
Skutočne vlastníme to, čo vieme darovať 

Pápež na generálnej audiencii 
 

„Mojím skutočným vlastníctvom je to, čo viem darovať“ – tieto slová veriacim 

adresoval pápež František pri generálnej audiencii na Námestí sv. Petra. 

Katechézu zo série o Desatore zameral na siedme prikázanie: Nepokradneš. 

 Približne 12-tisíc pútnikom na Vatikánskom námestí Svätý Otec v katechéze 

vysvetlil správny vzťah kresťana k vlastníctvu. Aj keď je svet dostatočne bohatý na 

základné zdroje pre každého, väčšina obyvateľov sveta trpí biedou – bohatstvá sú 

v rukách menšiny, pripomenul Petrov nástupca. 

Každé bohatstvo musí mať sociálny rozmer 

        „Nikto nie je absolútnym vlastníkom dobier, ale je ich správcom. Vlastníctvo je 

zodpovednosťou,“ uviedol pápež a zároveň zdôraznil, čo je meradlom dobrého 

hospodárenia s majetkom: „Mojím skutočným vlastníctvom je to, čo viem darovať“. 

V duchu sociálnej náuky vyjadrenej v Katechizme Svätý Otec pripomenul, že 

„každé bohatstvo, aby bolo dobré, musí mať sociálny rozmer“. 
 

         To, čo nás robí bohatými, nie je majetok, ale láska, zhrnul svoje myšlienky 

pápež František. Upozornil zároveň na diablovu taktiku, ktorý začína pokúšať 

človeka vždy cez peňaženku: „Diabol prichádza cez vrecká“. 

Život nie je čas vlastniť, ale milovať 

         Siedme prikázanie Desatora v sebe skrýva pozitívnu výzvu k veľkodušnosti, 

vysvetlil Svätý Otec: „«Nepokradneš» znamená: miluj prostredníctvom tvojich 

dobier, využi tvoje prostriedky na to, aby si miloval, tak ako môžeš. Tak sa tvoj 

život stane dobrým a vlastníctvo sa skutočne stane darom. Pretože život nie je 

časom na to, aby sme vlastnili, ale na to, aby sme milovali.“ Zmysel katechézy 

Svätého Otca umocnilo biblické čítanie v úvode generálnej audiencie. Vo 

viacerých jazykoch zazneli slová sv. Pavla z Prvého listu Timotejovi: «Bratia, nič 

sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že 

máme čo jesť a čo si obliecť. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a 

osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do 

záhuby a zatratenia. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po 

nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí» (1 Tim 6,7-10). 
 

          Ježiš Kristus nám opätovne odhaľuje plný zmysel Písma. «Nepokradneš» 

znamená: miluj prostredníctvom tvojich dobier, využi tvoje prostriedky na to, aby si 

miloval, tak ako môžeš. Tak sa tvoj život stane dobrým a vlastníctvo sa skutočne 

stane darom. Pretože život nie je časom na to, aby sme vlastnili, ale na to, aby 

sme milovali.       Zdroj: tkkbs.sk 
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TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA  

CEZ ROK 

Resp.: Chváľ, duša moja, Pána. 

Je zima, ticho. Dnešný chlad 
v meste Amiens preniká cez pokožku, 
veľmi hlboko. Blízko cesty je akýsi 
balvan, ale prečo sa kolíše? Prečo sa 
trasie? Nie! Nie je to kameň! Veď to je 
nejaký schúlený chudák! Trasie sa od 
zimy! Je takmer nahý! Ale čo tu robí? 
Dnešná zima sa mu stane osudnou! 
Ach ten úbožiak! Z diaľky sa blíži niečo 
veľké. Je to jazdec! Má plášť, 
vojenský. Bude to vojak. Tak od tohto 
sa chudákovi dostane akurát tak ešte 
nejaký výprask. Už je celkom blízko. 
Teraz uvidel toho nešťastníka. 
Zastavuje! Schádza z koňa! Zima už 
nie je pre žobráka najväčší problém. 
Ten nešťastník ani len hlavu nedvihne. 
Skrehnutý, zatajuje dych. Vojak sa 
chytá meča... Nie dni, zrátané sú už 
sekundy jedného úbohého života. 
Ticho náhle prenikne ten hrozný zvuk, 
keď meč trhá látku. To chudáčisko nič 
necíti, vari je už koniec? Nadýchne sa, 
dvihne hlavu, zaostrí zrak. Vojak drží 
v ruke polovicu svojho plášťa a podáva 
ho na kosť skrehnutému žobrákovi. Až 
teraz je to jasné, veď to je Martin! Ten, 
čo pred chvíľou v tomto meste rozdal 
všetko, čo pri sebe mal...  

 

Blahoslavení chudobní 
v duchu... 

 

Všetko, čo mala, celé svoje 
živobytie, v dnešnom evanjeliu vhodila 
do chrámovej pokladnice aj vdova. Ale 
bolo to žalostne málo, lebo bola 
chudobná. Nie, ako tí pred ňou, boháči, 
toto boli pekné milodary!  

Ježiš však chváli chudobnú vdovu. 
Ona vhodila viac ako všetci! Všetci 
dávali zo svojho nadbytku, ale v Božích 
očiach naberá veľkosť práve dar 
z nedostatku. Dať, ak mám sám málo, 
je nielen prejav lásky, ale aj obety. Aj 
samotná láska naberá veľkosť, ak 
vidím potrebu iného pred svojou. Tu sa 
to však nekončí. Boh takéto dary 
požehnáva a vracia darcovi späť a vo 
väčšej miere. Vdova zo Sarepty urobila 
namiesto sebe a synovi jedlo prorokovi 
Eliášovi z posledného, čo mala. Od tej 
chvíle, až do dažďa, jej múka a olej 
z nádob neubúdali... 

   Ján Štefanko 

 



Oznamy Liturgický program na 32. týždeň cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

12.11. 

SV. JOZAFÁTA,  

BISKUPA A MUČENÍKA  

spomienka 

Tít 1, 1-9; Ž 24; Lk 17, 1-6 

6.30  + Vladimír  

18.00  + Mária 

Ut 

13.11. 

FÉRIA 

Tít 2, 1-8. 11-14; Ž 37; Lk 17, 7-10 

6.30  + Tibor, Mária 

18.00  + Klára, Pavol, Karol  

St 

14.11. 

FÉRIA 

Tít 3, 1-7; Ž 23; Lk 17, 11-19 

6.30  ZBP rodiny Lukáša, Andrea  

18.00  + Ján, Júlia       / za účastí detí 

Št 

15.11. 

FÉRIA 

Flm 7-20; Ž 146; Lk 17, 20-25 

6.30  + Jana, Karolína 

18.00 
 ZBP Dary Ducha Svätého  
  Robert a Jozef s rodinou 

Pi 

16.11. 

FÉRIA 

2 Jn 4-9; Ž 119; Lk 17, 26-37 

6.30  + Helena, Mikuláš 

18.00 
 + ZBP DDSv. Gabika, Patrik  
              / birmovanci a mládež 

So 

17.11. 

SV. ALŽBETY UHORSKEJ, 

REHOĽNÍČKY  

spomienka 

3 Jn 5-8; Ž 112; Lk 18, 1-8 

7.00  + Michal, Mária   

18.00  + Jozef 

Ne 

18.11. 

TRIDSIATA  TRETIA  NEDEĽA 
CEZ ROK 

 

Dan 12, 1-3; Ž 16;  
Hebr 10, 11-14. 18; Mk 13, 24-32 

8.00  + Jozefína 

9.30  ZBP a Poď. za 50 r. ž. Jana 

11.00  ZBP Miroslav, Magdaléna 

18.30  + Ján, Ján, Helena 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé     18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  18.11.2018: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Chytra, 
Fecenková 

Ivanko, 
Ivanková 

Jenčo, 
Jenčová 

Klapák, 
Klapáková 

Josipčuk, 
Josipčuková 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Harakaľovú, 
Mudrákovú, Rákocyovú. Vyslovujeme 
vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k 
dnešnej nedeli. 
2. Na kostolné potreby obetovala 
bohuznáma rodina 50,-€. Pán Boh 
zaplať. 
3. V utorok biblické stretnutie nebude. 
4. Na budúcu nedeľu bude vo všetkých 
kostoloch našej arcidiecézy Dobročinná 
zbierka sv. Alžbety. Jej výťažok je 
venovaný rôznym charitatívnym dielam 
na území košického arcibiskupstva. Pán 
Boh zaplať vopred za obety na tento 
cieľ. 
5. Dňa 23. – 24.11. sa uskutoční 
duchovná obnova pre žiakov 7. 
ročníka na CZŠ sv. Dominika Savia na 
Bernolákovej ul. vo Vranove n / T. 
Pozývame žiakov zo ZŠ Lúčna, 
Bernolákova, Juh a CZŠ. 
6. Vo štvrtok o 15.30: miništrantské 
stretko. 

7. Pozývame na Godzone turné, ktoré 
bude v utorok 13. novembra v 
Košiciach. Hlavný program sa začína o 
18:00 večer v hale Cassosport a je 
zadarmo. Prihlásiť na autobus sa ešte 
dá, odkaz je na farskom webe. 

----------------- 

Svätý Jozafát,  
biskup a mučeník 

 

Pôvod mena z hebrejčiny, biblické meno 

Jehoszafat – Jahve súdi. Narodil sa r. 1580 

vo Wlodzimierzu Wolynskim – v dnešnej 

západnej Ukrajine. Pochádzal z meštiackej 

pravoslávnej rodiny. Bol poslaný do Viľna, 

aby sa priučil kupeckému povolaniu, stretol 

sa tam s otázkou zjednotenia s Rímom. V r. 

1604 prijal baziliánsky habit a meno Jozafát. 

O päť rokov neskôr po teologických štúdiách 

sa stal kňazom. Vo veku 38 rokov sa stal 

uniatským arcibiskupom v Polocku, kde 

vykonával viac prácu misionára ako pastiera.   

Hoci bol biskupom, naďalej viedol 

skromný a prísny život. Svoj jednoizbový 

príbytok mal spolu s bezdomovcom. Jeho 

činnosť vzbudzovala nespokojnosť 

protivníkov únie s rímskou cirkvou. Po 

návrate zo snemu vo Varšave (1621) došlo 

dokonca k výtržnostiam a zmätkom medzi 

pravoslávnym obyvateľstvom. Keď vyšiel 

k zástupu, ktorý demonštroval pred jeho 

príbytkom vo Witebsku 12. novembra 1623, 

bol napadnutý a zabitý.   

Pohodené telo svätca utopili v Dzwinie. 

Beatifikovaný bol r. 1643, kanonizovaný r. 

1867. Jeho relikvie prekonali túlavú a dlhú 

cestu. V roku 1916 ich previezli do Kostola 

baziliánov sv. Barbory vo Viedni. Od roku 

1949 spočívajú v Bazilike sv. Petra vo 

Vatikáne. V ikonografii je zobrazený 

v biskupskom odeve východného rítu. Jeho 

atribútom je sekera, nástroj umučenia.     

        Lucia Horná  

 

 

 


