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Obrátenie ako vrchol úžasu 
Mk 10, 17 – 30 

 
Po smutnom odchode bohatého človeka, ktorý nemal odvahu alebo ochotu 

vymeniť svoj veľký majetok za poklad v nebi, zostávame v prítomnosti 

užasnutých učeníkov a sme svedkami toho, ako sa ich úžas ešte stupňuje. 

Najprv žasnú nad Ježišovými slovami o tom, ako ťažko vojdú do Božieho 

kráľovstva tí, čo majú majetky. Potom žasnú ešte viac nad tým, že vstup 

bohatých do Božieho kráľovstva je porovnateľný s prechodom ťavy cez ucho 

ihly. Vrcholom ich úžasu je potom Petrovo zvolanie: “My sme opustili všetko 

a išli sme za tebou.” (Evanjelista Matúš v tejto situácii pripája trochu trpkú 

otázku: “Čo z toho teda budeme mať?” Mt 19,27). V Markovom ani v 

Lukášovom evanjeliu (pozri Lk 18,28) však Peter žiadnu otázku nevyslovuje a 

my môžeme v jeho slovách zachytiť predovšetkým úžas, že to, čo sa javí ako 

ľudsky úplne nemožné, sa v živote Ježišových učeníkov naozaj stalo 

skutočnosťou. Škoda, že ten bohatý človek už odišiel. Petrov úžas by mu bol 

len k prospechu. Taký úžas je totiž začiatkom obrátenia, ktoré práve on toľko 

potreboval. Obrátenia a nasledovanie Ježiša, ku ktorému sa človek núti so 

zaťatými zubami a so smútkom alebo dokonca zármutkom, nie je skutočným 

obrátením a nasledovaním. Skutočné obrátenie a nasledovanie Ježiša je 

predovšetkým plodom radostného úžasu nad tým, ako v našom živote a 

okolo nás pôsobí ten, ktorý nás povoláva. 

Anna Mátiková, pavlínka 
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Zbierka na misie a misijná nedeľa. O 
týždeň budeme spolu s veriacimi po 
celom svete sláviť Svetový deň misií, 
ktorý sa bude niesť v duchu slov "Misia 
je služba". Misijná nedeľa je pre celú 
Cirkev významným dňom, ktorý vytvára 
zo všetkých farností sveta jednu veľkú 
rodinu, ktorá sa modlí, slávi Eucharistiu 
a prejavuje solidaritu s tými 
najchudobnejšími farnosťami a 
diecézami v misijnom svete. 
Podporovaním katolíckych misií 
prispievame nielen na šírenie Božieho 
slova, ale pomáhame v misijných 
krajinách aj vo všeobecnom rozvoji, 
podieľame sa na budovaní 
spravodlivejšej spoločnosti a tým aj na 
zlepšovaní celkovej životnej úrovne 
ľudí. Katolícke misie teda prispievajú k 
tomu, aby sa ľudia cítili v svojich 
krajinách dobre a v bezpečí a nemuseli 
opúšťať svoje domovy, čoho sme v 
poslednej dobe očitými svedkami. V 
mene svätého Otca chceme vopred 
vyjadriť poďakovanie, všetkým ktorí o 
týždeň podporíte misijné úsilie Cirkvi 
modlitbami, obetami a tiež finančným 
darom.   
 
Slovenská katolícka charita Vás pozýva 
na2. ročník filmového festivalu SPOLU 
PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI, ktorý 
otvoríme dňa 16. októbra 2015 o 17.00 
hod v Kulturparku v Košiciach. 

YOUCAT – katechizmus pre mladých  
8. Ako sa Boh zjavuje v Starom 
zákone?  
Boh sa v STAROM ZÁKONE dáva 
poznať ako ten, ktorý z lásky stvoril 
svet aj človeka, a ako ten, ktorý 
zachováva vernosť dokonca aj potom, 
keď sa človek hriechom od neho 
odvrátil.  
 
Boh sa dáva poznať v dejinách. S 
Noemom uzatvára zmluvu na záchranu 
všetkých živých bytostí. Abraháma 
povoláva, aby ho ustanovil za „otca 
mnohých národov" (Gn 17, 5) a 
požehnal v ňom „všetky pokolenia 
zeme" (Gn 12, 3). Národ Izrael, ktorý 
povstal z Abraháma, sa stáva 
osobitným Božím vlastníctvom. Boh sa 
predstavuje Mojžišovi svojím vlastným 
menom. Jeho tajomné meno mrr sa 
najčastejšie prepisuje ako JAHVE a 
znamená „Ja som, ktorý som" (Ex 3, 
14). Vyslobodzuje Izrael z egyptského 
otroctva, na Sinaji s ním Mojžišovým 
prostredníctvom uzatvára zmluvu a 
dáva mu Zákon. Boh neustále posiela 
svojmu národu prorokov, aby ho 
vyzývali k obráteniu a k obnoveniu 
zmluvy. Proroci ohlasujú, že Boh chce 
uzatvoriť novú a večnú zmluvu, ktorá 
bude mať za následok radikálnu 
obnovu a definitívnu spásu. Táto 
zmluva sa týka všetkých ľudí. 
 

 



 

 
 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 19. október     féria 

 17.00 HLINNÉ + Pavlína Bezeková 7 

 18.00 SOĽ ZBP Ján 115 

UTOROK 20. október      féria 

 6.30 SOĽ ZBP Ružena Hajniková 122 

STREDA 21. október      féria 

 18.00 SOĽ ZBP rod Dvorská 75 

   ŠTVRTOK 22. október      Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľub. spomienka 

 

17.00 KOMÁRANY ZBP Marienka, Martin 236 

18.00 JASTRABIE + rodičia a starí rodičia zrod. Hladovej 238 

PIATOK 23. október    féria 

 

17.00 HLINNÉ + Júlia, Jozef, Ján, Marta 11 

18.00 SOĽ + Anna Sotáková 1. výročie 114 

SOBOTA 24. október     féria 

 

15.00 HLINNÉ Sobáš s omšou 

18.00 SOĽ + Anna Ferencová 123 

NEDEĽA 25 . október      30. nedeľa v cezročnom období B 

Zmena času 

10.30 SOĽ ZBP Mária Fečová 60 rokov 119 

9.00 HLINNÉ ZBP  Radovan s rod. 14 

8.00 KOMÁRANY ZBP Mária 237 

10.30 JASTRABIE + kňazov z farnosti 239 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 12. október    féria 

 18.00 SOĽ + Ján Onderko 68 

UTOROK 13. október     féria 

 

17.00 HLINNÉ + z rod Kandalovej, Strednej 301 

18.00 SOĽ ZBP Štefan s rod. 74 

STREDA 14. október      féria 

 

17.00 JASTRABIE + z rod. Stahorskej, Šinajovej 236 

18.00 KOMÁRANY + Mária, Štefan Šimák 238 

ŠTVRTOK 15. október      Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka               

 6.30 SOĽ ZBP Terézia 110 

PIATOK 16. október   féria            

 
17.00 HLINNÉ + František 317 

18.00 SOĽ + z rod Dvorskej, Semanovej, Boršodyovej 76 

SOBOTA 17. október   Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 

 

7.30 HLINNÉ + Milan Dvorčák, Ján Balog 41 

18.00 SOĽ + Juraj Ranič 116 

NEDEĽA 18.  október     29. nedeľa v cezročnom období B 

Zbierka na misie 

10.30 SOĽ ZBP Anna Tirpáková 80 rokov 117 

9.00 HLINNÉ ZBP Irena Tabaková 75 rokov 55 

9.15 KOMÁRANY ZBP pre rodičov 235 

8.00 JASTRABIE + z rod Velikej, + rodičia, starí rodičia 237 
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