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30. nedeľa v Cezročnom období 
Prvé čítanie: Ak budete trápiť vdovu a sirotu, vzplanie môj hnev voči 
vám.                                                                                (Ex 22, 20-26)                                                                                                                                              

Žalm: Milujem ťa, Pane, ty moja sila.        (Ž 18, 2-3a. 3b-4a. 47+51ab) 
Druhé čítanie: Od modiel ste sa obrátili k Bohu, aby ste mu slúžili 
a očakávali jeho Syna.                                                             (1 Sol 1, 5c-10)                                                                                                      

Evanjelium: Milovať budeš Pána, svojho Boha a blížneho ako seba 
samého!                                                                              (Mt 22, 34-40)                                                                   
*****************************************************************  

 

H l a v n é   p r i k á z a n i e ! 
 

 Vôbec nemožno povedať, že sa o láske málo píše alebo hovorí a 

je správne, že sa toto najväčšie prikázanie často spomína. Ale stačí 

to? Je naozaj dnes vo svete toľko lásky, koľko sa o nej píše a hovorí? 

Tu veru ťažko dať kladnú odpoveď. Veď koľko nenávisti vidíme 

okolo seba, koľko hnevu, závisti, nevraživosti je medzi ľuďmi            

i národmi. Vari sme vyhostili lásku? Otvorili sme srdce nenávisti? 

Opodstatnenosť týchto otázok musíme uznať a zamyslieť sa nad 

nimi. 

Ježišove slová sú veľmi jasné: Milovať budeš Pána, svojho 

Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou 

mysľou! Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 

Ale je potrebné uvedomiť si dve úskalia, ktoré hrozia zakaždým, 

keď sa hovorí o láske. Nemyslím teraz na profanáciu tohto slova, na 

jeho hrubé zneužitie, keď sa ním označuje len pole zmyslov a 

zmyselných rozkoší. Jedným úskalím je pokušenie akosi 

zovšeobecňovať lásku, ktorá potom zostáva kdesi vo vzduchu, hoci 

pekná, ba nádherná, ale neživotná. Druhým úskalím je zasa opak, 

stotožňovať lásku, s nejakým vonkajším skutkom alebo gestom, 

ktoré vykonávame. Ono síce môže byť ušľachtilé, ale to ešte nemusí 

byť opravdivá láska. 

http://www.haniska.rimkat.sk/


Láska je sám Boh, ktorý sa prejavuje navonok, dáva sa nám,        

z lásky tvorí, láskou nás k sebe priťahuje, láskou v nás žije a dáva 

nám svoj život, aby sme boli jeho deťmi. 

Láska človeka k človekovi je potom uvedomenie si tejto Božej 

prítomnosti, sily a života. Prameň lásky v človekovi je prijať Boha, 

ktorý sa nám dáva a je v nás. 

Milovať Boha celým srdcom, dušou, mysľou, silou, znamená 

priľnúť sa k Bohu, vliať sa do prúdu jeho života, nechať sa ním 

unášať, dýchať ako on, žiť ako on a konať ako on. Celá osoba 

milujúceho človeka je potom zajedno s Bohom. Miluje ako Boh, 

ktorý miluje každého a miluje všetkých. Preto aj človek, ktorý 

skutočne miluje, miluje každého človeka, lebo tak koná aj Boh, ktorý 

je Otcom všetkých. 

Gesto, ktoré navonok vyzerá ako skutok lásky, prejav dobroty, 

má určite svoju kladnú hodnotu, ale nemá plnú hodnotu, ak nie je 

spojené s prameňom, s Bohom. Láska preto nie je jeden skutok, 

jedno gesto, ale život, celý život, celý životný postoj, celé životné 

zameranie. 

Uvedomujeme si, ako sa treba stotožňovať úplne s Bohom? Tak, 

ako Kristus, u ktorého sa láska stotožňovala so životom, a to so 

životom v Otcovi pre nás. V ňom milujeme spoločným srdcom, 

spoločnými silami, spoločnou mysľou, akoby jedinou spoločnou 

dušou. To je na láske najpodstatnejšie, aby bola prejavom Božieho 

života v nás, aby odtiaľto vychádzala. 

Potom nebude pre nás nič ťažké a nemožné v konaní skutočnej 

lásky a dokážeme ľahšie milovať Boha aj blížnych. A aj vďaka nám 

sa dostane do sveta láska nielen cez slová, ale najmä cez skutky. 
                                                                                                      www.trojica.sk 

 

Útecha 
Jedno dievčatko sa raz vracalo od susedky, ktorej práve zomrela 

osemročná dcérka. „Prečo si tam šla?“ pýtal sa jej otec.“Aby som 

potešila jej mamu.“A čo si ty, taká maličká, mohla urobiť, aby si ju 

potešila?“Vyskočila som jej na kolená a plakala som spolu s ňou.“ 

Poučenie: Ak je blízko teba niekto, kto trpí, plač s ním. Ak je niekto 

šťastný, smej sa s ním. Láska pozerá a vidí, načúva a počuje. Milovať 

znamená podieľať sa celou svojou dušou na tom, čo tvoj priateľ 

prežíva. Kto miluje, objavuje v sebe nekonečné zdroje útechy a účasti. 

Sme anjeli s jedným krídlom: môžeme lietať len v objatí. Bruno Ferrero 

http://www.trojica.sk/


Poriadok bohoslužieb po 30. Nedeli v CO 

od 26.10. do 1.11. 2020 

 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor 
Ondrej a Bystrik 

Nigutovi

26.10.   Košice Za ZIP rodiny 

Utorok 

féria 

7:00 Kláštor      Vincent ml.

27.10.   Košice 
ⴕ Ladislav, Juraj a 

Alžbeta

Streda 
Sv. Šimona a 

Júdu, 

apoštolov, 

sviatok 

17:20 Kláštor     Ladislav Seman

28.10.   Košice †Tomáš a Katarína 

Štvrtok féria  7:00      Kláštor     Mária Hanzelová

Piatok 

féria  

7:00 Kláštor     
Michal, Agnesa a 

Imrich

30.10.   Košice František Varga

Sobota 
Panny Márie 

v sobotu 

7:30 Kláštor     Mariena

31.10.   Košice ⴕAgnesa Berešová 

  Nedeľa   
31.  Nedeľa v 

CO - 

Všetkých 

svätých 

7:30 Kláštor     Ladislav Vaňo

1.11.    Košice František Cicholes

 

„Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým necítime sympatiu, sú 

záslužnejšie, lebo nepochádzajú z ľudskej lásky, ale z čistej lásky k Bohu.” 

František Saleský 


