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33. nedeľa v cezročnom období

51.

T ý ž d e n n í k R í m s k o k a t o l í c k e j f a r n o s t i s v. B a r t o l o m e j a v K o š i c i a c h - M y s l a v e

R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal
na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov,
druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.
Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších
päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden,
šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.
Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.
Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov
a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘
Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom,
ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘
Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal
a hľa, získal som ďalšie dva.‘
Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom,
ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘
Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý
človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som
išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.‘
Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial,
a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom
a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent
a dajte ho tomu, čo má desať talentov.
Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá,
tomu sa vezme aj to, čo má.
A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie
zubami.‘“

Hlásaniu spásnej zves� a uzdravovaniu venovať všetky telesné
i duševné sily, to je tajomstvo kresťanského úspechu a vplyvu. Pán
chce, aby jeho nasledovníci dosiahli najvyššiu možnú úroveň a oslávili
ho schopnosťami, ktoré ľuďom ochotne udeľuje. Len Božia milosť nám
umožňuje konať podľa šľachetnejších zásad, než aké uznáva svet. Máme byť
rozvážnejší, vnímavejší, múdrejší a pohotovejší, pretože veríme v Boha a v
jeho moc, ktorá pôsobí na srdce každého veriaceho. Tí, čo neboli nadmerne
obdarení, nemusia zmalomyseľnieť. Majú zužitkovať dary, ktoré dostali
a v sile Božej múdros� pozorne sledovať nedokonalos� svojej povahy a
zbavovať sa ich. Čokoľvek robíme, máme konať svedomito a rozvíjať v sebe
vlastnos� umožňujúce nám napĺňať poslanie, ktorým nás poveril Pán.
Nemožno prehliadať ani �e najmenšie povinnos�. Poc�vá práca má
vždy svoju hodnotu a v nej prejavená vernosť je dôkazom, že človek môže
vziať na seba aj väčšie zodpovednos�. Pán vysoko hodno� každú nesebecky
splnenú úlohu. Nijaká obeť prinesená úprimne a s radosťou nie je malá.
Kristus nás vyzýva, aby sme splnili každú povinnosť, ktorá sa naskytne.
Ochotne plň svoje povinnos� v rodine a snaž sa v domácnos�
pripraviť príjemné prostredie. Ako matka, vychovávaj svoje de� pre Krista.
V kuchyni sa snaž byť dobrou kuchárkou. Z kvalitných surovín pripravuj
zdravé, výživné a chutné jedlá a nezabúdaj, že aj myseľ máš naplniť
hodnotnými myšlienkami. Ak si roľník, predavač alebo máš iné povolanie,
plň svoje povinnos� zodpovedne. Pri práci sa sústreď na to, čo práve robíš,
lebo v každej činnos� máš predstavovať Krista. Konaj svoju prácu tak, ako by
bol na tvojom mieste on.

Vernosťou v malých povinnos�ach sa každá schopnosť zdokonalí a
Boh znásobí jej účinok. Aj nebadateľné dary šíria v Božom diele požehnaný
vplyv. Pri plnení malých i veľkých povinnos� má byť zjavná živá viera a
potom aj všedná práca podporí kresťanský rast. Náš pohľad sa bude stále
upierať na Krista. Láska k nemu v nás prebudí silu potrebnú na dielo.
Správne používanie zverených talentov nás môže tesnejšie spojiť s nebom. A
to je skutočné posvätenie, lebo ono to�ž znamená ochotne plniť každodenné
povinnos� v súlade s Božou vôľou. Mnohí kresťania stále čakajú na to, že sa
im naskytne možnosť vykonať niečo veľkolepé. Ak nenájdu nijaké vysoké
postavenie, ktoré by uspokojilo ich c�bažnosť, nie sú ochotní každodenne
svedomito pracovať, pretože sa im to nezdá dosť zaujímavé. Nezužitkúvajú
ponúknuté príležitos�, v ktorých by mohli osvedčiť svoju vernosť Bohu. Kým
vyčkávajú, život im nezmyselne a neužitočne uniká.
„Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím
ťa nad mnohým. Vojdi do rados� svojho pána“ Boh ocení vernú a oddanú
službu lásky. V nebeských knihách bude záznam o tom, ako Duch Svätý vedie
ľudí k dobru a k Bohu. Pri druhom príchode Ježiša Krista budú pochválení �,
čo sa dali viesť Duchom Svätým. „Dobrí a verní“ sluhovia sa budú radovať,
keď v Božom kráľovstve uvidia vykúpených, na ktorých záchrane sa nejakým
spôsobom podieľali. Aj v nebi budú konať Božie dielo, pretože sa na to
pripravili už na zemi. Aj tam sa prejaví naša povaha a spôsob služby. Kristus
o sebe povedal: „Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť.“
Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho požadovať. Každý
z nás sa bude osobne zodpovedať za to, čo urobil, aj keby šlo len o trochu
menej, než na čo mal schopnos�. Pán posudzuje každú príležitosť slúžiť,
ktorá sa nám ponúka. Zodpovední budeme za to, že sme svoje schopnos�
nevyužili, a do úvahy prídu aj �e, ktoré sme dôkladne rozvinuli. Bude nás
súdiť podľa toho, čo sme mali vykonať a nevykonali sme, pretože sme svoje
sily a talenty nezužitkovali na oslavu Boha. Aj keď nestra�me večný život,
v Božom kráľovstve si uvedomíme následky nevyuži�a zverených talentov.
Spomenieme si, čo sme stra�li tým, že sme nezískali �e vedomos� a
schopnos�, ktoré sme mohli získať.

Svojím pozemským životom nás Kristus učí
pozorne si všímať aj maličkosti.
Na zreteli majme zodpovednosť za veľké dielo
vykúpenia.

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň
33. cezročný týždeň

myslava

Pondelok
17.45
16. 11.
ZBP Katarína
Féria
† Jozef, Margita
Utorok
17.45
17. 11.
† Katarína, Štefan
Sv. Alžbety Uhorskej
Šolcoví
Streda
18. 11.
17.45
Vyročie
† František
posviacky bazilík
Sv. Petra a Pavla
Štvrtok
17.45
19. 11.
† Jan, Ján, Katarína, Ján
Féria
Piatok
17.45
20. 11.
† Miroslav
Bl. Anny Kolesárovej
Sobota
21. 11.
18.00
Obetovanie
† Margita, Michal
Panny Márie
Nedeľa
8.00
22. 11.
ZBP Anna
Tridsiata štvrtá nedeľa
† Štefan
v cezročnom období KRISTA KRÁĽA
11.00
† Jozef šolc
(ned. 100 r.)

baška

17.00
† Paulina (3. výr.)
† Ružena (11. výr.)

9.30
ZBP Ružena (70 r.)
† Igor

