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Svetový misijný deň
Ako každý rok, tak aj v tomto roku
budeme sláviť Misijnú nedeľu. Tentoraz to
bude 23. októbra. Svetový deň modlitieb za
misie začal svoju históriu v roku 1926.
Odvtedy sa tento deň, u nás a v niektorých
ďalších krajinách nazývaný aj „Misijná
nedeľa“, slávi každý rok na predposlednú
nedeľu v mesiaci október. Svätý Otec vydáva
každý rok na tento deň posolstvo, v ktorom
povzbudzuje k misijnej horlivosti za šírenie
viery. V jednom z nich pripomína veriacim
Ján Pavol II zmysel tohto dňa slovami:
„Misijná nedeľa je zvláštnou príležitosťou,
ktorá pripomína Božiemu ľudu neustálu
platnosť jeho misijného poslania, pretože
misie sú vecou všetkých kresťanov...“ V tento
deň veriaci v každej diecéze, farnosti či
kresťanskej inštitúcii po celom svete
osobitne pamätajú vo svojich modlitbách na
misionárov a misijné dielo Cirkvi. Ide hlavne
o prosby počas sv. omší, ale aj o iné
pobožnosti či adorácie pred Sviatosťou
Oltárnou. Tento deň je však okrem modlitieb
spojený aj s finančnou zbierkou na podporu
misií v rôznych krajinách sveta, kde Cirkev
pôsobí skrze misionárov, ochotných zrieknuť
sa vlastnej domoviny a ísť ohlasovať
evanjelium do vzdialených končín zeme, kde
o Kristovi buď vôbec nepočuli, alebo počuli
veľmi málo. Z takto nazbieraných
finančných prostriedkov sa podporujú
projekty Pápežského misijného diela šírenia
viery (PMD) v približne 1100 diecézach
sveta, ktorého začiatky siahajú až do roku
1818. Ide o skoro 650 000 biskupov, kňazov,
rehoľníkov, katechétov, bohoslovcov a
laických spolupracovníkov, ktorí posielajú
svoje požiadavky do centrály PMD v Ríme.
Jedná sa hlavne o katechetické, vzdelávacie,
charitatívne a sociálne projekty, školy,
nemocnice, domovy pre siroty alebo starých
ľudí, stavby a opravy kostolov a mnoho
ďalších. PMD vždy vyžadujú od miestnych
ľudí spoluúčasť na jednotlivých projektoch, a
tak ich vychovávajú a vedú k zodpovednosti
a samostatnosti v zmysle slov: „Lepšie
naučiť chudobného loviť ryby ako mu ich
neustále zadarmo dávať do ruky.“ Garantami
a koordinátormi mnohých projektov sú
miestni biskupi a kňazi, pričom na priebeh

projektov a ich ukončenie dohliadajú národní
riaditelia PMD a ich spolupracovníci. Okrem
PMD môžu veriaci v tento deň ale aj počas
celého roka podporiť aj projekty rôznych
misijných reholí, prípadne konkrétnych
misionárov, ktorí prosia o pomoc. Takýmito
misijnými rehoľami na Slovensku sú Verbisti
– Spoločnosť Božieho Slova, Misijné Sestry
Služobnice Ducha Svätého, Misionárky
Lásky - Sestry Matky Terezy, Kongregácia
najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristi,
ale aj rôzne misijné aktivity nie priamo
misijných reholí ako Saleziáni, Františkáni,
Jezuiti či Krížové sestry. Z organizácií, ktoré
takisto organizujú rôzne projekty na pomoc
misiám, možno spomenúť eRko Kresťanské spoločenstvo detí, JEV Jezuitskí dobrovoľníci či UPC - Univerzitné
pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza
v Bratislave s misiami v Rumunsku. Aj keď
sa Misijná nedeľa nesie viac v duchu
finančnej pomoci misiám, nemali by sme
zabúdať vo svojich farnostiach aj na ďalšie
formy nielen duchovnej podpory misionárov
a miestnych domorodcov vo forme rôznych
modlitieb ako misijný ruženec či misijná
adorácia, ale aj na rôzne formy misijných
animácií, ktorými sa môže v tento deň šíriť
misijné povedomie a uvedomenie si
misijného povolania každého jedného z nás.
Niektorí pozývajú do svojich farností
misionárov, aby im vo svojom rozprávaní a
diskusii s veriacimi priblížili život v misijnej
krajine, v ktorej pôsobia. Iní premietajú
rôzne dokumentárne filmy z misijných
krajín, organizujú misijné jarmoky s
vlastnoručne vyrobenými výrobkami a takto
získanými financiami podporujú konkrétne
projekty jednotlivých misionárov. Možností
je veľa, fantázii a vynaliezavosti sa medze
nekladú. Misijná nedeľa je teda výzvou pre
každého z nás zobrať vážne Kristov misijný
príkaz: „Iďte a ohlasujte evanjelium všetkým
národom...“ aj v zmysle slov kardinála
Jozefa Tomku: „Jestvuje len jedna misia Kristova a my sa na nej môžeme zúčastniť.”
(spracované podľa stanov PMD)

Svätý Lukáš

R: Vzdávajme Pánovi
slávu a česť
1 Spievajte Pánovi
pieseň novú; *
spievaj Pánovi, celá zem!
2 Zvestujte jeho slávu
pohanom *
a jeho zázraky
všetkým národom.
R.
3 Lebo veľký je Pán
a veľkej chvály hoden, *
viac ako všetkých bohov
treba sa ho báť.
4 Lebo ničoty sú
všetci bohovia pohanov, *
ale Pán stvoril nebesia.
R.
5 Vzdávajte Pánovi,
rodiny národov, *
vzdávajte Pánovi
slávu a česť,
6 vzdávajte Pánovi slávu
hodnu jeho mena. *
Prineste obetné dary
a vstúpte do jeho nádvorí,
R.
7 klaňajte sa Pánovi
v posvätnom rúchu. *
Chvej sa pred ním,
celá zem.
8 Hlásajte medzi pohanmi:
„Pán kraľuje!“ *
a spravodlivo súdi národy.

R.
Žehná Vás Váš duchovný otec
Alfonz Vladimír Sabo, farár

(Ž 96, 1+3. 4-5. 7-8. 9-10a+c)

Bez daňovej povinnosti

Od detí sa môžeme veľa naučiť
Vy veľkí, počúvnite raz deti.
Pridlho ste poslúchali expertov,
riaditeľov a generálov.
Pridlho ste verili na vlastníctvo a moc,
na blahobyt a zbrane.
Všetko je nové, keď hľadíme na deti;
lebo deti nás upozorňujú na to,
čo vo svete upadlo do zabudnutia:
zázrak všetkého živého.

Hovorí sa – vážne, žartovne
aj ironicky, že dane sú popri
smrti jedinou istotou, ktorú tu na
zemi máme. Keď sa farizeji
pýtali Ježiša, či majú platiť dane,
alebo nie, bolo im jasné, že ich
chtiac-nechtiac budú musieť
platiť. Žiadna štátna moc nikdy nebola ani nebude ochotná
tolerovať vyhýbanie sa daňovej povinnosti.
Ich otázka nebola akademická a už vôbec nie hľadaním
pravdy. Bola to zlomyseľná pasca. Ak by povedal platiť,
postavil by sa proti ľudu; ak neplatiť, proti štátnej autorite.
Snažia sa mu zalichotiť – jeho nestrannosťou, na ktorú
žiadne lichôtky nezaberajú. Veď sa aj budú môcť o tom
presvedčiť. Nateraz však vytvárajú účelovú, inak odpornú a
nepredstaviteľnú „koalíciu“ s herodiánmi, ktorí sa držali pri
moci len vďaka spolupráci s Rimanmi. Ani jedných, ani
druhých netrápilo, či a koľko dať cisárovi, ale ako odstrániť
toho, kto im nepríjemne vstupoval do svedomia, keď chceli
dávať predovšetkým sebe.
Ježišova odpoveď nie je vyhýbavá. On nemá problém
odpovedať, na rozdiel od nich (Mt 21, 27), ale presunie ju na
úplne inú rovinu. Človek, a teda i štát, bude vždy v pokušení
moci a peňazí. To najlepšie, na čo zatiaľ ľudstvo prišlo po
mnohých skúsenostiach so zneužitím moci, je rozdeliť ju
medzi tých, ktorí po nej bažia (napríklad na vládu, parlament
a súdy, ako je to v demokracii) a čo najviac ju kontrolovať. Aj
tak bude štát vždy v pokušení využiť každú príležitosť na
zvýšenie daní, rozšírenie svojej moci a zvýšenie kontroly
nad občanmi.
Ježiš však prišiel z iného kráľovstva, preto pri sebe nemá
ani peniaz tohto sveta. On neprišiel brať, ale dať, nie vyrubiť
ďalšie dane, ale obdarovať. On sám sa stal darom, a keď
sme chceli od neho, aby zaplatil, zaplatil svojou krvou
Nikto neplatí rád dane, ani zástancovia silného štátu a
centralizmu, ani tí, ktorí na štát hľadia ako na svojho
spasiteľa – v nádeji, že sa o nich vždy postará, lebo je to
jeho povinnosť. Práve tí budú skôr náchylní hľadať, ako zo
štátu čo najviac vyžmýkať. No ak je nemožné stretnúť ľudí,
ktorí radi platia dane, je možné stretnúť tých, ktorí radi
dávajú. Tí, čo pochopili, že v Božom kráľovstve sa platí inak.
Tí, ktorí sa sami stali platidlom s Božím obrazom v sebe.
Obnovili ho, znetvorený hriechom, a vstúpili do najsilnejšej
menovej
zóny.
V Božom kráľovstve nie sú dane, iba dary. Tam je iná
finančná politika, bez daňovej povinnosti. Tam nejestvuje
„má dať“ a „dal“, iba „dal všetko“ a „získal všetko“. A preto
tam nie je možná ani finančná kríza.

Vy veľkí, hľaďte očami dieťaťa,
aby ste videli život inak.
Osvojte si sen dieťaťa o stratenom raji.
Osvojte si smiech dieťaťa
a jeho radosť z malých vecí.
Osvojte si srdce dieťaťa,
aby ste uverili láske človeka.

Ak sa usmeješ na deti,
opätujú tvoj úsmev.
úsmev.
Ak sa usmeješ na veľkých, začudujú sa: Prečo sa
usmieva?
Phil Bosmans „Mám ťa rád“

Sväté omše v 29. týždni cezročného obdobia - (A)
17.X. pondelok « Missa Tridentina »
18.00 Na úmysel ordinára
18.X. utorok
18.00 Za † Emila a Máriu Slezákových
19.X. streda
8.00 Za † Jána Stojkoviča a rodičov
20.X. štvrtok
18.00 Za † Jozefa a Helenu Vavrinčíkových a rodičov
21.X. piatok Celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
08.00 Vyloženie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej k poklone
18.00 Za † Štefana a Magdalénu Tešlárových
a dcéru Danu

Ján Vígľaš

Oznamy

22.X. sobota
8.00 Za † Miroslava Kublihu

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. Od 1.
októbra až do 2. novembra vrátane sa vo všetkých farských
kostoloch alebo verejných kaplnkách modlíme posvätný
ruženec, mariánske litánie a modlitbu K tebe sa utiekame,
svätý Jozef, vo svojich súženiach ...
(Ex decreto Leonis Pp. XIII, 20 augusti 1885, 26 augusti
1886 et 15 augusti 1889; Decr. S. R. C. diei 3 maii 1960).

Upratovanie kostola č.d. 151 - 175

23.X. 30.nedeľa cezročného obdobia – (A)
8.00 Za farníkov
Lektori: Hrdlovičová, Šuplatová

10.00 Na poďakovanie Božskému Srdcu Ježišovmu
a Panne Márii za dožitých 98 rokov pre Máriu Macákovú

Na piatok 21. októbra 2011 pripadá výročná farská poklona,
ktorá je súčasťou ustavičnej poklony najsvätejšej Sviatosti
Oltárnej v našej arcidiecéze. Adorácia začne už vo štvrtok
slávnostnou svätou omšou k najsvätejšej Sviatosti Oltárnej,
po jej skončení bude Sviatosť Oltárna vyložená do 19,00 h.
a v piatok od 8,00 h do 17,50 h. Je potrebné, aby sa
adorujúci zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

Lektori: Kordošová, Hajičková

Liturgický kalendár
17.X. pondelok
18.X. utorok
19.X. streda
20.X .štvrtok
21.X. piatok
22.X .sobota

Budúcu nedeľu 23.10.2011 sa uskutoční celoslovenská
zbierka na misie. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme
úprimné Pán Boh zaplať!
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sv.Ignác z Antiochie, biskup a mučeník
sv.Lukáš, evanjelista - sviatok
sv. Ján de Brébeuf a Izák Jogues, kňazi a spol., muč.
sv.Vendelín, pustovník
sv.Hilarion, opát
sv.Salome

Efektívnosť, využitie, nie v zlom slova zmysle, zápas o
každé percento. Zvyšovať svoju výkonnosť, niečo ako
produktivita.
Mali by sme si porozprávať o tom, čo nám pomáha byť
výkonnejšími. Ja verím, že stále môžeme svoje výsledky
násobiť.
Osobne sa vyhýbam alkoholu, málo cestujem, veľa a rád
čítam, často večer cvičím jogu, koncentráciu a meditáciu.
Rád sa medzi cvičením večer pomodlím ruženec, zápasím o
radostnú náladu (je to až nadľudské, keď nesiem toľko
bremien), možno máte aj iné skúsenosti.
Odmietam televíziu, rádio, nepúšťam si hudbu, i keď jej
mám veľa a mám ju rád, nečítam noviny a časopisy. Je to
zápas o čas. Hlási sa únava, ja si nemôžem dovoliť veľa
zbytočných akcií. Odpočinkom je pre mňa manuálna práca.
Aj to je pokušenie. Ľahšie je pracovať ako študovať a
myslieť.

Slovo na dnes
Už sa nenamáham, aby som niekomu niečo dokazoval. Až
dorastieš, pochopíš. A predsa chcem, aby moje svetlo
svietilo tým, ktorým je to dané. Ale to svetlo hreje, teší a
osvecuje predovšetkým mňa. Až budeš mať dosť svetla pre
seba, ujde sa aj iným.
Spomenul som si na svojho anjela. Nie som zvedavý na
tvoje meno, lebo si veľký a mocný, ale by som sa ti chcel
poďakovať za toľké roky a starosti, poprosiť o odpustenie,
že na teba málo myslím. Najväčším dobrodincom najmenej
ďakujeme. Túžim, aby som sa s tebou v novom živote stretol
taký, akého ma chceš mať.
Nakoľko ostávam nezlomný, nepodplatiteľný a mlčanlivý,
nemáte ma v láske. To je moje šťastie. Tak ma nechránite,
aby som sa stal bohatým, slávnym a povýšeným. Vy
nepoznáte zákon: Jediné semeno pochované v brázde má
nádej, že prinesie úrodu. A ja som Boží nástroj. Cezo mňa
Boh bude chrániť a rodiť oveľa viac, než ste prijali. Chcel
som vás zjednotiť pri jednom stole, sýtiť chlebom a slovom
Božím. To by bola rodina. Ale vy ste zatvrdilo odmietli a ja
viem, koľko sa máte naplatiť za túto premárnenú príležitosť.

Anton Srholec „Ako čerstvý chlieb“

UTRPENIE PRE KRISTA
Š: Prečo toľko slušných, šľachetných ľudí trpelo v histórií len
preto, že vyjadrovali názory, ktoré sa iným nepáčili? Prečo
kresťania už od prvých storočí trpeli a boli prenasledovaní?
V histórii nechýbali miesta, kde vyznávači Krista bojovali
medzi sebou a navzájom si spôsobovali veľké utrpenia.
Násilie niekedy sprevádza falošné obviňovanie „vyššieho
záujmu“, aby sa mohli ničiť konkrétni ľudia, spoločenské
skupiny, ba dokonca celé národy a štáty. Premietajú sa mi
pred očami obrazy a udalosti z minulosti i súčasnosti, ktoré
to potvrdzujú.

Mystika, modlitba, obeta, zasvätený život, poslušnosť,
pokora sú hodnoty cennejšie ako činnosť. Dávajú činnosti,
slovám i skutkom vnútorný náboj. Samotná činnosť aj pre
kráľovstvo Božie môže byť až neurotická, dokonca hriešna,
ak je to útek, doping, neschopnosť zastaviť sa. Bojím sa, že
tá malá časť horlivcov je na tejto ceste. Ide o to, spojiť
osobnú hĺbku, pravdivosť s činnosťou, ktorej výsledok, efekt,
záleží len na Bohu, ktorému sme dlžní poklonu a úctu.
Ľudia sú ako ovce bez pastiera. Hľadajú svetlo a myslia si,
že je tu a ja sa začínam strachovať. Zvykli si byť opretí o
človeka a ja tú službu odmietam. Oprite sa o Krista, buďte
silní jeho silou a múdri jeho slovom, aby sa iní mohli oprieť o
vás.
Náš problém nie je kostoly naplniť, ale kostoly vyprázdniť.
Oslobodiť sa od balastu povery, povrchnosti a polovičatosti,
aby tam ostalo iba čisté a zdravé zrno.
Je nám súdené, aby sme tento boj vyhrali, ako Dávidovi
bolo súdené, aby porazil Goliáša. Musíme byť silní silou
Božou.

JS: Utrpenia rovnako v minulosti ako aj teraz sú spájané s
vyznávaním viery: sú to utrpenia „pre Krista“ a „z dôvodu
Krista“. Utrpenia sú meradlom pripodobnenia sa Kristovi: „Ak
vás svet nenávidí, vedzte to, že najprv mňa nenávidel“ (Jn
15,18). Počínajúc svätým Štefanom diakonom, mučeníkom,
počas celej histórie i v našich časoch vyznávači Krista trpeli
a trpia, aby vydali svedectvo o láske ku Kristovi. Vyzvanie k
utrpeniu pre Krista je zároveň vyzvaním „k odvahe a
udatnosti, podporenej presvedčivosťou zmŕtvychvstania“
(Ján Pavol II.,Salvificidoloris,25).
„Kto sa naučí »vzdávať vďakyvzdanie« podľa vzoru
ukrižovaného Krista, môže sa stať mučeníkom, a nebude
nikdy prenasledovateľom“ (Ján Pavol II., Mane nobiscum
Domine, 26).

Ján XXIII. dáva ako predpoklad víťazstva Cirkvi, aby bola
slobodná, čistá a katolícka. Tieto tri predpoklady zasluhujú
novú interpeláciu, oveľa hlbšiu. Prehĺbiť slobodu, očistiť
čistotu väčšou hĺbkou a katolicita je vlastne dôsledný
ekumenický duch.

Bože, Otče ľudí a národov. Poslal si na svet svojho Syna,
aby každý, kto vidí Syna, videl milosrdnú tvár Otca. Tvoj Syn
vyzval svojich učeníkov, aby išli do celého sveta a podávali
o ňom svedectvo. Učeníci tvojho Syna obdržali Ducha
Svätého, Ducha moci a udatnosti, aby odvážne hlásali
evanjelium, bránili ho, a žijúc podľa jeho náuky, privádzali
iných k tebe. Prosíme ťa, nech príklad a príhovor Márie,
Kráľovej apoštolov je prameňom odvážneho svedectva.
Nech mučeníctvo mnohých vyznávačov tvojho Syna vyprosí
pre súčasné i budúce pokolenia kresťanov milosť vytrvalého
a pokorného svedectva, nech sú pripravení trpieť pre
Ježišovo meno.

Odčiniť viny spáchané na tomto národe.
My sme boli jediní učitelia, zástupcovia Krista, „namiesto
Boha ustanovení“, zvrchovaní páni,a čo sme ich naučili?
Horko-ťažko sme uchránili národ v jeho cítení a povedomí.
Pomoc prišla v dvanástej hodine po prvej svetovej vojne.
Hospodársky sme stále boli malí grófi, páni, potom meštiaci,
na dedinách malomeštiaci. Horlivo sa zachovávali pravidlá a
predpisy, ale človeka sme nevideli. Siroty nám rástli
u cudzích ľudí, žobrali po domoch, chudobné, početné
rodiny museli platiť za to, že sme ich učili modliť sa k
dobrému Otcovi na nebi, ale naše otcovské srdce nepoznali.
Odčiniť svojou chudobou, čistotou, pokorou to, čo sme po
stáročia pokazili alebo zanedbali.

Ján Szkodoň „Modlitba znechuteného“
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PANI BIEDA

ČÍTANIE:
Ježiš farizejov kritizoval už v podobenstvách o
vinohradníkoch a o svadobnej hostine. Dnešné čítame
predstavuje prvý zo štyroch Ježišových sporov medzi
Ježišom a náboženskými vodcami. Farizeji dlho a úporne
uvažovali, ako by mohli Ježiša chytiť do pasce, a teraz sú
spokojní, že našli výbornú otázku: „Je proti nášmu Zákonu
platiť dane rímskemu cisárovi alebo nie?“ V tých časoch to
bola jedna z najpálčivejších tém. Rimania vtrhli do ich krajiny
a okupovali ju, a teraz žiadali od Židov aj dane! Platenie dani
Rimanom bolo symbolom porážky, podrobenia a zdrojom
trpkej nenávisti. Samotná minca, ktorú museli používať na
platenie daní, bola pre nich ďalšou urážkou. Židom nebolo
dovolené používať na svoje mince podoby ľudí, no cisár mal
na svojich svoju podobizeň. Bol na nich aj nápis „syn
božského Augusta“. To bolo potupou pre každého zbožného
Žida, keďže len Boh je božský.
Vyzerá to tak, že v tejto situácii Ježiš nemôže zvíťaziť.
Určite niekto, kto ohlasuje nové Božie kráľovstvo, nemôže
schvaľovať takúto nespravodlivú daň. Ak je on Mesiáš,
oslobodenie ľudu od utláčateľov musí byť na prvom mieste.
Ak Ježiš podporí túto daň, jednoducho skončil a jeho učeníci
od neho so zmarenými nádejami utečú ako od zradcu. Na
druhej strane, ak je proti daniam, bude tak otvorene
podnecovať ľud k odporu voči Rimanom a čoskoro skonči
ako každý iný revolucionár - odvisne na kríži. Ježiš si je tejto
pasce plne vedomý. Opýta sa ich, čia tvár a meno sú na
minci, hoci presne vie, čo odpovedia. Potom im dá
majstrovskú odpoveď, ktorá im nedá dostatočnú príčinu
zažalovať ho u Rimanov, ale nespôsobí ani útek učeníkov:
„Odovzdávajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie“.
Musíme tento úryvok vysvetľovať vo svetle celého príbehu.
Ježišova odpoveď nemá v úmysle byť vyčerpávajúcim
vysvetlením vzťahu medzi Bohom a politickou autoritou.
Ježiš sa nebojí konfrontácie. Je si plne vedomý, že kráča v
ústrety smrti, ale bude to podľa jeho vôle. Vie, že napokon
Božie kráľovstvo porazí kráľovstvo cisárovo, ale stane sa tak
na oveľa podstatnejšej úrovni, porazením ešte väčšej ríše,
ríše samotnej smrti.

Bola raz jedna stará žena, ktorá sa volala Bieda. Žila v
malej chalúpke a okrem kozy, záhrady a hrušky nemala
nič. Chuderka žila iba z kozieho mlieka, lebo hrušky jej
vždy pojedli chlapci z dediny. Pani Bieda sa na to veľmi
hnevala a neraz sa v dedine sťažovala.
Raz šiel okolo jej chalupy starec a prosil ju o
prístrešok. Pani Bieda mu povedala: „Akože ťa mám
ubytovať, keď nič nemám okrem rozheganej postele a
trochu toho mlieka?“ Starec však nedal pokoj: „Zmiluj
sa nado mnou a daj mi prístrešie!“ A ona nato: „Tak poď
ďalej, biedny človeče, poď ďalej. Dám ti z mlieka a
prenechám ti polovicu postele aj prikrývku.“ Tak aj
urobila a ráno starec povedal: „Nech ti Boh odplatí. čo
si pre mňa urobila! Želaj si niečo.“ Pani Bieda zase: „Ja
nič nepotrebujem, ani po ničom netúžim, stačí mi, čo
mám. Ale jedno by som chcela, aby tí chalani, čo mi
chodia na hrušky, nemohli zísť zo stromu, kým im to
nedovolím.“ Starec jej nato: „Nech sa ti stane, ako si
praješ. Zbohom.“
Na druhý deň prišli chlapci na hrušky, ale veru
museli ostať na strome, kým neprišli ich rodičia. Tí
museli pani Biedu za svojich synov na kolenách prosiť,
aby im dovolila zísť zo stromu. Od toho dňa sa viac
neukázali a pani Bieda žila šťastne a spokojne ďalej, až
jedného dňa na jej dvere zaklopala smrť a povedala:
„Prišla som si po teba.“ Pani Bieda povedala:
„Dobre. Som už stará a na svete iba zavadziam.
Pripravím niečo na kar. Kým to bude hotové, vylez na
tamtú hrušku a najedz sa hrušiek.“ Smrť vyliezla na
hrušku, ale potom nemohla zísť, lebo pani Bieda ju
nepustila.
Prešli roky a keďže smrť bola na hruške, nikto
nezomieral. Vtedy prišli k pani Biede starí ľudia, ktorí by
už najradšej boli zomreli a prosili ju, aby pustila smrť z
hrušky dole. Pani Bieda im povedala: „Pustím ju, ak mi
dá písomne, že mňa obíde.“ Smrť jej to dala písomne a
naozaj nechala pani Biedu na pokoji. A tak žije pani
Bieda dodnes.

MEDITÁCIA:
Čo sa z tohto úryvku môžeme naučiť o Ježišovi?
Zamyslite sa nad iróniou a neúprimnosťou v slovách
farizejov: „Učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a pravdivo učíš
Božie cesty“ (v. 16).
Máte obavy, čo si o vás myslia druhí? Nezaobchádzate s
ľuďmi na základe ich spoločenského postavenia?

Magdaléna Richterová „Mozaika Radosti II“

Lectio divina

Dávať Bohu

MODLITBA:
Mt 22,15-21

Niekoľkokrát si prečítajte Ž 96 a nechajte sa týmito slovami
inšpirovať. Prineste Bohu obetu chvály a vďaky.

15

Vtedy farizeji odišli a dohodli sa, ako ho podchytia v reči.
16
Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami:
Učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a pravdivo učíš Božie
cesty. Neberieš ohľad na nikoho, lebo sa nepozeráš na
osobu človeka. 17Povedz nám teda, čo si myslíš: Je
dovolené platiť daň cisárovi, alebo nie? 18Ježiš spoznal ich
zlomyseľnosť a povedal: Čo ma pokúšate, pokrytci?
19
Ukážte mi peniaz, ktorým sa platí daň! — A tak mu priniesli
denár. 20Opýtal sa ich: Čí je tento obraz a nápis? 21 Cisárov,
odpovedali mu. Nato im povedal: Odovzdávajte teda
cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie!

KONTEMPLÁCIA:
Rozjímajte nad Ježišovými slovami: „Dávajte Bohu, čo je
Božie“. Čo patrí Bohu? Uvažujte, či dávate Bohu všetko, čo
mu patrí. Proste Ducha Svätého, aby hovoril k vášmu srdcu.
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