
3. Božie slovo je darom
Evanjelium o  boháčovi a  chudobnom Lazárovi 
nám pomáha dobre sa pripraviť na Veľkú noc, kto-
rá sa blíži. Liturgia na Popolcovú stredu nás po-
zýva, aby sme prežili podobnú skúsenosť, akú 

– oveľa dramatickejšie – prežíval boháč. Kňaz, sy-
púc nám popol na hlavu, opakuje slová: „Pamätaj, 
že prach si a na prach sa obrátiš“. Boháč a bedár, 
obaja zomierajú a  hlavná časť podobenstva sa 
odohráva na druhom svete. Tieto dve postavy ná-
hle zisťujú, že „nič sme si na svet nepriniesli a nič 
si ani nemôžeme odniesť“ (1 Tim 6, 7).
 Aj náš pohľad sa upiera na tento druhý svet, 
kde boháč vedie dlhý dialóg s Abrahámom, ktorého 
volá „otec“ (Lk 16, 24.27), čím demonštruje, že patrí 
k Božiemu ľudu. To robí jeho život zvlášť protireči-
vým, pretože dovtedy sa o jeho vzťahu s Bohom nič 
nehovorilo. V skutočnosti niet v jeho živote miesta 
pre Boha, jediným jeho bohom je on sám.
 Až v utrpení záhrobia spoznáva boháč Lazára 
a chcel by, aby tento chudobný zmiernil trochou 
vody jeho utrpenie. Gestá, o ktoré prosí Lazára, sú 
podobné ako tie, čo mohol sám urobiť, no nikdy 
neurobil. Abrahám mu vysvetľuje: „Synu, spomeň 

si, že si dostal všetko dobré za svojho života a La-
zár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a  ty sa trá-
piš“  (v. 25). Na druhom svete je teda nastolená 
istá spravodlivosť a zlá podstúpené za života sú 
vyvážené dobrom.
 Podobenstvo pokračuje, a  tak sa všetkým 
kresťanom predkladá jeho posolstvo. Boháč, kto-
rý má ešte na svete bratov, prosí totiž Abraháma, 
aby k nim poslal Lazára, ktorý ich bude varovať; 
no Abrahám odpovedá: „Majú Mojžiša a Prorokov, 
nech ich počúvajú“ (v. 29). A na boháčovu námiet-
ku dodáva:  „Ak nepočúvajú Mojžiša a  Prorokov 
neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal“ (v. 31).
Takto sa nám ukazuje, v  čom spočíva skutočný 
boháčov problém: koreňom jeho zla je to, že ne-
počúval Božie slovo; to ho doviedlo k  tomu, že 
už nemiloval Boha, a  preto  pohŕdal svojím blíž-
nym. Božie slovo je živou silou, schopnou vzbudiť 
v ľudských srdciach obrátenie a človeka znovu na-
smerovať na Boha. Uzatvorenie srdca pred darom, 
ktorým je prihovárajúci sa Boh, má za následok 
uzatvorenie srdca pred darom, ktorým je blížny.
 Drahí bratia a sestry, Pôstne obdobie je tým 
najvhodnejším časom na nové stretnutie so ži-
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vým Kristom v jeho slove, vo sviatostiach a v blíž-
nom. Pán – ktorý počas 40-tich dní na púšti zvíťazil 
nad zvádzaním pokušiteľa – nám naznačuje, akou 
cestou máme ísť. Duch Svätý nech nás vedie, aby 
sme kráčali po skutočnej ceste obrátenia, znovu 
objavili dar Božieho slova, boli očistení od hriechu, 
ktorý nás oslepuje, a slúžili Kristovi prítomnému 
v  núdznych bratoch. Všetkých veriacich povzbu-
dzujem k  tomu, aby svoje duchovné obnovenie 
vyjadrili aj účasťou na pôstnej kampani, ktorú 
mnohé cirkevné inštitúcie v rôznych častiach sve-

ta organizujú, a  tak prispeli ku kultúre stretania 
v rámci  jednej ľudskej rodiny. Modlime sa jedni 
za druhých, aby sme dosiahli podiel na Kristo-
vom víťazstve a vedeli otvoriť svoje dvere slabým 
a chudobným. Vtedy budeme môcť naplno zažiť 
veľkonočnú radosť a svedčiť o nej.
 
Vo Vatikáne 18. októbra 2016, na sviatok sv. Luká-
ša, evanjelistu
František
Zdroj: http://sk.radiovaticana.va

Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby

20. 3.
Po

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA 
PANNY MÁRIE

slávnosť

1700 Ložín Zdr., BP Lukáš a rodičia

1800 Bánovce n/Ond. + Juraj Papcun

1700 Moravany Zdr., BP Anna s rod.

1800 Trhovište + Zuzana a Ján

21. 3.
Ut

800 Trhovište + Ľudmila Kačanovská

1730 Bracovce Zdr., BP rod. Tkáčová 
a Gajdziková

22. 3.
St 700 Moravany + Anna Šmidová

23. 3.
Št 800 Lučkovce + Helena Kinčovská

24. 3.
Pi

1730 Moravany + Alexander Čeklovský

1730 Trhovište + Anna a Ján
Stretnutie rodičov a prvopr. detí

25. 3.
So

ZVESTOVANIE PÁNA
Slávnosť

800 Ložín + Anton a Helena
900 Bánovce n/Ond. + Jaroslav a Zdenka Šipošoví
800 Moravany + Imrich Šoltés
900 Trhovište + Jozef a Anna Vargoví

26. 3.
Ne

ŠTVRTÁ PÔSTNA 
NEDEĽA

(Zmena na letný čas)

800 Bracovce Zdr., BP, poďakovanie Bohu 
za životné jubileum Anna

900 Ložín Zdr., BP rod. Blažej Ďurčák
1030 Bánovce n/Ond. Zdr., BP Marcel

800 Lučkovce Za farnosť

900 Moravany
Zdr., BP, poďakovanie 

za 25. rokov života života 
Dominika Veselinyová

1030 Trhovište
Zdr., BP, poďakovanie 

za 55. rokov života Darina 
a 21. rokov života Tomáš



3. PÔSTNA NEDEĽA
DOPLŇ SLOVÁ:
Ježiš unavený z cesty sadol si k _________. Bolo okolo _______. Tu prišla po vodu istá 
Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi ________!“ Samaritánka mu povedala: „Ako si 
môžeš ty, _________, pýtať vodu odo mňa, _______?“ Židia sa totiž so Samaritánkami ne-
stýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj 
sa mi napiť,‘ ty by si __________ jeho a on by ti dal ________ vodu.“ Žena mu povedala: 

„Pane, ani ________ nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako 
náš otec Jakub, ktorý nám dal túto _________ a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stá-
da?“ Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto ___________, bude znova __________. Ale kto 
sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť __________. A voda, ktorú mu dám, sta-
ne sa v ňom prameňom vody prúdiacej do ____________ života.“ Žena mu vravela: „Pane, 
daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela chodiť __________! Vidím, že si 
prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, 
kde sa treba _________.“

Žid
živú
naveky

Samaritánky
poprosila
smädný

klaňať
studni
vodu

čerpať
napiť
studňu

večného
poludnia
vedro
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27. marec – 2. apríl 2017
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
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1130 Bracovce Zdr., BP Mária, Ján, Marta

28. 3.
Ut

1800 Ložín + rod. Baková
1800 Bánovce n/Ond. + rod. Balogová a Ľochová

29. 3.
St

700 Moravany + Helena Michalková
800 Ložín + Sabina Semešová

30. 3.
Št 800 Lučkovce + Patrik, Mária, Ján

31. 3.
Pi

1800 Moravany + Ján, Alžbeta, Ján Piškaninoví

1800 Bánovce n/Ond. + Anton, Michal, Anna Hrehoví
Stretnutie rodičov a prvopr. detí

1. 4.
So

Bolestný ruženec
Pripravuje ruž. 

bratstvo Moravany
700

Bánovce n/Ond.
Večeradlo + sv. 

omša

+ Juraj Smriga
+ Ján Čuhanič

2. 4.
Ne PIATA PÔSTNA NEDEĽA

800 Bracovce Za farnosť
900 Ložín + Filoména a Ján

1030 Bánovce n/Ond. Zdr., BP rod. Matinová 
a Kmetonyová

800 Lučkovce Zdr., BP rod. Zitrická
900 Moravany + Helena Kinčovská
1030 Trhovište Zdr., BP Mária a Katarína


