
Jézus tehát a visszautasított próféta 
szerepében jelenik meg. Az 
ószövetségi időkben a nép szintén 
elutasította Isten küldötteit, a 
prófétákat, nem hallgattak rájuk, 
bántalmazták vagy megölték őket. A 
prófétai sors Jézus esetében is 
megfigyelhető, már most elkezdődik 
az elutasítás, amely Jézus elítélésében 
és keresztre feszítésében éri majd el 
tetőpontját. 
Az elutasítás végső oka a hitetlenség. 
Az előítéletek és a feltételezések a 
hitetlenség börtönébe zárják nem 
csupán a názáretieket, hanem 
mindazokat, akik túlzottan 
ragaszkodnak saját véleményükhöz 
és elképzelésükhöz. A hit ott 
kezdődhet, hogy valaki képes 
felülvizsgálni saját korábbi 
álláspontját és kész változtatni azon. 
Nem a helyes elvek megtagadásáról 
és nem az igazságtól való 
eltávolodásról van itt szó, hanem 
arról, hogy emberi elképzeléseimről 
lemondva utat engedek annak, hogy 
Isten kezdjen el vezetni. Isten vezet a 
hit útján. 
© Horváth István Sándor 
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A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2015. július 5-én, X. évfolyam, 27. szám (330) 

Évközi 14. vasárnap, Cirill szerz. és Metód pk.  (liturgikus szín: zöld) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VII. 5-én,  

Évközi 14. vasárnap 

Cirill szerz. és Metód pk. 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – szentmise a Domonkos t.  

18:30 – esti szentmise: Papdi Rozáliáért én, m. 

VII. 6-án, hétfőn,  
Goretti Mária vt. szűz 

Domonkos t. (7:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Medjugorjei Szűzanya 

tiszteletére papi és szerzetesi hívatásokért cs.m. 

VII. 7-én, kedden,  
Vilibald pk., Apollónia 

Domonkos t. (7:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Tápai Györgyért én. m. 

VII. 8-án, szerdán,  
Kilián pk., Eperke, Edgár 

Domonkos t. (7:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Ifkovity Zoltánért. én. m. 

VII. 9-én, csütörtökön,  

Veronika szerz., Hajnalka 

Domonkos t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
VII. 10-én, pénteken,  
Amália sz., Engelbert, Rubina  

Domonkos t. (7:00):  
Mária Neve t.: (18:30):  

VII. 11-én, szombaton,  
Benedek rendalapító apát 

Domonkos t. (16:30): 

Mária Neve t.: (18:30):  

VII. 12-én,  
Évközi 15. vasárnap 

Gulapertó János, Dalma 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – szentmise a Domonkos t.  

18:30 – esti szentmise 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, SRB-23206 Muzslya,  
Magyar kommün u 56, tel.: 023/528442, e-mail: gabona.f@gmail.com 

A kiadásért felel: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Jolán, Viola,  

Mária, Vilibald, Apollónia, Kilián, Eperke, Edgár, Veronika, Hajnalka, Amália, 

Engelbert, Rubina, Benedek, János és Dalma.        Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Ez 2,2-5; Zsoltár: Zs 122; Szentlecke.: 2 Kor 12,7-10; Evangélium.: Mk 6,1-6. 
 

Zarándoklat  

MÁRIA RADNÁRA  
aug. 2-án. 

Ára 1300 dinár.  

Jelentkezéskor kérjük leadni az 

útlevélszámot és a telefonszámot. A 

busz a muzslyai plébániatemplom 
elől  indul vasárnap, augusztus 2-

án, 4:30-órakor. 

Abban az időben: Jézus hazament 

Názáretbe. Tanítványai elkísérték. 

Amikor elérkezett a szombat napja, 

tanítani kezdett a zsinagógában. 

Sokan hallgatták, és csodálkozva 

mondogatták: „Honnét vette ezt? 

Miféle bölcsesség ez, amely neki 

adatott? És a csodák, amelyeket 

kezével véghezvisz! Nem az ács 

ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás 

és Simon rokona? S ugye nővérei 

is itt élnek közöttünk:” És 

megbotránkoztak benne. Jézus erre 

megjegyezte: „Nem vetik meg a 

prófétát, csak a hazájában, rokonai 

körében, a saját házában.” Nem is 

tehetett ott csodát, csupán néhány 

beteget gyógyított meg, 

kézrátétellel. Maga is csodálkozott 

hitetlenségükön. Mk 6,1-6 

  „Dolgozzunk és ne sokat törődjünk más véleményével. Mi mindenkiről 
jót mondjunk.” Don Bosco 

Zarándoklat 

Torinóba  

szeptember 4.-9.-ig, Don Bosco 
útján és Svarc Vilmos 

fogadalomtételét egybe 
ünnepelve. Ha 50 jelentkező lesz, 
akkor az ára személyenként 100 

€ lenne, ha kevesebben 
jelentkeznek, akkor magasabb 
lesz az ára. Az étkezés nincs 

beleszámítva. 

Elhunytak a múlt héten:  

Kanász Vilma, Tápai Ferenc (HU). 
Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

Zarándoklat 

BÁNAT TOPOLYÁRA 
aug. 14-én. Ára  350 dinárt. 

Indulás aug. 14-én 12:00. 

mailto:gabona.f@gmail.com

