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18. nedeľa v cezročnom období.  
 

Prvé čítanie: Čo bude mať človek zo všetkej svojej námahy?  
                                                                                   (Kaz 1, 2; 2, 21-23)                                                                                                                                              
Žalm: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. 
                                                                           (Ž 90, 3-4. 12-13. 14+17) 
Druhé čítanie: Hľadajte, čo je hore, kde je Kristus.         (Kol 3, 1-5. 9-11)                                                                                                      

Evanjelium: A čo si nahonobil, čie bude?                            (Lk 12, 13-21)                                                                   
*****************************************************************  
 

Bohatni pre Boha... 
 

     Koľkokrát ľudia od nás žiadajú, aby sme robili medzi nimi sudcu 

a rozhodovali o tom, čo majú robiť, alebo ako majú riešiť svoje 

problémy. Všetci však vieme, aké je to ťažké, a keď sa už 

rozhodneme pre dajakú radu alebo súd, aká veľká zodpovednosť z 

toho plynie. 

     Ježiš nechcel robiť sudcu medzi dvomi bratmi ohľadom 

dedičstva. Pripomína im však, ale aj nám, jednu dôležitú zásadu 

ohľadom Božieho kráľovstva: Dajte si pozor a chráňte sa všetkej 

chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život 

nezávisí od toho, čo má. Svoju náuku potom vysvetľuje na 

podobenstve o boháčovi, ktorý nevedel čo s úrodou, preto postavil 

nové, väčšie sýpky. A práve vtedy, keď bol s prácou spokojný, 

zasiahol Boh: Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a 

čo si si nahonobil, čie bude? Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, 

a pred Bohom nie je bohatý. 

     Ježiš neodsudzuje bohatých ľudí, lebo peniaze nie sú ani dobré, 

ani zlé, ale sú indiferentné, ako napríklad elektrický prúd. Až 

používaním sa stanú dobrými alebo zlými, podľa toho, na aký cieľ sa 

použijú. Hlúposť boháča spočívala v tom, že so svojím bohatstvom 

zaobchádzal tak, akoby bol sám na svete, v predstave, že majetok 

vytvoril on sám a nie pracovité ruky jeho robotníkov. Bohatstvo 

chcel užívať iba sám, sám chcel jesť, piť, zabávať sa, a tak ho 

postupne premrhať. Preto ho Pán prehlasuje za hlupáka, lebo je 
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nemožné žiť s Bohom v takom prostredí, kde vládne egoizmus         

a lakomstvo. 

     Už staroveké národy sa mali na pozore pred nebezpečenstvom 

bohatstva. Vieme o obyvateľoch ostrovov Baleár, že nepoužívali 

zlaté ani strieborné mince. Karmanovia, ktorí žili v okolí rieky 

Tigris, skúpili všetko zlato svojej krajiny a zakopali ho hlboko do 

zeme. Inkovia pohŕdali zlatom a vyjadrili to tak, že z neho vyrábali 

iba reťaze na spútavanie zločincov. Kráľ Sparty Lykurgos v 3. 

storočí pred Kristom urobil vo svojej zemi opatrenia proti 

nebezpečenstvu bohatstva tak, že občanom rozdelil zem rovnakým 

dielom a stanovil hranicu, koľko môže rodina vlastniť bohatstva. 

Pokiaľ zachovávali tento zákon, boli silným národom a štátom, ale 

keď sa začali pachtiť za bohatstvom a premrhávať ho, duševne 

zoslabli a podľahli Rimanom. 

     Tieto príklady z histórie neslúžia tomu, aby sme všetci boli 

chudobní, ale poučujú, aby nás majetok nepritiahol natoľko k sebe, 

aby úplne zaplnil naše srdce. Ono musí byť voľné pre Boha aj 

blížneho. Ježišova náuka o užívaní bohatstva a pozemských dobier je 

jasná: Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! 

     Hrozba vyrieknutá Ježišom proti bohatstvu pramení v obave, aby 

nás nič neodlákalo od nášho nebeského Otca. Bohatstvo má veľké 

šance spútať človeka a urobiť ho tvrdým aj voči Bohu, aj voči 

blížnym. Nezabudnime, že nemáme zhromažďovať pre seba, ale 

bohatnúť pre Boha.                                                       www.trojica.sk 

 

OSEMSMEROVKA 

 

 

KARNEVAL, MASKA, 

NANUK, VANILKA, 

AVATAR, RUSNÁK, 

AQVA, MÚKA, SÚD, 

HNEV, RAST, 

KAMILKA, LAMPA, 

AUTO, SVIECA, KUNA, 

MAKETA, PÁV.  
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Poriadok bohoslužieb po 19. Nedeli v CO 

od 12.8. do 18.8. 2019 

 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor 
Za ZIP Heleny 

Papugovej 

12.8. 18:00 Bočiar Za ZIP vnúčat 

Utorok 

féria 7:00 Haniska 
Poďakovanie Márie 

za 90 r. života   13.8. 

Streda Zo slávnosti 

Nanebovzatia 

P. M. 
18:00 Haniska 

Poďakovanie Márie 

za 80 r. života   14.8. 

  

Nanebovzatie 

Panny Márie, 

slávnosť 

 7:00      Kláštor     František Sabo

Štvrtok 17:00 Bočiar 
†Pavol, Mária, Jozef 

Kerekešovi 

15.8. 18:00 Sokoľany †Ján Ondis 1. výr. 

  18:00 Haniska †Alžbeta Semanová 

Piatok 
Sv. Štefana 

Uhorského 

18:00 Sokoľany Pavel Majoroš

16.8. 18:00 Haniska 
Imrich a Mária 

Oravcovi

Sobota 
Panny Márie v 

sobotu 
11:00 Haniska 

Poďakovanie kňaza 

Imricha za 50 r. 

života 17.8. 

     

20. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska 
Katarína a Imrich 

Iglaiovi

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Pavol a Margita 

Zajacovi

18.8. 8:45 Bočiar 
Ladislav Horváth 

ml.

  10:00 Haniska 
  Margita a Ján 

Kováčovi             

 



Poriadok bohoslužieb po 18. Nedeli v CO 

od 5.8. do 11.8. 2019 

 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor Juraj Papuga

5.8. 18:00 Bočiar 
†Ján, Juraj a Katarína 

Lebeňakovi 

Utorok Premenenie 

Pána, sviatok 
7:00 Haniska  Agnesa Zajacová

6.8. 

Streda 

féria 

17:00 Sokoľany Jozef Ferenc

7.8. 18:00 Haniska †Anna Paholková 

Štvrtok Sv. Dominika, 

kňaza, 

spomienka 
 7:00      Kláštor     Imrich Kačmárik

8.8. 

Piatok Sv. Terézie 

Benedikty od 

kríža, p. a m. 

17:00 Sokoľany 
František a Regina 

Beregszasziovi

9.8. 18:00 Haniska 
Juraj, Anna a Imrich 

Sedlákovi

Sobota 
Sv. Vavrinca, 

diakona a 

mučeníka, 

sviatok 

7:00 Haniska 
Margita, Juraj a 

Alžbeta Nahajovi
10.8. 

     

19. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska 
Za ZIP Anny B 

 s rodinou 

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Za zosnulých členov 

ruženc. bratstva 

11.8. 8:45 Bočiar 
Katarína, Pavol, 

Vladimír Piroškovi

  10:00 Haniska 
 Za účastníkov 

duchovných cvičení              

 

Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich 

kostolov. 


