
 
 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zahľaďme sa do dnešného evanjelia, 
ktoré nám predstavuje tri kategórie ľudí. 
Prvá, to sú učení v Písme, zákonníci, 
ľudia konzumenti. Chceli by iba brať. 
Vieme, že sa dožadovali od iných úcty, 
pôct, titulov, prvých miest. Druhá skupina 
ľudí sú tí, ktorí dávajú skutočne veľa, ale 
len toľko, aby im ostalo ešte dosť pre nich 
samých. Tretia skupina, práve naopak, je 
skupina ľudí, ktorých očarovalo slovo 
všetko. Sú to tí, čo sa radi podelia; s 
posledným kúskom chleba, ktorý pre 
Boha, pre Ježiša s láskou dajú pre 
druhého človeka. Dajú všetko ako žena, 
vdova z evanjelia. Ona sa nedelí, ona 
jednoducho dáva všetko, čo má. 

Chudobná vdova 

Brať, dávať len niečo a dávať všetko. 
Tri prístupy, tri pohľady. Kedy som len 
konzumentom a beriem? Postoj 
sebeckého egoizmu, kedy nemyslím na 
iných a Boha, nás stotožňuje s prvým 
prístupom. Obeta, charita, sociálne 
cítenie je v tomto prípade na bode 
mrazu. Pokiaľ sa nejedná len o mňa 
a môj prospech, nezaujíma to. Čo 
z toho budem mať? Najčastejšia otázka 
spojená s týmto prístupom. 
Dávať len niečo. Druhý prístup spojený 
síce s darovaním a súčasne uznaním 
od druhých, veď dal som dosť z toho, čo 
mám, ale viac odo mňa nechcite. 
Dávam z prebytku, možno podporím 
nejaký projekt pre chudobných, vyfotím 

sa so šekom, koľko som zasponzoroval, 
mojej firme sa dostane uznania, ale dal 
som to zo srdca, či preto, aby som 
figuroval medzi najvplyvnejšími 
donormi?  
Dnešné evanjelium nehovorí o 
sociálnom cítení, ale o odovzdaní 
svojho života Bohu. Boh chce srdce 
človeka. Boh chce človeka. Kto sa 
odovzdá celý Bohu, ten robí priestor pre 
lásku medzi Bohom a človekom. A to je 
tretí, najlepší prístup k darovaniu. 
Prístup charakterizovaný pojmom 
obeta.  Prístup chudobnej vdovy. Dala 
všetko, čo mala. Celé svoje živobytie. 
Nie preto, aby dostala uznanie od 
druhých, nie preto, aby mala dobrý 
pocit, lebo jej už aj tak nič neostalo, ale 
preto, že dávala zo srdca. Preto, aby sa 
páčila Bohu. 
Tak kde sa nájdeme my? Berieme  a nič 
nedávame ako kritizovaní farizeji? 
Dávame z prebytku, aby sme sa 
zapáčili ľuďom? Alebo dávame zo 
srdca, ako vdova zo Sarepty z prvého 
dnešného čítania, či chudobná vdova 
z evanjelia?  
Nie každý má k dispozícii hrubú 
peňaženku či bankové konto. Nie každý 
má geniálny talent, ale každý má 
možnosť z toho, čo má, dávať mnoho, 
často snáď aj všetko, keď motívom a 
motorom nášho konania je láska k Bohu 
a ľuďom.               M. Haňov 
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A ďalej, uspokojac sa s 
chlebom a istotami, nestratili sme 
snáď elán v hľadaní jednoty, za 
ktorú prosil Ježiš, jednoty, ktorá 
vyžaduje zrelú slobodu silných 
rozhodnutí, zriekania a obety, ale je 
predpokladom, aby svet uveril 
(porov. Jn 17, 21)? Nezaujímajme 
sa len o to, čo môže osožiť našim 
jednotlivým komunitám. Sloboda 
brata a sestry je aj našou slobodou, 
lebo naša sloboda nie je úplnou bez 
neho a bez nej. 
Tu sa evanjelizácia zrodila bratským 
spôsobom, nesúc pečať, ktorú jej 
vtlačili svätí solúnski bratia Cyril a 
Metod. Títo svedkovia kresťanstva, 
ktoré bolo ešte jednotné a zapálené 
horlivosťou ohlasovania, nech nám 
pomôžu pokračovať v ceste a 
rozvíjať medzi sebou v Ježišovom 
mene bratské spoločenstvo. 
Napokon, ako si môžeme želať 
Európu, ktorá znova nájde svoje 
kresťanské korene, ak sme my sami 
vykorenení z plného spoločenstva? 
Ako môžeme snívať o Európe 
slobodnej od ideológií, ak nemáme 
odvahu postaviť Ježišovu slobodu 
pred potreby jednotlivých skupín 
veriacich? 
Je ťažké žiadať si Európu viac 
preniknutú evanjeliom, ak nás 
netrápi, že ešte nie sme plne 
zjednotení medzi sebou na tomto 
kontinente a že sa o seba navzájom 
nestaráme. Praktické výpočty, 
historické dôvody a politické väzby 
nemôžu byť neprekonateľnými 
prekážkami na našej ceste. Nech 
nám pomáhajú svätí Cyril a Metod, 
„predchodcovia ekumenizmu“ (Sv. 

Ján Pavol II., encyklika Slavorum 
apostoli, 14), v snahe o zosúladenie 
rozdielností v Duchu Svätom, o 
jednotu, ktorá bez toho, aby bola 
uniformnosťou, by bola znakom a 
svedectvom slobody Krista, Pána, 
ktorý uvoľňuje putá minulosti a 
uzdravuje nás zo strachov a 
bojazlivosti. 
V svojej dobe Cyril a Metod 
umožnili, aby sa Božie slovo vtelilo 
na tomto území (porov. Jn 1, 14). 
Chcel by som sa s vami v tejto 
perspektíve podeliť o dva podnety, 
bratské rady pre šírenie evanjelia 
slobody a jednoty dnes. Prvý sa týka 
kontemplácie. Rozlišovací znak 
slovanských národov, ktorý by ste si 
spoločne mali zachovať, je 
kontemplatívna črta, ktorá ide nad 
rámec filozofických a teologických 
konceptualizácií, vychádzajúc zo 
skúsenostnej viery, ktorá vie prijať 
tajomstvo. Pomáhajte si pestovať 
túto duchovnú tradíciu, ktorú Európa 
tak veľmi potrebuje; zvlášť má po 
nej smäd cirkevný západ, aby znova 
našiel krásu adorácie Boha a 
dôležitosť nevnímať spoločenstvo 
viery predovšetkým na základe 
programovej a funkčnej efektívnosti. 

 
Pokračovanie v budúcom Poverelle 

Príhovor Svätého Otca pred členmi Ekumenickej rady cirkví (2. časť) 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

8.11. 
FÉRIA 

6.30 + Vladimír, Anton  (O) 

18.30 + Agnesa, Jozef  (OTP) 

Ut 

9.11. 

Výročie posviacky 
Lateránskej baziliky 

sviatok 

6.30 + Jozef (O) 

18.00 + Denisa, Jozef (OTP) 

St 

10.11. 
Sv. Leva Veľkého 

spomienka 

6.30 + Margita, Ján (O) 

18.00 
+ Ľubomír, Mária, Ján, Jozef 

(OTP) 

Št 

11.11. 
Sv. Martina z Tours 

spomienka 

6.30 + Mária (O) 

18.00 +Martin (OTP) 

Pi 

12.11. 
Sv. Jozafáta 
spomienka 

6.30 + Anna, Jozef, Jozef (O) 

18.00 + členov BSR (OTP) 

So 

13.11. 
Panny Márie v sobotu 

16.30 + Mária (O) 

18.00 + Juraj, Anna (OTP) 

Ne 

14.11. 

TRIDSIATA TRETIA 
NEDEĽA  
CEZ ROK  

8.00 + Jozef, Ida, Otokar (O) 

9.30 + Mária, Michal Čakan (O) 

11.00 + Štefan (Z) 

18.30 ZBP Michal (O-T-P) 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    
18.00 

(O) 
  08.00 (O) 

Rod. oblasť       09.30 (Z) 

 

Lektori na budúcu nedeľu, 14. 11. 2021: 

Sobota 18.00 8.00 9.30 11.00 18.30 

Josipčuk, 
Sabolová 

Harakaľová, 
Uriga 

Sztraka, 
Sztraková 

Vaterka, 
Vaterková 

Sztraka, 
Ocilková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 32. týždeň cez rok 

Oznamy 

1. Na upratovanie kostola 

prosíme chlapcov z Charity 

Ďakujeme rodinám, ktoré 

upratovali kostol k dnešnej nedeli.  

2. Na kostolné potreby 

obetovala bohuznáma 50,-€. 

Úprimné Pán Boh zaplať. 

3.Centrum Rodinkovo v 

Belušských Slatinách pozýva na 

duchovnú obnovu s názvom 

rozVEDENÍ k BOHU. Duchovná 

obnova je určená pre tých 

veriacich, ktorí sú rozvedení a 

po rozvode žijú sami (resp. s 

deťmi). Uskutoční sa 10. – 12. 

decembra 2021. Prihlásiť sa 

možno cez prihlasovací formulár, 

ktorý je zverejnený na 

internetovej stránke Rodinkova. 

Na duchovnú obnovu je možné 

prísť aj s deťmi. Obnova sa 

uskutoční v režime O-T-P.  

4. V sobotu nebude ranná sv. 

omša,(podobne ako včera). 

Budú dve večerné sv. omše 

(nedeľné) o 16.30 hod. (O) a 

18.00 hod(OTP). Všimnite si túto 

zmenu. 

5. Nasledujúce dva týždne 

nebudú v stredu a piatok sv. 

omše, ktoré sú zvlášť určené 

pre deti, resp. birmovancov a 

mládež. Dôvodom je zlá 

pandemická situácia. 

 

6. Od 1.11. je náš okres 

v čiernej farbe Covid automatu. 

Znamená to zníženie počtov 

veriacich na sv. omšiach. Sv. 

omša  očkovaní max. 100 ľudí, 

sv. omša neočkovaní - 1 človek 

na 25 m2, sv. omša O-T-P – 1 

človek na 15 m2. V programe je 

napísaná skratka, ktorá sv. omša 

je pre ktorú skupinu. Prosíme, 

aby ste to rešpektovali, keďže 

v takom prípade aj na sv. omšu 

pre neočkovaných vojde počet, 

ktorý je stanovený podľa m2. 

7. Od nasledujúcej stredy, 

každý týždeň v stredu pri 

rannej sv. omši, sa budeme 

modliť ranné chvály. Z tohto 

dôvodu budeme začínať sv. 

omšu o 15 minút skôr o 6.15 hod. 

8. Rozhodnutím Apoštolskej 

peniteciárie sa predĺžuje 

možnosť získavať odpustky 

pre duše v očistci na celý 

november. Veriaci si môže 

vybrať rozličné dni v mesiaci. 

Nemusia nasledovať po sebe. 

Dôvodom je súčasná pandémia. 

Odpustky pre duše v očistci môžu 

získavať aj starí a chorí doma, 

keď sa duchovne spoja 

s Cirkvou, zrieknu sa hriechu 

a ak to bude neskôr možné, tak 

sa čo najskôr  vyspovedajú. 


