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Viac než mnoho 
Mk 12, 38 – 44 

Keď sa dnes posadíme k Ježišovi (oproti chrámovej pokladnici) a budeme pozorovať, ako 
sa pozerá na ľudí, ktorí dávajú peniaze do chrámovej pokladnice, môžeme sa veľa 
naučiť. Podľa slov evanjelistu sú len dve hodnotenia vhodenej sumy: mnoho a viac. 
Z miesta, kde sedí Ježiš (a spolu s ním dnes aj my), sa teda zdá, že nik nevhodil do 
pokladnice príliš málo. Skutočne, Boh nikdy nepohŕda tým, čo mu človek prináša 
s úprimným srdcom. Hoci všetko, čo človek môže priniesť, je v konečnom dôsledku 
Božím darom, Boh nie je večne nespokojný účtovník, ktorému je vždy všetko málo. 
Čokoľvek mu človek úprimne dáva, „ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia“ 
(2 Kor 9, 7), je v Božích očiach mnoho. 
Existuje však ešte jedna kategória – „viac“. A viac než „mnoho“ dáva ten, kto dáva 
všetko. Výraz „celé svoje živobytie“ znie v originálnom texte „holon ton bion autés“. 
Slovo bios v sebe zahŕňa ešte oveľa viac ako mesačný príjem či všetko to, čo vdova má 
na vkladnej knižke. Je to skrátka celý jej život. Preto o tejto chudobnej vdove Ježiš 
hovorí, že dala viac ako všetci, ktorí dávali mnoho. 
Ježišov (a Boží) pohľad na ľudí, ktorí dávajú peniaze do pokladnice, teda nie je pohľadom 
ziskuchtivého bankára, ktorému sa oči rozžiaria až vtedy, keď niekto dá „viac ako 
mnoho“. Ježiš upiera na ľudí pri chrámovej pokladnici ten istý pohľad ako na bohatého 
mladíka (pozri Mk 10, 17 – 30). Vieme, že Ježiš sa na neho „pozrel s láskou“. Len vo 
vedomí tohto láskyplného pohľadu je vôbec možné niečo Bohu dávať. A práve istota 
tohto láskyplného pohľadu umožňuje človeku prejsť „od mnoho k viac“, od dávania zo 
svojho nadbytku k dávaniu celého svojho živobytia a celého života. 
Prípad bohatého mládenca však naznačuje, že existuje ešte jedna tragická možnosť: 
„nedávať vôbec nič“. Ježišovmu pohľadu neuniká ani táto kategória „dávajúcich“. Sú to 
tí, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, majú radi pozdravy na uliciach, prvé sedadlá 
v synagógach a popredné miesta na hostinách; tí, ktorí vyjedajú domy vdovám pod 
zámienkou dlhých modlitieb. 
Títo nežijú vo vedomí láskavého Božieho pohľadu, ale v neustálom horúčkovitom 
pachtení po pochvalných ľudských pohľadoch. Ich pomyselné mince, ktoré vhadzujú do 
chrámovej pokladnice, sa podobajú vylisovaným vrchnákom od piva – robia síce veľký 
šramot, ale sú úplne bezcenné. 

Anna Mátiková, pavlínka 

 
 

IV   číslo 25                                               Oznamy 
 

Soľ 302, 094 35 SOĽ  Farár: Jozef Polák 
č. účtu: 0562974376/0900        Kaplán: Matúš Hatok 
IČO:  35507543           Tel.: 057/44 96 385 
DIČ:  2022570187                      e-mail: sol@rimkat.sk   
     

Informačný dvojtýždenník,  Ročník XIII., číslo 25   8. 11. 2015 

 

 

Pozývame Vás na Slávnosť Krista Kráľa  
do farského chrámu v Soli dňa 22. 11. 2015 o 10,30 hod. 

Hlavným celebrantom bude 

 vdp. Jozef Kozák, farár v Humennom. 
 
Na Slávnosť Krista Kráľa môžeme získať za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. 
prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) úplné odpustky, ak sa zúčastníme na 
verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia. 

koncert sa v našej arcidiecéze uskutoční 

17.11.2015 v Košiciach v hale 

Cassosport so začiatkom o 18.00. 

 
Sviatosť zmierenia vysluhujeme: 

pondelok až sobota podľa možnosti pol 

hodinu pred sv. omšou prípadne podľa 

potreby aj po sv. omšiach. Hlavne pred 

Slávnosťou Krista Kráľa. 

 
Multimediálny koncert JÁN PAVOL II. 
18. 11. 2015 v Košiciach Steel Arena. 
Spomienka na 1. Slovanského pápeža, 
ktorý v našich srdciach stále žije. Dielo 
mapuje dôležité etapy života Svätého 
otca a je umocnené hudbou Giuseppe 
Verdiho, Giacoma Pucciniho, Franza 
Schuberta, Wolfganga Amadea Mozarta 
a dalších v podaní orchestra a zboru 
opery Štátneho divadla Košice. Na 
veľkoplošných obrazovkách budú 
prezentované exkluzívne fotografie a 
videá z jeho života. Vstupenky na 
ticketportal.sk 

Deň farskej poklony pripadol na nedeľu 

15. 11. vo farskom kostole bude sviatosť 

oltárna vystavená k poklone od 8.00 do 

sv. omše. Popoludní od 14.30 do 18.00 

hod, kedy bude zakončenie 

s požehnaním. Na filiálkach bude 

sviatosť vystavená po sv. omšiach 

ukončenie Jastrabie a Komárany 

o 14.00, Hlinné o 15.00 po Korunke. 

Prosíme zvlášť členov ružencových 

spoločenstiev ale aj birmovancov, aby sa 

zapísali na poklonu.  

 

ZMENA ATMOSFÉRY je evanjelizačné 

turné projektu Godzone, ktoré sa koná 

v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež! 

Sme generácia, ktorej ide o Božie 

kráľovstvo. Chceme priniesť revolučné 

svetlo do mrazivej tmy v našom národe. 

Nie militantnými spôsobmi ale láskou - 

zmenou atmosféry! Godzone Tour 2015 

- ZMENA ATMOSFÉRY. Evanjelizačný 



 

 

 

 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 16. november     féria 

 

17.00 HLINNÉ + Michal, Júlia, Jozef, Anna Šmajda 25 

18.00 SOĽ + Ján, Zuzana, Helena, Tomáš 109 

UTOROK 17. november      Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka 

 17.00 SOĽ + Jozef Tirpák 118 

STREDA 18. november      féria 

 18.00 SOĽ + Anna Boberová 1. výročie 127 

   ŠTVRTOK 19. november      féria 

 

17.00 KOMÁRANY + Ján, Michal, Juraj Ihnát 252 

18.00 JASTRABIE + Ján, Valentín, Filip 259 

PIATOK 20. november    féria 

 

17.00 HLINNÉ + Jozef, Anna, Ján Stredný 26 

18.00 SOĽ + Anna Sotáková 97 

SOBOTA 21. november     Obetovanie Panny Márie, spomienka 

 18.00 SOĽ Za kňazov pôsobiacich v našej farnosti 124 

 8.00 JASTRABIE ZBP Helena 255 

NEDEĽA 22 . november      KRISTA KRÁĽA, slávnosť 

 

9.00 HLINNÉ ZBP Ján, Mária, Anna 29 

10.30 SOĽ Za farnosť 

8.00 KOMÁRANY Poďakovanie za 50 rokov manželstva 251 

9.15 JASTRABIE ZBP Michal, Marta Veliký 50 rokov manž. 250 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 9. november    Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok 

 18.00 SOĽ + Magdaléna, Paraska 85 

UTOROK 10. november     Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka 

 
17.00 HLINNÉ + Irena Babenská 2 

 18.00 SOĽ + Jozef, Mária, Jozef Dopirák 99 

STREDA 11. november      Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka 

 6.30 SOĽ + Adriana 125 

ŠTVRTOK 12. november      Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka            

 17.00 JASTRABIE + Mária Dankovičová 258 

 18.00 KOMÁRANY ZBP pre vnučky rod. Ivanová 240 

PIATOK 13. november   féria            

 
17.00 HLINNÉ + Ján, Mária, Ján Ranič 24 

18.00 SOĽ + Štefan Sabolčák 100 

SOBOTA 14. november   féria 

 

7.30 HLINNÉ + Michal, Anna, Ján, Mária, Bačišin 27 

18.00 SOĽ + Štefan Manduľák 101 

NEDEĽA 15.  november     33. nedeľa v cezročnom období B 

Deň farskej 
poklony 

9.00 HLINNÉ ZBP Viera Kandalová  30 rokov 68 

10.30 SOĽ ZBP Vladimír, Mária 121 

9.15 KOMÁRANY ZBP Štefan, Helena 50 rokov manželstva 272 

8.00 JASTRABIE ZBP František, Martin 257 
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