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Židia poznali Mojžišov zákon a vedeli, 

že bohatí boli zodpovední za 

starostlivosť o chudobných. Tento muž 

porušil Boží  zákon pre svoju sebeckosť. 

Iróniou je, že hoci nikdy nezdvihol prst, 

aby tak pomohol Lazárovi, neskôr prosí 

Abraháma, aby si Lazár namočil aspoň 

koniec prsta vo vode a zvlažil mu jazyk. 

V pekle sa rodí v duši boháča ľútosť nad 

bratmi, ktorí žijú rovnako. Prosí 

Abraháma, aby poslal Lazára, aby ich 

vystríhal. Nechce, aby skončili s takým 

trestom ako on. Abrahám mu však 

povedal, že majú Mojžiša a prorokov 

a tých majú počúvať. To však boháčovi 

nestačilo. Myslí si, že jeho rodinu by 

mohol presvedčiť jedine vzkriesený zo 

smrti. Abrahám mu odpovedal veľmi 

ostro: „Neuveria, ani  keby niekto vstal 

z mŕtvych.“ (Lk16,31) 

Krátko potom Ježiš umrel  a vstal 

z mŕtvych a Abrahámove slová sa 

potvrdili vtedy, ale aj dnes. Koľkí 

„boháči“ sú sústredení na svoju prácu, 

na to, aby nám nič nechýbalo, aby sme 

boli niekým a uniká nám podstatná vec. 

Nevidíme „Lazárov“, ktorí žobrú nielen 

o naše prebytky v skriniach, špajzách, v 

peňaženkách, ale aj o náš čas, úsmev, 

milé slovo. Dnes prosme: „Pane, 

premeň ma na štedrého človeka voči 

blížnym.“                    Sr. Consolata 

Minulý týždeň sme uvažovali 

o podobenstve o nepoctivom správcovi 

nad tým, čo znamená byť správcom 

všetkého, čo nám Boh dáva. Sv. Lukáš 

nám prináša ďalšie podobenstvo, 

v ktorom  Pán Ježiš toto učenie ďalej 

rozvíja. Aby  sme dobre pochopili 

podobenstvo o boháčovi a Lazárovi, 

musíme si uvedomiť, kto je tu hlavnou 

postavou. Nie je to chudobný Lazár, 

lebo podobenstvo by bolo možné 

chápať len ako výzvu pre chudobných, 

aby trpezlivo a s nádejou znášali svoj 

osud a mali oči uprené k budúcej večnej 

sláve. Ak by hlavnými postavami bolo 

päť bratov, hlavným zámerom by bolo 

upozornenie na eschatologickú blízkosť 

a zdôrazniť riziko, ktoré človek 

podstupuje, ak žije ľahkomyseľne, hoci 

sa blíži jeho posledná hodina. 

         Starostlivosť o chudobných 

Ak je ale hlavnou postavou boháč, 

potom Ježišovo podobenstvo je 

zamerané na konkrétny problém – na 

nespravodlivé využívanie bohatstva. 

Zdá sa, že tohto boháča bohatstvo 

oslepilo. Videl Lazára v zúboženom 

stave pred svojím luxusným domom. 

Dokonca poznal Lazárovo meno. 

Nespravil však nič, aby mu pomohol. 

Medzinárodné stretnutie pod 
názvom „Františkova ekonómia“ sa 
uskutoční od 22. do 24. septembra 
v Assisi. Očakáva sa približne tisíc 
mladých účastníkov zo sveta 
ekonomiky, obchodu a výskumu. V 
záverečný deň, v sobotu 
dopoludnia, medzi nich zavíta 
pápež František. Podujatie vzniklo 
už v roku 2019, vďaka iniciatíve 
pápeža Františka na obnovu 
ekonomiky orientovanej na 
chudobných, spoločné dobro 
i starostlivosť o stvorenie. Z dôvodu 
pandémie malo medzinárodné 
stretnutie zatiaľ vždy iba formu 
„online“. Mladí ekonómovia 
a podnikatelia by mali diskutovať 
najmä počas druhého dňa 
stretnutia, v piatok 23. septembra, 
v rôznych tematických skupinách – 
tzv. dedinách, inšpirovaných 
otázkami sociálnych 
encyklík Laudato si‘ a Fratelli tutti. 
Témy boli vybrané tak, aby 
kombinovali pojmy z ekonomického 
sveta s pojmami, ktoré sa viac 
týkajú sociálnych otázok, ako 
napríklad „energia a chudoba“, 
„financie,  ľudskosť“, 
a spravodlivosť“, „manažment 
a darcovstvo“. Jednotlivé 
„dediny“ sa budú schádzať na 
známych františkánskych miestach 
v Assisi, ako je Porciunkula, 
Svätyňa zrieknutia sa šiat sv. 
Františka, či samotná Bazilika sv. 
Františka. Aj cez tieto symboly chce 
podujatie poukázať na odkaz, ktorý 
nám zanechal veľký svätec z Assisi: 
neoddeliteľné spojenie dobra 
človeka s dobrom životného 

prostredia. Účastníci „Františkovej 
ekonómie“ pochádzajú z celého 
sveta. Takmer polovica príde z 
Európy, ďalší sa očakávajú z Južnej 
Ameriky a chýbať nebude ani Afrika. 
Účastníci, ktorých spája mladosť 
veku, boli vybraní ako zástupcovia 
troch kategórií. Kategóriu podnikania 
tvoria mladí manažéri, podnikatelia a 
začínajúci podnikatelia. V kategórii 
výskumu sa zúčastnia študenti 
magisterského alebo 
doktorandského štúdia ekonómie a 
príbuzných odborov. Tretia kategória 
nazvaná „tvorcovia zmien“ zahŕňa 
mladé osobnosti, ktoré sa snažia 
zmeniť svet svojich komunít 
prostredníctvom inovatívnych 
iniciatív v službách spoločného 
dobra a spravodlivejšieho 
hospodárstva. Svätý Otec 
o sympóziu hovoril aj v nedeľu, 18. 
septembra, po modlitbe Anjel Pána, 
kedy osobitne pozdravil mladých 
účastníkov iniciatívy a povzbudil ich 
v ďalšom úsilí. Návšteva Svätého 
Otca v Assisi v sobotu 24. 
septembra bude venovaná 
špeciálne tomuto podujatiu. Pápež 
František strávi medzi nimi dve 
hodiny, od 9.30 do 11.30 
v areáli PalaEventi Santa Maria 
degli Angeli. Po privítaní a 
umelecko-divadelnom vystúpení je 
na programe vystúpenie ôsmich 
mladých účastníkov, ktorí sa podelia 
so skúsenosťami. Po ich 
svedectvách sa prihovorí pápež 
František. Podujatie „Economy of 
Francesco“ sa uzavrie prečítaním 
a podpisom spoločnej Dohody. 
Spracované podľa TKKBS. 

Sympózium „Františkova ekonómia “ - stretnutie v Assisi 

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2022-09/anjel-pana-18-septembra-namiesto-egoizmu-socialne-priatelstvo.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2022/inside/documents/20220924-assisi.html


 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

26.09. 
Féria 

6.30 ZBP Anna a rodina 

18.00 + Mária, Michal 

Ut 

27.09. 
Sv. Vincenta de Paul, kňaza 

spomienka 

6.30 + Michal, Ľudmila, Ján, Anna 

18.00 
Poď za 40r. života Martina 

a prosba o ZBP 

St 

28.09. 
Féria 

6.15 +Michal, Michal 

18.00 + Mária 

Št 

29.09. 

SV. Michala, Gabriela 
a Rafaela, archanjelov, 

sviatok 

6.30 + Michal 

18.00 Za duše v očistci 

Pi 

30.09. 

Sv. Hieronyma, kňaza 
a učiteľa Cirkvi, 

spomienka 

6.30 ZBP Peter s rod., Marcel s rod. 

18.00 + Rozália, Jozef, Pavol 

So 

01.10. 

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, 
panny a učiteľky Cirkvi, 

spomienka 

7.00 NEBUDE !!! 

18.00 
+ Jozef a Irena 

ZBP a dary Ducha Svätého 
Vladimír 

Ne 

02.10. 

DVADSIATA SIEDMA 
NEDEĽA  

Odpustová slávnosť 

8.00 Vlastný úmysel 

10.30 
ZBP Michala a Andrey, 25r. 

spol. života 
Za farníkov 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00  8.00 8.00 

Rod. oblasť      
17.00 

nedeľná 
 

 

 

Lektori na budúci víkend, 01. – 02.10.2022: 

01.10. 18.00 02.10. 07.30 02.10. 10.30 

Klapák,  
Novák 

Josipčuk, 
Josipčuková 

Smolej, 
 Smolejová 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 26. týždeň Cez rok 

Farské oznamy 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Novákovú, Kačenákovú a 

Žatkovičovú. Ďakujeme rodičom 

birmovancov ktoré upratovali kostol 

pred dnešnou nedeľou. 

2. Zbierka na Rádio Lumen 

z minulej nedele činila spolu 650,59; 

- € (Farský kostol – 560,79 €, filiálka 

Dlhé – 64,50 € a Školská kaplnka 

Rodinná oblasť – 25,30 €. Úprimné 

Pán Boh zaplať. 

 

3. Na kostolné potreby obetovali 

bohuznámi z krstu 50,-€  bohuznáma 

50,-€ a bohuznáma 100,-€. Pán Boh 

zaplať. 

 

4. Na budúcu nedeľu bude 

v našom farskom kostole 

odpustová slávnosť k úcte sv. 

Františka z Assisi. Začne sa už 

v sobotu podvečer. Podrobný 

program nájdete na plagáte a na 

farskej internetovej stránke. Z tohto 

dôvodu si všimnite aj zmeny časov 

sv. omší v sobotu a nedeľu, tak vo 

farskom kostole, ako aj na filiálke. 

 

5. Pred odpustom budeme 

spovedať vo farskom kostole 

každý deň ráno a večer pol hodiny 

pred sv. omšami. Zároveň to už 

bude spoveď pred Prvým piatkom 

v mesiaci.  

Využime možnosť prijať sv. 

zmierenia a získať tak odpustky. 

6. Od Pondelka do Piatku tohto 

týždňa sa v Kultúrnom dome 

uskutoční unikátne podujatie 

s názvom: Biblia – Kniha kníh. Ide 

o výstavu biblií a biblických 

artefaktov a zároveň prednášky 

známych biblistov a diskusie. Bližšie 

info si pozrite na plagáte.  

7. Od soboty sa začnú Októbrové 

pobožnosti. Každý večer o 17.30 

hod. sa budeme spoločne s kňazom 

modliť Svätý ruženec. 

Povzbudzujeme vás k modlitbe 

v kostole, ako aj v rodinách. 

8. Rodičom detí, ktoré pôjdu na 1. 

Sv. prijímanie v tomto školskom 

roku dávame do pozornosti, že si 

ešte môžu vyzdvihnúť prihlášky. 

Treba ich vyplniť a najneskôr do 

konca týždňa ich priniesť do farskej 

kancelárie.   

 

 


