
 

L i t u r g i c k ý  p r o g r a m 
09.09. – 15.09.2019  

 
Pondelok 
09.09.   

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna.  
Svätý mučeník Severián.   

17.00 

† Jaroslav Šipoš  

Utorok  
10.09.  

 
Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.       

17.00 

† Jiří Marek   

Streda  
11.09. 

 
Prepodobná matka Teodora Alexandrijská.    16.40 

+ Moleben k bl. 
Vasiľovi Hopkovi  

--- 

17.00 
† Ján Porubän   

Štvrtok  

12.09. 

Zakončenie sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky. 
Svätý hriemučeník Autonomos.                     

17.00 

* z r. Kovačíkovej  

Zdržanlivosť od 
mäsa 

Piatok 
13.09. 

Pamiatka založenia Chrámu vzkriesenia Krista. 
Predprazdenstvo Povýšenia úctyhodného Kríža.        16.30 

+ Akatist požehnania 
rodín   

--- 

17.00 
* Vladimír  

Odporúčaný 
sviatok  

Sobota  
14.09. 

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad 
celým svetom. 

8.00 

† Anna Drobňáková   

Nedeľa  
15.09. 

14. nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa po Povýšení. 
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.   

+ Nižný Hrabovec    

8.00 
--- 

+ Hencovce   

10.00 
* farské spoločenstvo  

Zbierka: Seminár II.   
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strana 4

ˇˇ ˇ

Rocník 8
Císlo 1ˇ

ˇ

Etika Ježiša Krista 
 Iný kraj, iný mrav. Tento výrok potvrdia najmä tí, ktorí precestovali 

už nie jednu krajinu a zistili, že všade platia iné spo-
ločenské pravidlá, teda iná etiketa.

   Napr. v Nemecku sa nepatrí na návštevu meškať, 
kým v krajinách Latinskej Ameriky sa očakáva, že 
hosť príde neskôr. Pri Kórejčanoch sa zasa nemá jesť 

skôr, ako začne jesť najstarší člen pri stole. V Indonézii zasa ženy 
musia čakať, pokým sa najprv nenajedia muži, a v Arabských kraji-
nách je vrcholnou neúctou nič nezjesť z pripraveného jedla. Takto by 
sa dala porovnávať krajina za krajinou. 
   V duchovnej sfére Ježiš tiež hovorí o etikete. Radí nesa-
dať si na prvé miesto, aby sme s hanbou nemuseli ustúpiť 
vzácnejšiemu hosťovi. Navrhuje posledné miesto, z ktorého 
sa dá postúpiť vyššie. Ďalej odporúča získať si za stolovanie 
blahoslavenstvo, teda Božie požehnanie, a to tým, že k stolu 
pozveme takých, ktorí sa nemajú čím odplatiť. 
   Dnes je síce problém svadobných miest vyriešený menovkami, 
ale Ježišovi nešlo iba o stoličky pri stole, ako skôr o životný postoj 
vyjadrený skromnosťou a pokorou. Ak nechceme byť pred všet-
kými ponížení, nemali by nám tieto čnosti chýbať. 
   Kňaz a spisovateľ Alessandro Pronzato radí skromnosť k čnostiam, 
ktorým hrozí zánik, a pritom učí človeka dôležitej veci: poznať vo 
všetkom zdravú mieru a hranicu. V živote sa dá totiž všeličo prehnať 
a môže sa nás chytať vírus seba zviditeľňovania, bezchybného zov-
ňajška a túžby po častom potlesku. 
Skromnosť je blízka pokore a tá zasa učí myslieť menej na 
seba a netrápiť sa postojom druhých.
   Írsky autor známej knihy Rady skúseného diabla Clive Staples 
Lewis chápe pokoru ako „požehnané zabúdanie na seba“. A dodáva, 
že ak „zistíme, že náš náboženský život nám prináša pocit, že sme 
dobrí, ba že sme lepší ako niekto iný – vtedy v nás nekoná Boh, ale 
diabol“. 
   Preto okrem posledných miest by sme mali v živote najviac zápa-
siť o prázdne vrecká chudákov, vyhasnuté oči slepých a trpiace telá 
invalidov. V nich je ukrytá pravá Božia odmena. 
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Svätý Otec pri modlitbe Anjel Pána: Kresťanovi svedčí nezištná 
štedrosť 

   Príhovor pred modlitbou Anjel Pána:
   „Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
   Evanjelium dnešnej nedele (porov. Lk 14,1.7-14) nám ukazuje Ježiša, 
ako sa zúčastňuje na hostine v dome ktoréhosi popredného farizeja. Je-
žiš sa rozhliada okolo seba a vidí ako sa pozvaní hostia ponáhľajú zaistiť 
si popredné miesta. Je to dosť rozšírený zvyk aj v našich časoch, a to 
nielen keď ide o pozvanie na obed: zvyčajne ľudia vyhľadajú prvé mies-
to, aby tak potvrdili svoju domnelú nadradenosť nad ostatnými. V sku-
točnosti táto honba za prvými miestami škodí komunite, tak občianskej 
ako aj cirkevnej, lebo ničí bratstvo. Všetci poznáme takéto osoby: kari-
eristov, ktorí sa šplhajú stále vyššie a vyššie... Ubližujú bratstvu, škodia 
mu. Na pozadí tejto scény Ježiš rozpráva dve krátke podobenstvá.
   Prvé podobenstvo je určené tomu, ktorý je pozvaný na svadobnú 
hostinu, a ktorého Ježiš vyzýva, aby si nesadal na prvé miesto, „lebo – 
ako hovorí – mohol byť pozvaný niekto vzácnejší, ako si ty; a prišiel by 
ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti:  ‚Uvoľni miesto tomuto.‘“ Aká 
hanba! „Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto“ (porov. v. 
8-9). Ježiš nás učí opačnému postoju: „Keď ťa pozvú, choď, sadni si na 
posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, po-
stúp vyššie!‘“ (v. 10). Nemáme sa teda sami z vlastnej iniciatívy doža-
dovať pozornosti a úcty u ostatných, ale keď už, tak nechať ostatných, 
aby ju prejavili oni sami.  
   V druhom podobenstve sa Ježiš obracia na toho, kto pozýva, a nará-
žajúc na jeho spôsob výberu pozvaných mu hovorí: „Keď chystáš hosti-
nu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahosla-
vený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť“ (v. 13-14). I v tomto prípade 
ide Ježiš kompletne proti prúdu, ako vždy dávajúc najavo logiku Boha 
Otca. A pridáva aj kľúč k vysvetleniu tejto svojej reči. Aký je to kľúč? Je 
ním prísľub: ak si tak budeš počínať, „odplatu dostaneš pri vzkriesení 
spravodlivých“ (v. 14). 
   Panna Mária, „ponížená a prevyšujúca tvorstvo“ (Dante, Raj, XXXIII, 
2), nech nám pomáha uznať si to, akí sme, čiže maličkí; a radovať sa z 
nezištného dávania.”

(https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190902022)
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Nájdi 5 rozdielov.


