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14. nedeľa v Cezročnom období 
  

Prvé čítanie: Je to odbojný dom, nech vedia, že bol uprostred nich 
prorok.                                                                                    (Ez 2, 2-5)                                                                                                                                              
Žalm: Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami.                                        
                                                                              (Ž 123, 1-2a. 2b-d. 3-4) 
Druhé čítanie: Budem sa chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne 
prebývala Kristova sila.                                                  (2 Kor 12, 7b-10)                                                                                                      

Evanjelium: Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti.         (Mk 6, 1-6)                                                                   

*****************************************************************  

 

Závisť vládne svetom. 
 

   Predstavte si, že z vašej rodiny, z rodnej obce alebo z mesta,            

v ktorom žijete, pochádza dajaká významná osobnosť. Veľmi radi sa 

pochválite, ako sa poznáte od malička, ako ste chodili spolu do 

školy, sedávali v jednej lavici, poprípade vás spájajú rodinné putá. 

     Spočiatku tak bolo aj s Ježišom. Nazaretčania boli naň hrdí, keď 

počuli, aké úžasné skutky robí. Iste sa mnohí chválili, že ho poznajú 

od malička, ba že patrí do ich rodiny a je vzdialený príbuzný. Po 

čase však táto hrdosť začala upadať a vytlačila ju závisť. Preto keď 

Ježiš prišiel do rodnej synagógy všetci boli presvedčení, že ich 

vyznačí, pochváli a poctí dajakým senzačným zázrakom. Ale nestalo 

sa tak. Preto sa začali na ňom pohoršovať a šlo to až tak ďaleko, že 

Ježiš sa začal čudovať ich nevere. 

     Ako vidíme, Kristus nebol od ničoho ušetrený. Musel zakúsiť aj 

odpornú a bludnú ľudskú neresť – závisť. A nás iste dnešné 

evanjelium podnieti k hnevu na Nazaretčanov, ktorí sa na slávneho 

rodáka osopili v synagóge, kde mali všetci vytvoriť rodinu Božích 

detí. My sa síce hneváme na Ježišových rodákov pre ich závisť, ale 

buďme úprimní, že táto zlá vlastnosť lomcuje aj s nami. Prejavuje sa 

rozličnými spôsobmi: cez neskrotnú vášeň, hnev, upodozrievanie, 

nenávisť… Lenže závisť nečíha iba na jednotlivcov, ale aj na celé 
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spoločenstvá. Prejaví sa neznášanlivosťou, šomraním a 

opovrhovaním. Ba zastihne aj cirkevné spoločenstvá. Často sme 

svedkami, ako sa členovia spoločenstiev neznášajú, ako si závidia, 

ubližujú a pritom si myslia, že Božie kráľovstvo na zemi záleží len 

od nich. Preto môžeme doslova povedať, že závisť vládne svetom. 

     V čom však závisť spočíva? V čírom konštatovaní, že jeden je 

schopnejší ako my, alebo, že dostal viac, a to podmieni zmenu 

vzťahu k nemu. Na takúto reakciu človek reaguje dvojakým 

spôsobom: buď sa stiahne do seba, alebo začne útočiť, lebo sa cíti 

urazený. Nasleduje škodoradosť, ohováranie, intrigy, napätie, spory, 

nepriateľstvá, súdy, ba aj vojny a vraždenie. Kto sa z nás pri týchto 

slovách necíti vinný? Závisť začína už aj tu v kostole pri hodnotení 

oblečenia, účesu, voňavky a pokračuje pri porovnávaní bývania a 

auta, potom v práci pri porovnávaní výplat alebo v starobe pri 

porovnávaní dôchodkov. Iste by dlho trvalo, keby sme mali 

spomenúť všetky prejavy závisti v našom živote. 

     Závisť plodí ďalšie zlo, o tom nás informuje aj Sväté písmo. Už 

kniha Genezis spomína bratovraždu, ktorá bola spáchaná zo závisti a 

ďalej hovorí o Jozefovi, ktorého vlastní bratia predali zo závisti do 

otroctva. V knihe Samuelovej sa spomína závisť kráľa Saula voči 

Dávidovi. Nezabudnime aj na Pavlove listy, v ktorých závisť 

kritizuje a udáva ju medzi najzávažnejšie mravné neresti prvých 

kresťanských spoločenstiev, ale aj samotných misionárov. Čo máme 

robiť, aby sme sa jej vyhli? V prvom rade je najdôležitejšie odovzdať 

sa do Božích rúk. Ďalej je potrebné cvičiť sa v činorodej láske k 

blížnemu, a potom sa vytrvalo modliť za toho, kto nás najviac zvádza 

k závisti. Čím viac sa budeme snažiť v sebe premáhať závisť, tým 

viac v našom srdci bude Kristov pokoj.      

     Čo dodať na záver? Úprimne sa dnes nad sebou zamyslime, a keď 

niekomu z nášho okolia závidíme, snažme sa toho zbaviť a v 

budúcom týždni sa za tohto človeka intenzívne modliť.   
                                                                                                 www.trojica.sk 
 
 
 

„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ 
 

Ján Pavol II. 
 
 



Poriadok bohoslužieb po 15. Nedeli v CO 
od 16.7. do 22.7. 2018 

 

Pondelok 
Panny Márie 

Karmelskej 

7:00 Kláštor 
Poďakovanie Márie 

za 75 r. života 

16.7. 18:00 Bočiar 
†Mária a Ondrej 

Beli ml. 

Utorok Sv. Andreja 

Svorada a 

Benedikta, 

pustovníkov 

7:00 Haniska  Anna Nagyová
17.7. 

Streda 

féria 

17:00 Sokoľany 
Imrich, Pavol a 

Alžbeta

18.7. 18:00 Haniska 
†Mária a Ondrej 

Palenčárovi 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Margita a Michal 

Oravcovi19.7. 

Piatok 

féria 

18:00 Sokoľany Ľudovit Tóth

20.7. 18:00 Haniska 
Imrich, Alžbeta, 

Ladislav, Milan

Sobota Panny Márie 

v sobotu 
16:00 Haniska Za  novomanželov 

21.7. 

     

16. Nedeľa  v 

CO 

7:30 Haniska Václav

Nedeľa  8:45 Sokoľany František Cicholes

22.7. 8:45 Bočiar Ján a Anton

  10:00 Haniska    Mikuláš Mati            

 
Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Ladislav Illeš /Vajkovce/ a Jana Pivarníková /Haniska/ ohlasujú sa 3.x 
 
Vo štvrtok 19. júla pozývame na adoráciu do Hanisky o 19:00h. 
 



Poriadok bohoslužieb po 14. Nedeli v CO 
od 9.7. do 15.7. 2018 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor Štefan Oravec

9.7. 18:00 Bočiar 
†Jozef a Mária 

Plevovi 

Utorok 
féria 7:00 Haniska 

Anna, Štefan, 

Katarína, Štefan10.7. 

Streda 
Sv. 

Benedikta, 

opáta, 

patróna 

Európy, 

sviatok 

17:00 Sokoľany 
Za zosnul. z rod. 

Štofovej a Jopkovej 

11.7. 18:00 Haniska †Imrich Kováč 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Ladislav a 

Bartolomej12.7. 

Piatok 
féria 

18:00 Sokoľany Štefan Szeman

13.7. 18:00 Haniska Margita Nahájová

Sobota 
Panny Márie 

v sobotu 
7:00 Haniska Štefan Varga

14.7. 

     

15. Nedeľa  

v CO 

7:30 Haniska Mária Palenčárová

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
František a Regina 

Beregszasziovi

15.7. 8:45 Bočiar 
Margita, Ján a 

Katarína

  10:00 Haniska 
Za ZIP Alžbety 

Oravcovej              

V piatok 13. júla sa majú okolo obeda zastaviť u nás pútnici putujúci 
do Krakova. Pozývajú na púť, alebo aspoň sprevádzanie. Okolo obeda 
bude pre nich svätá omša. 
 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby našich kostolov. 
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Ladislav Illeš /Vajkovce/ a Jana Pivarníková /Haniska/ ohlasujú sa 2.x 


