márie nazývaných Loretánske, vložili invokácie „Matka 

milosrdenstva“ (Mater misericordiae), „Matka nádeje“ (Mater spei) a „Útecha 

migrantov“ (Solacium migrantium). Prvá invokácia bude zaradená po oslovení 

„Matka Cirkvi“, druhá po „Matka Božej milosti“ a tretia po „Útočisko 

hriešnikov“.“ 

 

V našej modlitebných knihách sa doplnený text loretánskych litánií objaví v ich 

nových vydaniach, používať ho začneme až vtedy, keď sa tak stane. Nateraz 

môžeme pri individuálnej i spoločnej modlitbe loretánskych litánií používať 

doterajšie texty. 

 


