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ČI NA MŇA ZAZERÁŠ PRETO,
ŽE SOM DOBRÝ?

Mt 20, 1-16 | biblický komentár otca Alberta Maggi, OSM, zdroj: www.studibiblici.it

Nie je jednoduché prijať Boha, ktorý „dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých“ (Mt 5, 45), namiesto
toho, aby dobrých odmeňoval a zlých trestal,
ponúkajúc tak všetkým svoju lásku. Takýto Boh
sa zdá byť nespravodlivý, rovnako ako pán vinice v podobenstve, ktoré rozpovedal Ježiš (Mt 20,
1-15). Je nám v ňom predstavený vlastník pozemkov, ktorý najíma nádenníkov do svojej vinice.
Dôležitosť práce je zobrazená tým, že samotný
panovník vychádza z domu na svitaní, a ide do
dediny na námestie, aby naverboval robotníkov
(Mt 20, 1). Odmenou bol jeden denár za deň, a na
tom sa pán zjednal s pracovníkmi.
Vysoká dostupnosť pracovnej sily mala za
následok to, že hneď ráno bolo možné zabezpečiť dostatok pracovníkov na celý deň. Avšak prekvapivo, okolo deviatej ráno, vychádza pán znovu
von a ide hľadať dalších nádenníkov. Nerobí tak
pre potreby vinice, má robotníkov viac než dosť.
Najíma ich preto, že sú ešte stále nezamestnaní,
a vo vtedajšej spoločnosti nepracovať znamenalo nejesť. Pán myslí na ich potreby. A sľubuje im,

že ich odmení za ich prácu: „dám vám, čo bude
spravodlivé“ Mt 20, 4. Napoludnie sa panovník
opäť vracia na námestie a najíma ďalších robotníkov, a tak isto aj o tretej popoludní. Vo vinici je už
robotníkov naozaj dostatok, ale hospodár sa viac
starostí o to, že v dedine sú ešte ľudia bez práce,
než o svoje vlastné záujmy. A už takmer zapadá
slnko, o piatej popoludní, keď pán odchádza hľadať ďalších ľudí, ktorých nikto nezavolal pracovať.
Do konca pracovného dňa už ostáva iba hodina,
už ich nikto nezamestná. Nepracovali, a teda nebudú ani jesť. Ak na nich nikto nemyslel, tak sa
o nich postará pán vinice, zavolá ich pracovať, ale
o odmene nepadne ani slovo: nebudú pracovať
ani len hodinu, postačí im kus chleba. Námestie
v dedine je ľudoprázdne.
Žiaden nádenník nečaká na prácu: všetci sú
vo vinici, kde sa to hemží robotníkmi. Tí, čo začali pracovať hneď na svitaní, boli celkom šťastní,
keď počas celého dňa videli prichádzať ďalších robotníkov na pomoc; s ich príspevkom nebol deň
až taký ťažký. Ich šťastie sa premieňa v nadšenie,

keď vidia, že hospodár začína vyplácať tých posledných, čo nepracovali ani len hodinu, a dáva im
po denári: to nie je pláca ale dar. Ak tí, čo pracovali iba hodinu, dostávajú toľko, na čom sa zjednali prví robotníci za celý deň, potom tí, čo znášali
ťažkosti celého dňa a tepla, istotne dostanú aspoň
trikrát toľko.
Ale keď potom vidia, že aj oni dostali iba jeden denár, na ktorom sa ráno zjednali, prepadajú
sklamaniu a zlej nálade, pretože si boli istí, „že dostanú viac“ a považujú hospodára za nespravodlivého. Pán vinice nebol nespravodlivý (dostali to,
na čom sa zjednali), ale štedrý. Neuberá nič tým,
čo pracovali od úsvitu, ale chce dať tú istú výpla-

tu aj tým posledným. Pán vinice obhajuje svoje
správanie tým, že sa označuje za dobrého: „či na
mňa zazeráš preto, že som dobrý?“. V správaní
pána vinice Ježiš zobrazuje správanie Otca. Boh
nie je prísny panovník, ale štedrý pán, ktorý neodmeňuje ľudí podľa ich zásluh, ale podľa ich potrieb, pretože jeho láska nie je preukazovaná ako
odmena, ale ako dar. Jeho konanie je motivované
potrebami človeka, jeho šťastím. A ak sa niekomu zdá toto správanie nespravodlivé, ak mu to
nevyhovuje, je to preto, že je lakomý a závistlivý,
a robí všetko iba pre vlastný prospech. Takýto človek nikdy nepochopí konanie Boha, ktorý „nehľadá vlastný záujem“ (1Kor 13,5) ale záujem ľudí.

PUTOVANIE RELIKVIE
sv. CYRILA, apoštola Slovanov

Gréckokatolícka cirkev
farnosť Trhovište
19. - 22. september 2017

PUTOVANIE RELIKVIE SV. CYRILA, APOŠTOLA SLOVANOV

Utorok - 19.9.
PRIVÍTANIE
RELIKVIE

Streda - 20.9.

8.00 Lučkovce
18.00 Trhovište

sv.liturgia - o.Maroš Rinik

moleben k sv.Cyrilovi a Metodovi
osobná modlitba do 12.00 h.

sv.liturgia - o.Marek Paľo

moleben k sv.Cyrilovi a Metodovi
osobná modlitba do 22.00 h.

- o.Ján Dulin
8.00 Bánovce n.O. sv.omša
moleben k sv.Cyrilovi a Metodovi
rím.kat. kostol

18.00 Horovce

osobná modlitba do 12.00 h.

sv.omša - o.Milan Kurinec

moleben k sv.Cyrilovi a Metodovi
osobná modlitba do 22.00 h.

- o.Lukáš Vojčík
8.00 Tušická N.V. sv.liturgia
moleben k sv.Cyrilovi a Metodovi

Štvrtok - 21.9.

Piatok - 22.9.
ODOVZDANIE
RELIKVIE

za účasti žiakov a učiteľov ZŠ osobná modlitba do 12.00 h.

18.00 Moravany

sv.omša - o.Jozef Fuňák, kaplán

rím.kat. kostol

moleben k sv.Cyrilovi a Metodovi
osobná modlitba do 22.00 h.

8.00 Trhovište

sv.liturgia - o.Maroš Rinik

moleben k sv.Cyrilovi a Metodovi

za účasti žiakov a učiteľov ZŠ osobná modlitba do 12.00 h.

- o.Slavomír Jusko
18.00 Rakovec n.O. sv.liturgia
moleben k sv.Cyrilovi a Metodovi

Sv.Cyril a Metod proste Boha za nás hriešnych!

Dátum
18. 9.
Po
19. 9.
Ut

18. september – 24. september 2017

Liturgická oslava

Stretnutie KE

Hod.
1800

Bracovce

1800

Trhovište

800

Lučkovce
Relikvia sv. Cyrila

1800

Ložín

Bohoslužby
+ Ivana a Mária
+ Marta Kapurová

Gréckokatolícka liturgia
Moleben k sv. Cyrilovi
a Metodovi, osobná
modlitba do 12.00 hod.
+ Anton Bunčík
+ Ján Šipoš
Sv. omša
Moleben k sv. Cyrilovi
a Metodovi, osobná
modlitba do 12.00 hod.
+ Ján Čekľovský
Sv. omša
Moleben k sv. Cyrilovi
a Metodovi, osobná
modlitba do 22.00 hod.

20. 9. Jesenný kántrový deň
St
Poďakovanie za úrodu

800

Bánovce n/Ond.
Relikvia sv. Cyrila

21. 9.
Št

1800

Moravany
Relikvia sv. Cyrila

800

Trhovište - gr. kat.

ZŠ – náb.výchova

Trhovište

+ Juraj Čeklovský

22. 9.
Pi
23. 9.
So

24. 9.
Ne

Jesenný kántrový deň
Poďakovanie za úrodu
Jesenný kántrový deň
Poďakovanie za úrodu

DVADSIATA PIATA
CEZROČNÁ NEDEĽA

18

00

17

Bracovce

+ Juraj Džugan

1800

Moravany

+ Štefan a Mária Demčákoví

745

Lučkovce

Gréckokatolícka liturgia

900

Moravany

Gréckokatolícka liturgia

800

Ložín

900

Bánovce n/Ond.

Zdr., BP Emka, Kristínka,
Martinka
+ Štefan Kanda

10

Trhovište

Zdr., BP Mária Vaňová

00

15

STRETNUTIE RODIČOV
A PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ 29.9. 2017
Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí sa uskutoční v piatok 29.9. 2017. Stretnutie začne
sv. omšou o 18.00 hod. vo farskom kostole v Trhovišti a potom bude pokračovať na fare. Prosíme všetkých o účasť, aby sa spresnili podrobnosti.

Dátum
25. 9.
Po

25. september – 1. október 2017

Liturgická oslava

26. 9.
Ut
27. 9.
St
28. 9.
Št

1. 10.
Ne

Bracovce

1800

Lučkovce

+ Michal, Anna, Anna Bačoví

1715

Ložín

+ Pavol, Michal, Mária

18

Sv. Vincenta de Paul,
kňaza
spomienka

Sv. Hieronyma, kňaza
a učiteľa Cirkvi
spomienka

DVADSIATA ŠIESTA
CEZROČNÁ NEDEĽA
OKTÓBROVÉ
POBOŽNOSTI

Bohoslužby
Zdr., BP Bohuz. Miloš

Bánovce n/Ond.

+ Anna Soľanková

700

Moravany

Zdr., BP pre Márie

8

Trhovište

+ Michal

1715

Moravany

1800

Trhovište

+ Michal Hlavatý
+ Michal Eštok
Stretnutie rodičov
a prvoprijímajúcich detí

800

Ložín

+ Anna a Ján Sotákoví

1500

Trhovište

sobáš

800

Bracovce

+ Mária a Ján Tomko

900

Ložín

+ Michal, Anna, Štefan

1015

Bánovce n/Ond.

Zdr., BP rod. Ondová

8

Lučkovce

900

Moravany

1015

Trhovište

Za farnosť
Poďakovanie Bohu
za 70. rokov života,
prosba o zdr., BP Irena
Poďakovanie Bohu
za 89. rokov života, prosba
o zdr., BP Mária Vargová

00

Sv. Michala, Gabriela
29. 9.
a Rafaela, archanjelov
Pi
sviatok
30. 9.
So

Hod.
1715

00

00

PUTOVANIE RELIKVIE SV. CYRILA VO FARNOSTI
V spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou Trhovište bude po našej farnosti putovať vzácna
relikvia sv. Cyrila. Srdečne pozývame všetkých veriacich k účasti v rámci celej našej farnosti (pozri program). Ranný program bude začínať v danom kostole o 8.00 h. sv. omšou alebo
liturgiou, po nej bude moleben ku cti Sv. Cyrila a Metoda a do 12.00 h. bude chrám otvorený
k osobnej modlitbe. Večerný program je rovnaký, začína o 18.00 h. a chrám bude otvorený
do 22.00 h. V piatok budú účastní žiaci a učitelia ZŠ Trhovište.
Putovanie relikvie sv. Cyrila je pre každého Slováka veľkým pozvaním k úcte, bez toho
aby putoval k jeho hrobu do Ríma. Sprítomňuje nášho národného apoštola osobitným spôsobom. Relikvia sv. Cyrila je pre nás vzácnym podnetom a pozvaním, aby sme si pripomenuli
dielo našich slovanských vierozvestcov, ako ho vykonali v 9. storočí, a aby sme sa aj my obnovili a posilnili vo viere v Božiu prítomnosť v našom osobnom živote.
Jánove zvesti – informačný dvojtýždenník vydaný pre vnútornú potrebu farnosti Trhovište. Vychádza raz za dva týždne. Za vydanie zodpovedá:
Vdp. Ján Dulin, správca farnosti. Šéfredaktorka: Lenka Šaffová. Redakčná rada: Katarína Baková, Andrea Jendželovská, Dominika Pivarníková.
Grafická úprava: Lenka Matinová. Dobrovoľný príspevok 20 centov. Text neprešiel jazykovou úpravou.

