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Ročník II.

R.: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!

 Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď 
človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno 
klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv 
steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď 
priloží kosák, lebo nastala žatva.“
 A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým 
podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do 
zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, 
prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu 
hniezdiť nebeské vtáky.“
 V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, 
ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim 
učeníkom v súkromí všetko vysvetlil.



Ježiš nám predstavuje dve krátke podobenstvá. Jedno o semene, 
ktoré ras�e samo a druhé o horčičnom zrnku. Prostredníctvom 
obrazov prevzatých z roľníckeho prostredia Pán predstavuje tajomstvo 
slova a Božieho kráľovstva a poukazuje na dôvod našej nádeje a nášho 
úsilia.

Prvé podobenstvo upriamuje pozornosť na dynamiku 
rozsievania. Semeno, ktoré je zasiate do zeme klíči a ras�e bez ohľadu 
nato, či ten, kto ho zasadil spí alebo bdie. Človek seje s dôverou, že 
jeho práca nevyjde nazmar. To, čo hospodára každý deň povzbudzuje 
pri jeho práci je práve dôvera v silu semena a dobrú zem. Toto 
podobenstvo pripomína tajomstvo stvorenia a vykúpenia, pretože 
uvažuje a obdivuje Božiu stvoriteľskú činnosť a trpezlivo očakáva 
úrodu. Posledný zber úrody nám poukazuje na konečný Boží zásah na 
konci vekov, kedy sa v plnos� realizuje jeho kráľovstvo. Súčasnosť je 
časom rozsievania a vzrast semena zaisťuje Pán. Každý kresťan teda 
vie, že musí urobiť všetko to, čo je v jeho silách, ale konečný výsledok 
záleží na Bohu. Toto vedomie nás udržuje v každodennej nádeji, 
osobitne v ťažkých chvíľach. 

V tomto zmysle píše sv. Ignác z Loyoly: „Konaj tak, akoby všetko 
záležalo len od teba, ale modli sa tak, že v skutočnos� všetko záleží iba 
na Bohu.“ 



 Aj druhé podobenstvo používa obraz rozsievania. Tu však ide 
o konkrétne semeno, horčičné zrnko, ktoré sa považuje za najmenšie 
zo všetkých semien. Aj napriek tomu, že je tak maličké, je plné života. 
Z neho sa rodí klíčok, schopný preraziť zem, vyjsť na slnečné svetlo a 
rásť až do takých rozmerov, že „preras�e všetky byliny.“

Slabosť je silou semena a vtom, keď pučí je jeho moc. Také je aj 
Božie kráľovstvo: ľudsky malá realita, ktorú tvoria �, ktorí sú chudobní 
srdcom, �, ktorí nedôverujú iba vo vlastné sily, ale v silu Božej lásky, � 
ktorí sú bezvýznamní v očiach sveta; napriek tomu práve cez nich sa 
prejavuje Kristova sila a mení to, čo je zdanlivo bezvýznamné.

Obraz semena je Ježišovi obzvlášť blízky, pretože dobre 
vyjadruje tajomstvo Božieho kráľovstva. V oboch dnešných 
podobenstvách predstavuje „rast“ ale �ež „kontrast.“ Vzrast, ktorý 
prichádza vďaka dynamizmu vloženému do samotného semena a 
kontrast, ktorý existuje medzi maličkým zrnkom a veľkosťou úrody, 
ktorá z neho vzíde. 

Odkaz je jasný: Božie kráľovstvo, 
aj keď vyžaduje našu spoluprácu, je 
predovšetkým Božím darom, je to 
milosť, ktorá predchádza človeka a 
jeho prácu. Naša zanedbateľná sila, 
ktorá je pred svetovými problémami 

v skutočnos� bezmocnosťou, ak sa vloží do Božej sily, nemusí sa báť 
prekážok, pretože Pánovo víťazstvo je isté. Je to zázrak Božej lásky, 
ktorý dáva klíčiť a rásť každému semienku dobra, kdekoľvek na zemi. 
Skúsenosť tohto zázraku lásky nás môže robiť op�mistami aj napriek 
ťažkos�am, utrpeniam a zlu, s ktorým sa stretávame. Semeno klíči a 
ras�e, pretože mu dáva vzrast Božia láska. 



11. VCEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
14. 6.
Féria

18.15
† Ján (1. výr.)

---

Utorok
15. 6.
Féria

18.15
† Štefan Tegláši (1. výr.)        ---

Streda
16. 6.
Féria

18.15
† Ján, Mária ---

Štvrtok
17. 5.
Féria

18.15
† Alžbeta Vargovčáková ---

Piatok
18. 6.
Féria

18.15
† Mária Müllerová

17.00
úmysel kňaza 

Sobota
19. 6.
Féria

7.30
† Jozef Müller ---

Nedeľa
20. 6.

DVANÁSTA 
NEDEĽA 

V 
CEZROČNOM 

OBDOBÍ

8.00                                            
    † Anna (30. výr.)

† Juraj
9.30

za farnosť                 
11.00                                        

   † Darinka

9.00                                     
 † Peter Ruščin

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

To najlepšie, čo môžeme urobiť na svete,
je robiť dobro, byť veselý 
a nechať vrabce čvirikať. sv. Ján Bosco


