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34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa 
Prvé čítanie: Vy ste moje stádo; budem súdiť medzi ovcou a ovcou  
                                                                                 (Ez 34, 11-12. 15-17)                                                                                                                                              

Žalm: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.          (Ž 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6) 
Druhé čítanie: Odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, aby bol Boh všetko               
                        vo všetkom                                          (1 Kor 15, 20-26. 28)                                                                                                      

Evanjelium: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších 
                    bratov, mne ste urobili                                    (Mt 25, 31-46)                                                                   
*****************************************************************  

 
Kristus Kráľ - Sudca 

  

  „Kriste, nebuď mi sudca, ale Spasiteľ,“ tak 

znie nápis na niektorých náhrobných kameňoch. 

Tieto slová sú výrazom veľkej viery a nádeje. 

No nie pre všetkých bude Kristus Spasiteľom; 

pre mnohých bude tvrdým Sudcom! Posledný 

súd, večné zatratenie, to sú pojmy rýdzo 

kresťanské. Kto si Boha predstavuje len ako 

nejakého „dobráckeho Otecka“, ten ma falošnú, sentimentálnu, 

predstavu o Bohu. Kedysi možno bol Boh predstavovaný v príliš 

tvrdých črtách; akoby sa na prvenstvo jeho milosrdenstva zabúdalo.       

   Boh je svätý! A s jeho svätosťou sa nezlučuje žiaden hriech. 

Kto chce pred Boha predstúpiť, musí byť od svojich hriechov 

očistený. Ako však bude od hriechu očistený ten človek, ktorý hriech 

za hriech nepokladá?! A čo je hriech to vieme: Dobrovoľné a 

vedomé prestúpenie Božieho zákona. Lenže práve tento Zákon dnes 

mnohí už neuznávajú! Sami stanovujú zákon. Vyhlasujú: „Zákon je 

to, čo mi prináša uspokojenie“. Aj dnešné evanjelium nám 

predstavuje Krista, ako sudcu. Kristus sudca, pri poslednom súde, 

ktorý sa odohrá na konci ľudských dejín, stavia ľudí na dve opačné 

strany: jedných po svojej pravici, druhých po svojej lavici. Tí sprava 
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idú do večnej slávy, tí zľava do večného zatratenia. Metrom, podľa 

ktorého sa meria, je láska k Zákonu. Láska k Zákonu lásky. Tí, čo 

tento Zákon ignorovali, sú postavení po Kristovej ľavici. Tí, čo ho 

rešpektovali, tí sú postavení po jeho pravici. 

V úvode vyslovené slovo: „Kriste, nebuď mi sudcom, ale 

Spasiteľom,“ bude štítom proti Božiemu hnevu iba tým, ktorí vo 

svojom srdci rešpektovali onen zákon lásky; aj keď sa im ho 

prakticky nepodarilo vždy dodržať kvôli ľudskej slabosti. No na toto 

slovo sa nebudú môcť spoľahnúť tí, ktorí tento zákon nerešpektovali, 

a tých, ktorí im o ňom hovorili, s výsmechom odmietali. Súd, ktorý 

na konci ľudských dejín vykoná Boh, je istý. Boh splní to, čo 

povedal ústami proroka Ezechiela, ako sme o tom počuli v dnešnom 

prvom čítaní: „Hľa, ja budem súdiť medzi ovcou a ovcou, medzi 

baranmi a capmi“(Ez 34,17). Berme toto slovo Božie vážne. Súd pre 

nás začína okamihom našej smrti; a ako vieme, nikto z nás nevie, 

kedy príde ten náš deň! Z pohľadu smrti a posledného súdu môžeme 

lepšie pochopiť, čo všetko sme mohli robiť inak, než sme to robili, 

kým sme mali na to čas. Zamyslime sa v tomto zmysle nad týmito 

slovami jednej Duchom svätým osvietenej ženy. Keď sa jej pýtali, či 

by žila inak, keď by sa znovu narodila, po istom čase uvažovania, 

povedala takto: Keby som mohla žiť znova, menej by som hovorila a 

viacej počúvala. Neodmietla by som pozvať priateľov na večeru, 

hoci mám na koberci veľkú škvrnu a vyblednutú pohovku. Našla by 

som si čas počúvať dedka, keď spomína na roky svojej mladosti. 

Nikdy by som nechcela, aby boli okná v aute v lete zatvorené len 

preto, že mám práve čerstvú vodovú onduláciu. Váľala by som sa s 

deťmi na lúke a nedbala by som na zelené škvrny po tráve. Plakala a 

smiala by som sa menej pri televízii a viac pri pozorovaní života. 

Viac by som sa delila s manželom o zodpovednosť. Keby som 

ochorela, ostala by som v posteli a nešla by som do práce s 

horúčkou. Svet sa predsa nezastaví, keď tam nebudem. Aj keby som 

nevedela, kedy sa skončí deväť mesiacov ťarchavosti, radovala by 

som sa z každej chvíle, lebo by som vedela, že pod srdcom mi žije 

niečo úžasné a že je to jedinečná príležitosť spolupracovať s Bohom 

na uskutočňovaní zázraku. Svojmu synčekovi, ktorý ma radostne 

bozkáva, by som nikdy nepovedala: „Dosť už, dosť! To stačí! Choď 

sa umyť, večera je už na stole!“ Hovorila by som mu čo najčastejšie: 

„Mám ťa rada.“ A čo najmenej: „Je mi ľúto...“ A predovšetkým, 

keby som mohla začať všetko znova, využila by som každú chvíľu; 



brala by som ho takého, aký je; prežívala by som s ním všetko, čo 

prežíva on; a nedala by som ho ani za svet. (Erma Bombecková). 

Toľko slová onej ženy. Každá chvíľa, ktorú nám Boh dáva, je 

nesmierny poklad. Nesmieme ho premárniť. Keď raz staneme pre 

večného sudcu, potom už nebudeme môcť nič zmeniť.  Nuž, žijme 

lepšie, ako žijeme, myslime lepšie, ako myslíme, vydajme zo seba to 

najlepšie už dnes, lebo zajtra to už byť nemusí. Lebo dnešok sa 

čoskoro zmení na večnosť. A aké by to bolo hrozné zistenie, že na 

prahu večnosti stojíme v takom stave, ktorý na nebo nestačí.           
                                                                                               (www.frantiskani.sk) 

 

Modlitba 
 

Bože môj, vstávam v tvojom mene. Dvíham sa silou, ktorú mi dávaš. 

Požehnaj tento deň. Požehnaj ma, aby som sa dnes mohol stať 

prameňom tvojho požehnania pre ľudí. Ďakujem za túto noc. 

Daroval si mi osviežujúci spánok. Prehovoril si ku mne vo sne.  

Si so mnou vo dne v noci. Daj, aby som bol dnes ostražitý a začul 

tvoje volanie, tvoj tichý hlas, ktorý sa ozýva v mojom srdci. Chcem 

robiť to, k čomu ma dnes povoláš. Dávaš mi tento deň, aby som ho 

vedome prežíval a postupne odhaľoval tajomstvo života. Daj, nech 

každý okamih prežijem naplno, nech viem, ako chutí život.  

Ty si so mnou v každom momente. Stretávam sa s  tebou v blížnych. 

Prihováraš sa ku mne skrze udalosti celého dňa. Daruj mi načúvajúce 

srdce, ktoré je pripravené počúvať tvoje volanie. Každý deň môže 

byť posledný. Nech dnešok prežijem tak, akoby to bol môj posledný 

deň, slobodne, s vďačnosťou, pripravený objavovať tajomstvo v 

každom človeku, ktorého stretnem, pripravený obdivovať krásu 

stvorenia a využiť každú príležitosť. Daj mi vďačné srdce, aby som 

každú minútu tohto dňa prežil s vďačnosťou a s vedomím, že každú 

minútu, ktorú mám, som dostal a že do môjho konečného času 

vstupuje tvoja večnosť. Pane Ježišu Kriste, ty so mnou vstupuješ do 

tohto dňa. Daj prosím, aby si so mnou prenikol aby mi z očí hľadelo 

tvoje milosrdenstvo, aby tvoju miernosť bolo cítiť z mojich rúk, aby 

v mojich slovách bolo počuť tvoje životodárne slovo. Konaj vo mne 

a cezo mňa, aby ľudia dnes boli zasiahnutí tvojou spásou. Amen 

(Anselm Grün) 

 

 



Poriadok bohoslužieb po 34. Nedeli v CO - Krista Kráľa 

od 23.11. do 29.11. 2020 

 

Pondelok 
féria 

6:50 Kláštor Peter Taiš

23.11. 18:00 Bočiar †Imrich Čonka 

Utorok Sv. Ondreja 

Dung-Laka      

a spoloč. 

mučeníkov 

7:00 Haniska 
Štefan, Katarína, 

Vladimír Kovač
24.11. 

Streda Sv. Kataríny 

Alexandrijskej, 

p. m. 

17:00 Sokoľany 
Za zomrelých z 

rod. Štibrikovej 

25.11. 18:00 Haniska 
†Magdaléna 

Talpašová, 1. výr. 

Štvrtok 
féria  6:50      Kláštor     Ján Tóth

26.11. 

Piatok 
féria  

18:00 Sokoľany 
Jozef Lacko 

Piroško

27.11. 18:00 Haniska Agnesa Berešová

Sobota 
Panny Márie   

v sobotu 
7:00 Haniska Imrich Horvath

28.11. 

     

1. Adventná  

nedeľa  

7:30 Haniska Mária Hanzelová

  7:30 Sokoľany 
ⴕFrantišek, Mária, 

Ján

Nedeľa  9:00 Sokoľany 
František a 

Terézia Švarcovi

29.11. 8:45 Bočiar 
Ján a Mária 

Oravcovi

  10:00 Haniska  František Sedlák              

 

Na budúcu nedeľu bude celoslovenská jesenná zbierka na charitu. 
 

V nedeľu na začiatku sv. omší budeme požehnávať adventné 

vence. 


