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Z o z n a m 
 

biblických miest v čítaniach liturgického roku, na ktoré sa vzťahujú meditačné myšlienky 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Citovaný text                         Liturgický deň                                                        Číslo odstavca 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Pohyblivé sviatky 
 
Sk   1, 3                                  Veľkonočná nedeľa      1 
Sk   1, 14                               Veľkonočný pondelok     2 
Sk   2, 21    Veľkonočný utorok      3 
Sk   5, 19   Tomášova nedeľa      4 
Sk   6,  1   Nedeľa myronosičiek      5 
Sk   9, 36   Nedeľa o uzdravení chorého     6 
Sk  11, 29   Nedeľa o Samaritánke     7 
Sk  16, 16   Nedeľa o uzdravení slepého     8 
Sk   1, 11   Nanebovstúpenie Pána     9 
Sk  16, 29   Nedeľa Svätých Otcov 1. nicejského snemu   10 
Sk   2,  4   Zoslanie Svätého Ducha     11 
Sk   5, 15   Najsvätejšej Trojice      12 
Hebr  11, 35   1.  nedeľa po ZSD - Všetkých svätých   13 
1 Kor 11, 26   Najsvätejšej Eucharistie     14 
Rim  2, 13   2.  nedeľa po ZSD      15 
Hebr  2, 17   Božské Srdce Ježišovo     16 
Rim   2, 8   3.  nedeľa po ZSD      17 
Rim   6, 20-21   4.  nedeľa po ZSD      18 
Rim  10, 9   5.  nedeľa po ZSD      19 
Rim  12, 10-11  6.  nedeľa po ZSD      20 
Rim  15, 7    7.  nedeľa po ZSD                 21 
1 Kor  1, 10   8.  nedeľa po ZSD           22 
1 Kor  3, 13a        9.  nedeľa po ZSD      23 
1 Kor  4, 11   10. nedeľa po ZSD       24 
1 Kor  9,  4   11. nedeľa po ZSD                 25 
1 Kor 15, 3-4   12. nedeľa po ZSD                            26 
1 Kor 16, 14   13. nedeľa po ZSD                            27 
2 Kor 16, 14   14. nedeľa po ZSD                            28 
2 Kor   4, 11   15. nedeľa po ZSD                 29 
2 Kor   6, 2b   16. nedeľa po ZSD                 30 
2 Kor   7, 10   17. nedeľa po ZSD                 31 
2 Kor   9,  6   18. nedeľa po ZSD                 32 
2 Kor  11, 5   19. nedeľa po ZSD                 33 
Gal  1, 11   20. nedeľa po ZSD                            34 
Gal   2,  19b   21. nedeľa po ZSD                            35 
Gal   6,  12   22. nedeľa po ZSD      36 
Ef   2, 4   23. nedeľa po ZSD      37 
Ef  2, 14   24. nedeľa po ZSD      38 
Ef  4, 6    25. nedeľa po ZSD      39 
Ef  5, 16   26. nedeľa po ZSD      40 
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Ef  6, 11   27. nedeľa po ZSD      41 
Kol  1, 12   28. nedeľa po ZSD      42 
Kol  3, 8   29. nedeľa po ZSD      43 
Kol  3, 13    30. nedeľa po ZSD      44 
1 Tim  1, 15   31. nedeľa po ZSD      45 
1 Tim  4, 15   32. nedeľa po ZSD      46 
2 Tim  3, 15   Nedeľa mýtnika a farizeja     47 
1 Kor  6, 14   Nedeľa márnotratného syna     48 
1 Kor  8, 8   Mäsopôstna nedeľa      49 
Rim  13, 12b   Syropôstna nedeľa      50 
Hebr  11, 35b   1. pôstna nedeľa      51 
Hebr.  1, 3a   2. pôstna nedeľa      52 
Hebr  4, 15   3. pôstna - Krížupoklonná     53 
Hebr  6, 15   4. pôstna nedeľa      54 
Hebr  9, 11   5. pôstna nedeľa      55 
Hebr  13,  2   Lazárova sobota      56 
Flp  4, 4   Kvetná nedeľa       57 
1 Kor 11, 23-24  Veľký štvrtok                                                                        58 
1 Kor 1, 18   Veľký piatok       59 
Rim  6, 4   Veľká sobota       60 
 
 
 
 
 
Nepohyblivé sviatky 
 
Flp 2, 5   Narodenie Presvätej Bohorodičky    61 
Gal 6, 17   Nedeľa pred Povýšením svätého kríža   62 
1 Kor 1, 23   Povýšenie svätého kríža                63 
Gal 2, 19   Nedeľa po Povýšení svätého kríža    64 
Hebr 9, 4   Ochrana Presvätej Bohorodičky    65 
Kol 4, 5   Sv. evanjelista Lukáš      66 
2 Tim 2, 1   Sv. veľkomučeník Demeter     67 
Kol 1, 19   Kristus Kráľ       68 
Hebr 2, 6   Zbor sv. archanjela Michala     69 
Hebr 5, 1   Sv. mučeník Jozafát      70 
Hebr 9,    Uvedenie Presvätej Bohorodičky do chrámu  71 
Hebr 13, 17   Sv. otec Mikuláš      72 
Flp 2, 9   Nepoškvrnené počatie Presvätej Bohorodičky  73 
Kol 3, 8   Nedeľa Praotcov      74 
Hebr 11, 40   Nedeľa Svätých Otcov - Pred Narodením Pána  75 
Hebr 1, 2   Predvečer Narodenia Pána     76 
Gal 4, 4   Narodenie nášho Pána Ježiša Krista    77 
Hebr 2, 17   Zbor Presvätej Bohorodičky     78 
Sk 7, 58   Sv. prvomučeník Štefan     79 
Gal 1, 15   Nedeľa po Narodení nášho Pána Ježiša Krista  80 
Kol 2, 12   Pomenovanie nášho Pána Ježiša Krista   81 
2 Tim 4, 7   Nedeľa Pred Bohozjavením     82 
Tít 2,  12   Bohozjavenie       83 



 5

Sk 19, 5   Zbor sv. Jána Krstiteľa     84 
Ef 4,  5    Nedeľa po Bohozjavení     85 
Hebr 13, 16   Troch svätiteľov: Bazila veľkého, Jána Zlatoústeho  86 
    a Gregora Bohoslova 
Hebr 7, 17   Stretnutie Pána      87 
Hebr 2, 14   Blahozvestovanie Presvätej Bohorodičke   88 
Sk 12, 1   Sv. veľkomučeník Juraj     89 
Rim 14,  4   Narodenie sv. Jána Krstiteľa     90 
2 Kor 11, 30   Sv. apoštoli Peter a Pavol     91 
Gal 5, 26   Sv. slovanskí apoštoli Cyril a Metod    92 
Jak 5, 13   Sv. prorok Eliáš      93 
2 Pt 1, 11   Premenenie Pána      94 
Flp 2, 7   Zosnutie Presvätej Bohorodičky    95 
Sk 13, 25   Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa    96 
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Register hesiel  
 
 

Anjel - strážca: 4 
Boh - Otec: 37 
        -  milosrdný Boh: 39 
Božie meno: 3 
Bolesť - utrpenie: 29, 35, 62, 64 
Čas - využiť ho: 30, 40, 82, 83 
Človek: 69 
Eucharistia: 14, 58 
Hnev - nenávisť: 43, 74 
Hriech: 18 
Charitatívna činnosť: 5 
Chvála: 33, 91 
Ježiš Kristus - stal sa jedným z nás: 16, 76, 77, 78, 95 

- naozaj vstal z mŕtvych: 1, 26, 48 
                      - zomrel za nás:  17, 45, 88         
                      - veriť v neho: 19, 53, 55, 63, 68  
                      - Pokoj: 38 
Kňaz: 25, 70, 87 
Kresťania -  akí máme byť: 61, 66 
                 - jednota medzi kresťanmi: 22 
Kríž: 59 
Krst: 81, 84, 85 
Láska k blížnemu: 20, 27 
Mária (Panna): 65 
Milodar: 32 
Múdrosť: 12 
Modlitba: 2, 8, 93 
Nádej: 54 
Nebo - odmena: 51, 75, 94 
Nesúdiť: 90 
Odpúšťať: 44 
Písmo sväté: 34, 47 
Pokánie: 31, 50 
Pokušenie 41 
Pohostinnosť: 56 
Posledný súd: 9, 23 
Poslušnosť: 72 
Pôst: 49 
Povolanie: 80 
Prenasledovanie pre vieru: 11, 13, 24, 36, 79, 89 
Prikázania: 15 
Radosť: 28, 57 
Skutky: 23, 46, 86 
Spása: 21, 52, 54 
Svätosť života: 96 
Vďačnosť  (Bohu): 42 
Závisť: 92 
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Zbierky - pomoc v núdzi: 7 
Žena: 6  
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Pohyblivé sviatky 
 
 
Veľkonočná nedeľa -Pascha                           1 
 
 Po svojom umučení im poskytol 
 mnoho dôkazov, že žije, 
 keď sa im štyridsať dní zjavoval...  (Sk 1, 3). 
 
 Pred rokmi nakrútili v Amerike film pod názvom Svet temnôt. Jeho dej je nasledovný: 
 V Jeruzaleme na Golgote robia vykopávky. Archeológ  naraz oznámil, že našiel hrob 
Jozefa z Arimatey. V hrobe ležala mŕtvola muža so stopami ukrižovania. Archeológ ukazuje 
mŕtvolu všetkým a vyhlasuje: Toto je Kristovo telo; teda Kristus nevstal z mŕtvych. Táto 
správa pôsobí ako zemetrasenie. Všetko, čo žije z Krista, čo Krista pripomína, je odsúdené k 
zániku. Kňazi odchádzajú do civilného zamestnania, kostoly sa zatvárajú, kláštory sa 
vyprázdňujú, kríže miznú z domácnosti a z verejnosti. Svet sa ale dostáva do duchovných 
temnôt. Život sa stáva džungľou, prestávajú platiť všetky mravné hodnoty. Naraz sa zistí, že 
svet predsa stál na Kristovi, aj keď ho neuznával a popieral. 
  Archeológ však pred smrťou pod ťarchou výčitiek svedomia priznáva, že jeho 
tvrdenie nebolo pravdivé. Všetko to urobil len z túžby po senzácii, aby sa stal slávnym. 
 „Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život 
daroval“, spievame s oduševnením na veľkonočné sviatky. „Pán naozaj vstal z mŕtvych...” 
(Lk 24, 34). Po svojom umučení a vzkriesení sa zjavoval svojim učeníkom a ukazoval im 
svoje prebodnuté ruky a nohy (porov. Lk 24, 39). Od tejto chvíle je táto skutočnosť 
radostným a víťazným pozdravom: Kristus vstal z mŕtvych! Naozaj vstal! 
 
 
Veľkonočný pondelok         2 
 
 Títo všetci jednomyseľne 
 zotrvávali na modlitbách...  (Sk 1, 14). 
 
 K osamelému mníchovi prišli ľudia a opýtali sa ho, aký zmysel má v živote ticho. 
Mních bol práve zaujatý čerpaním vody zo studne. Voda bola zvírená. Svojim návštevníkom 
povedal: „Pozrite sa do studne! Čo tam vidíte?“ „Nič nevidíme“, znela odpoveď. Po krátkej 
chvíli pustovník opäť vyzval návštevníkov, aby sa pozreli do studne. „Čo tam vidíte?“ „Nás 
samých.“ Mních im povedal: „Pozrite sa! Keď som predtým čerpal vodu, zvírila sa. Nebola v 
pokoji. Teraz je v pokoji. To je skúsenosť ticha. Človek vidí sám seba.“ 
 Orientácia na ceste života bola iste jedným zmyslom modlitieb učeníkov vo večeradle. 
Pred sebou majú dôležitú úlohu a prísľub Svätého Ducha, a tak rozmýšľajú v meditačnej 
modlitbe o živote, skutkoch a slovách Pána, aby z nich čerpali svetlo pre ďalšiu apoštolskú 
cestu. 
 Aj my potrebujeme čas od času toto duchovné sústredenie, trochu ticha, aby sme sa 
pripravili na ďalšiu cestu k Bohu. Naše svedectvo bude však vierohodné len vtedy, ak budeme 
z Ducha Svätého zhromaždení v jednote modlitby a života. Snažme sa o to aj v týchto 
sviatočných dňoch. 
 
 
Veľkonočný utorok            3 
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 Každý, 
 kto bude vzývať Pánovo meno, 
 bude spasený.   (Sk 2, 21). 
 
 Franz Werfel vo svojom veľmi pozoruhodnom životopisnom románe o Jeremiášovi 
Počúvajte hlas vložil do úst tomuto prorokovi slová: „Beda človeku, ktorý si je istý Bohom!“  
 Je to ozvena slov iného najväčšieho hebrejského proroka Izaiáša: „Ako sú nebesá 
vyvýšené nad zem, tak sú cesty moje vysoko od ciest vašich a moje myšlienky od myšlienok 
vašich“ (Iz 55, 9). 
 Každý poctivý filozof či teológ, publicista či katechéta hovorí o Bohu s úctou a 
pokorou. Aj vtedy, keď jeho slová sú plodom modlitby, meditácie a pôstu. Len ak takto 
budeme vzývať Pánovo meno, budeme spasení, uisťuje sv. apoštol Peter. 
 „Nech z našich úst Božie meno vyjde iba vtedy, ak ho súčasne uctíme v našom srdci “ 
(B. Häring). 
 
 
Tomášova nedeľa          4 
 
 Ale Pánov anjel 
 otvoril v noci dvere väzenia, 
 vyviedol ich...   (Sk 5, 19). 
 
 O sv. Stanislavovi Kostkovi, patrónovi študujúcej mládeže, ktorý žil v polovici 16. 
storočia, čítame, že v chorobe mal mimoriadne zážitky. Jeden z nich je aj ten, že v chorobe 
prosil, aby mu priviedli kňaza, ktorý by ho zaopatril. Rodina, v ktorej žil, mu túto prosbu 
nechcela splniť. V jednej noci pred smrťou potvrdil skutočnosť, ktorá sa stala skôr, než svätec 
zomrel. 
 Stanislav Kostka pozbieral posledné sily a kľakol si na posteľ. Vrúcne sa modlil ako 
pred sv. prijímaním a pokorne sa bil v prsia. Keď skončil, pristúpil k nemu anjel a podal mu 
sv. prijímanie. On zbožne prijal a pokojne zomrel. 
 Svätec túžil po tejto posile, ale nemal mu kto ísť po kňaza, ktorý by mu priniesol 
eucharistického Krista. A Boh na to použil anjela strážcu. 
 „Jestvovanie duchovných, netelesných bytostí, ktoré Sväté písmo zvyčajne volá 
anjelmi, je pravda viery“ (KKC, 328). 
 „Ľudský život je od detstva až po smrť obklopený ich ochranou a orodovaním“ (KKC, 
336). Pápež Ján Pavol II., ktorý bol zázračne uchránený od guľky, môže povedať s apoštolom 
Petrom: „Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela...“ (Sk 12, 11). 
 
 
Nedeľa myronosičiek         5 
 
 V týchto dňoch, 
 keď počet učeníkov rástol, 
 Helenisti začali šomrať na Hebrejov, 
 že pri každodennom obsluhovaní 
 zanedbávajú ich vdovy.   (Sk 6, 1). 
 
 Zbožnosť prvých kresťanov charakterizuje Sväté písmo týmito slovami: „Vytrvalo sa 
zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na 



 10

modlitbách“ (Sk 2, 42). Vydávali svedectvo slovom, i charitatívnou prácou (porov. Sk 6, 1-3). 
Všade tam, kde je živá viera v zmŕtvychvstalého Krista, nájdeme tieto znaky viery: modlitba a 
eucharistia, Božie slovo a skutky kresťanského milosrdenstva. Nielen vtedy, ale aj dnes. 
 Pater Werenfried hovorí o tom, ako kázal v jednom kostole v Nemecku. Po ôsmej 
kázni prešiel po kostole, aby pozbieral peniaze na pomoc trpiacej Cirkvi. V jednom košíčku 
našiel obálku s kľúčom od auta Volskwagenu a list. V liste sa dočítal, že pod dojmom jeho 
prvej kázne, darca daruje svoje auto. Vraj jeho otec je bohatý a auto mu dal len na to, aby sa 
zabával. Žiadal pri tom, aby ho nevyhľadal, len aby sa za neho modlil za dar Božej milosti, 
aby sa raz mohol stať kňazom. 
 „Dajte tak, aby vás to až bolelo. Teda nie zvyšky, ale tak, že to aj sami pocítite“ 
(Matka Terézia). 
 
 
Nedeľa o uzdravení chorého        6 
 
 V Joppe zasa bola istá učeníčka,  
 menom Tabita... 
 Ona vynikala dobrými skutkami a almužnami, 
 ktoré dávala.   (Sk 9, 36). 
 
 Benátsky patriarcha Albino Luciani, neskorší pápež Ján Pavol I. napísal mnoho 
fiktívnych listov, adresovaných historickým aj mýtickým osobnostiam, medzi ktorými je aj 
list sv. Terézii Ávilskej. V ňom o. i. píše: „Podľa mňa ste významným prípadom zjavu, ktorý 
sa pravidelne opakuje v katolíckej cirkvi. Totiž, že ženy priamo nevládnu, to prísluší 
hierarchii, ale veľmi často inšpirujú, podporujú a neraz i vedú... Žena je citlivejšia pre 
náboženstvo a schopnejšia dať sa veľkodušne do služieb veľkej veci. Preto je taký veľký 
zástup svätíc, mystičiek a zakladateliek v katolíckej cirkvi.“ 
 Jednou z tohto veľkého zástupu je iste aj učeníčka Tabita, zvaná Srnka, ktorú 
spomínajú Skutky apoštolov, ktorá „vynikala dobrými skutkami a almužnami, ktoré dávala“ 
(9, 36). Keď náhle ochorela, na prosbu mnohých prišiel k ním sv. Peter a vzkriesil ju. Pre 
tento „zázrak mnohí uverili v Pána“ (Sk 9, 42). 
 
 
Nedeľa o Samaritánke         7 
 
 Preto sa učeníci rozhodli, 
 že každý podľa svojich možností 
 napomôže bratov, čo bývajú v Judei.  (Sk 11, 29). 
 
 Tygodnik Powszechny pred rokmi častejšie uverejňoval príspevky k ankete: Ako som 
prežil svoj život... Starý lekár tam napísal: „Pôvodne som chcel vedecky pracovať, ale zostalo 
to u obvodného lekára. Manželka ma opustila, pretože som vraj nevedel zarábať peniaze. 
Dvoch synov som stratil vo vojne. Najmladší, ktorého som rozmaznával, má vysoké 
vzdelanie. Raz mi povedal: Po celý život  si bol hlupákom; staraj sa sám o seba. A tak žijem v 
dome dôchodcov. Keď sa však zamýšľam nad svojím životom, nad chudákmi, ktorých som 
ošetroval a pomáhal im, nič neľutujem, mám v srdci veľký pokoj a radosť... To je onen 
Kristov pokoj, tichá radosť z vykonaného dobra...“ 
 „Milovať znamená v podstate dať sa inému a iným“ (Michel Quoist). To bolo 
významným znakom už v prvotnej Cirkvi. Tak to bolo už za veľkého hladu v rokoch 44-48, 
ktorý spomínajú Skutky apoštolov (11, 28). Preto sa učeníci rozhodli pomôcť svojim bratom, 
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„čo bývajú v Judei. Aj to urobili a poslali zbierku starším po Barnabášovi a Šavlovi“ (Sk 11, 
29-30). Je to cenné svedectvo o charitatívnej činnosti Cirkvi už niekoľko rokov po Ježišovom 
nanebovstúpení. 
 
 
Nedeľa o uzdravení slepého        8 
 
 Keď sme sa šli zasa modliť...   (Sk 16, 16). 
 
 Kardinál Jean M. Lustiger, parížsky arcibiskup, pôvodom Žid, bol raz oslovený 
novinármi, kedy mu ostáva čas na modlitbu, meditáciu či adoráciu pred bohostánkom. 
Novinári vedeli o jeho veľkej aktívnej činnosti. Kardinál im odpovedal: „Nie, ja nemám čas... 
ja si ho jednoducho nájdem!“  
 „V tichosti a pokoji nábožná duša napreduje a učí sa tajomstvám Svätého písma“, píše 
Tomáš Kempenský (O nasledovaní Krista, I., 20, 27). Aj príklad apoštolov nás poučuje, že 
čas pre modlitbu a meditáciu si vždy máme nájsť. Tomáš Kempenský nám to pripomína 
slovami: „Hľadaj vhodný čas zaoberať sa sebou a veľa premýšľaj o Božích dobrodeniach“ (O 
nasledovaní Krista, I., 20, 1). 
 
 
Nanebovstúpenie Pána         9 
 
 Mužovia galilejskí, 
 čo stojíte a hľadíte do neba? 
 Tento Ježiš, 
 ktorý bol od vás vzatý do neba, 
 príde tak, 
 ako ste ho videli do neba odchádzať.   (Sk 1, 11). 
 
 Mnohí z nás poznajú Gogoľovu komédiu Revízor. Píše v nej, ako je očakávaný 
príchod kontrolóra, ktorý má moc potrestať každé zlé hospodárenie, alebo aj odmeniť tých, 
ktorí by mali všetko v poriadku. Strach zavládol v celej dedine, keď počuli o blízkom 
príchode tohto revízora. 
 N. V. Gogoľ túto hru napísal veľmi dávno, ale každému z nás je iste známy strach z 
nejakej kontroly, previerky, skúšky či revízora. My, veriaci ľudia, vieme tiež o poslednej 
kontrole našich životov - o Poslednom súde. Možno že čakáme, že tento Boží súd sa prejaví 
hlavne na druhých, na našich nepriateľoch. Ale cítime, že i pre nás raz nastane posledné 
účtovanie - na konci života, na konci sveta, pri druhom príchode Ježiša Krista na zem. 
 
 
Nedeľa Svätých Otcov 1. všeobecného snemu v Nicei    10 
 
 Ja viem, 
 že po mojom odchode vniknú medzi vás 
 draví vlci a nebudú šetriť stádo.   (Sk 16, 29). 
 
 Obrázok z minulých rokov z jednej farnosti. 
 Bol začiatok októbra. Z pavilónovej školy blízko parku vychádzala skupina detí od 
tých najmenších druhákov až po siedmakov. Naraz z krovia bolo počuť volanie: „Tmári! 
Tmári!“ Tá skupina šla totiž z prvej hodiny náboženstva a správali sa statočne. Neodpovedali 



 12

na výsmech výsmechom, nedvíhali kameň. Mlčali a ešte viac sa k sebe primkli. Jedno dievča 
z nich povedalo mladším: „Nebojte sa ich, sú to úbožiaci!“ 
 Tí, čo to pozorovali zo strany, boli plní hrdosti. To malé stádo sa nebojí výsmechu. Idú 
pevne ako šli prví kresťania v amfiteátri, keď krvilačný dav čakal na muky (porov. Hom. 
směr., 1981, 3). 
 „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás“, povedal Ježiš pri Poslednej 
večeri (Jn 15, 20), čím predpovedal aký bude osud jeho učeníkov, i tých, ktorí pre ich slovo 
uveria v neho. Naozaj „nebudú šetriť nikoho“. Minulé roky to plne potvrdzujú. 
 
 
Zoslanie Svätého Ducha        11 
 
 Všetkých naplnil Duch Svätý 

 a začali hovoriť iným,i jazykmi, 
 ako im Duch dával hovoriť.   (Sk 2, 4). 
 
 O sv. farárovi arskom Jánovi Vianneyovi sa tvrdí, že nerozumel dobre učenej 
bohovede. Ale je isté, že chápal lásku svojho Božského Učiteľa, smerujúcu k odpusteniu 
hriechov, a že práve Božia láska, Svätý Duch, ho učinil vyhľadávaným spovedníkom a 
kazateľom. 
 „Potom sa stane, že vylejem Ducha svojho na každé telo...“, píše prorok Joel (3, 1). 
Teda nielen apoštoli, ale všetci, ktorí sú pokrstení v mene Ježiša Krista, dostanú dar Svätého 
Ducha (porov. Sk 2, 38). Pretože „to prisľúbenie patrí vám a naším deťom i všetkým, čo sú 
ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh“ (Sk 2, 39). 
 
 
Najsvätejšej Trojice           12 
 
 Dávajte si teda veľký pozor, 
 ako máte žiť; 
 nie ako nemúdri, 
 ale ako múdri.  (Sk 5, 15). 
 
 Pred niekoľkými rokmi nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung urobil anketu 
medzi ľuďmi. Medzi mnohými otázkami bola aj táto: „O čom ako mladý človek chcete 
uvažovať?“ Odpoveď bola jednoduchá: „O múdrosti!“ Misionár položil aj ďalšiu otázku: 
„Prečo?“ Odpoveď znela: „Lebo len múdry môže uvažovať o nej.“ 
 Iba ona jediná má schopnosť viesť človeka bezpečne tu smerom do večnosti. 
 
 
1. nedeľa po ZSD - Všetkých svätých        13 
 
 Iní boli mučení, 
 ale neprijali oslobodenie, 
 aby dosiahli lepšie, vzkriesenie.  (Hebr 11, 35). 
 
 „Niet ani najmenšej pochybnosti o tom, že biskup Gojdič je mučeníkom tejto vernosti. 
Hovoril mnoho príhod z vyšetrovania, pri ktorom neraz dostal vyhlásenia od význačných 
politických osobností, že ho okamžite uvedú do jeho úradu v Prešove, ak sa pridá k 
pravosláviu... Bolo pre nás dojímavé sledovať, keď nám hovoril o tejto príhode. Verne som si 
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vedel predstaviť premiéru tohto stretnutia, keď na ponuku otec biskup Gojdič s nesmiernou 
láskou a dobrotou iba jemu vlastnou sa ospravedlnil, že nemôže vyhovieť tejto požiadavke, že 
to by bol strašný hriech proti Bohu, že by to bola zrada na Svätom Otcovi, na svätej Cirkvi, na 
vlastnom svedomí a na veriacich...“ (František Ondruška: Kalendár gréckokatolíkov 1969, s. 
56). 
 Slová, ktoré nepotrebujú komentár! 
 
 
Najsvätejšej Eucharistie          14 
 
 A tak vždy, 
 keď budete jesť tento chlieb 
 a piť tento kalich, 
 zvestujete Pánovu smrť, 
 kým nepríde.   (1 Kor 11, 26). 
 
 Stalo sa to pred mnohými rokmi vo Frankfurte. Zomrel istý veľmi bohatý muž. Nemal 
blízkeho príbuzného. Všetci sa s napätím opýtali: „Kto len zdedí jeho milióny?“ 
 Ten muž zanechal dva testamenty. Prvý mali otvoriť hneď po jeho smrti a druhý až po 
pohrebe. 
 V prvom testamente bolo napísané: „Chcem byť pochovaný o štvrtej hodine ráno.“ 
 Toto čudácke želanie mu aj splnili. Za rakvou šlo iba päť trúchliacich. Potom otvorili 
druhý testament. V ňom bolo: „Chcem, aby sa všetok môj majetok rovnomerne rozdelil medzi 
tých, ktorí boli na mojom pohrebe.“ 
 Títo piati naozajstní priatelia mali šťastie. Mohli by sme im takmer závidieť. No v 
zásade nemáme na to dôvod, lebo my máme ešte väčšie šťastie. 
 Ako to?!  
 Aj my sa každú nedeľu, ba takmer každý deň stretávame kvôli testamentu. Kvôli 
Ježišovmu testamentu, ktorý nám povedal: „Toto robte na moju pamiatku“ (Lk 22, 19). 
 
 
2. nedeľa po ZSD          15 
 
 Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, 
 čo zákon počúvajú, 
 ale tí, čo zákon plnia, 
 budú ospravedlnení.  (Rim 2, 13). 
 
 Žiaden človek, ktorý obíde Božie prikázanie, nedôjde k stálemu šťastiu. Svedčí o tom 
aj tento príbeh z jedného časopisu. 
 Stará pani rozprávala, že keď bola ešte dieťa a bola raz sama doma, stala sa jej táto 
príhoda: 
 Na dvere zaklopala stará žobráčka s malým dievčatkom. Žobráčka prosila o kus 
chleba, nie pre seba, ale pre toto dievčatko, sirotu. Ona ju však vyhnala od dverí. Vtedy jej 
stará žobráčka povedala: „Máš tvrdé, kamenné srdce, nebudeš mať dobrý život.“ 
 A pani spomínajúc na túto príhodu hovorí, že obraz tej starej žobráčky i siroty má 
odvtedy stále na očiach. Prešlo už šesťdesiat rokov, ktoré iba potvrdili splnenie proroctva 
starej žobráčky. Stará pani dopodrobna opísala trápenie svojho nevydareného života. 
Nakoniec povedala: „Keby sa tak dalo všetko vrátiť späť, konala by som už celkom inak.“ 
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 Plnenie Božích prikázaní je zárukou pokojného a šťastného života. Kto ich obíde, 
nenachádza šťastie, ale nepokoj. 
 
 
Božské Srdce Ježišovo         16 
 
 Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, 
 aby sa stal milosrdným a verným...   (Hebr 2, 17). 
 
 Holandský maliar Vincent van Gogh pracoval v mladosti v chudobnej baníckej oblasti 
Belgicka. Videl, že ľudia okolo neho sú nevzdelaní, ale zato úprimného srdca. Preto ich učil a 
pomáhal im. V miestnosti, kde sa konali bohoslužby, sa rozhodol týchto ľudí aj vyučovať. 
Aby nemrzli, potrebovali aspoň trochu uhlia na kúrenie. Celá dedina mu prišla na pomoc 
zbierať uhlie z haldy a on tiež pracoval celý deň. Večer sa skoro zabudol umyť od uhoľného 
prachu a tak odišiel na zhromaždenie. Hovoril o spoločnom Otcovi a o nasledovaní Krista. Na 
tejto bohoslužbe prvýkrát pocítil, že mu ľudia začínajú dôverovať. Výsledok sa ukázal hneď 
po bohoslužbe. Prišla  k nemu jedna farníčka a hovorila: „Ďakujem vám, mala som ťažký 
život a stratila som Boha. Ale vy ste mi ho vrátili.“ 
 Vincent odchádzal domov zamyslený, lebo nevedel pochopiť túto zmenu. Večer, keď 
sa oprel o umývadlo a pozrel sa do zrkadla, pochopil. Viečka a sánky mal čierne od sadzí. 
Ponoril ruky do vody, aby sa dobre umyl mydlom, ale ruky mu zastali na polceste. Áno, 
povedal nahlas, preto ma prijali, lebo som sa im stal podobný. 
 Tak urobil aj Ježiš. Sv. Pavol o tom píše: 
 „ On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol 
sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho 
zjavu bol pokladaný za človeka...“ (Flp 2, 6-7). Preto bol ľuďom taký blízky. 
 
 
3. nedeľa po ZSD          17 
 
 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, 
 že Kristus zomrel za nás, 
 keď sme boli ešte hriešnici.   (Rim 5, 8). 
 
 Spisovateľka Gertrud von le Fort v diele Pilátova žena kladie Piláta na sklonku života 
do Ríma. Tam nariadi zatýkanie kresťanov a medzi nimi, bez jeho vedomia, zatknú aj jeho 
manželku Claudiu Proculu. Zbadá ju až v aréne, keď s desiatkami iných kresťanov zomiera. 
Je otrasený a doma chce spáchať samovraždu. Vtedy pristúpi k nemu služobná umučenej 
manželky a odvážne mu povie: „Pontský Pilát, Claudia zomrela tak, ako zomrel Kristus: skrze 
teba, ale aj za teba.“ 
 O každom z nás, o každom človekovi, čo na tejto zemi žil a bude žiť, treba povedať 
tieto slová. Ježiš Kristus nevisí na kríži len pre nenávisť jeruzalemskej veľrady, pre Pilátovu 
zbabelosť alebo Judášovu zradu. Kríž a celá jeho hrôza je výplodom ľudskej spoločnosti, je 
výplodom hriechu - môjho, tvojho, nášho... Toto zistenie stojí aj na začiatku apoštolských 
úvah: Kristus nás miloval, „keď sme boli ešte bezmocní“ (5, 6), „keď sme boli ešte hriešnici“ 
(5, 8). Bez jeho pomoci by sme boli naozaj slabí a bezmocní. Boh nám však dokázal svoju 
lásku v Synovej láske k ľuďom, ktorá hľadala stratené ovce, pomáhala slabým a chorým, 
tešila zarmútených, odpúšťala hriešnikom, prisľubovala dobrý koniec života všetkým 
veriacim, aj umierajúcemu lotrovi na kríži. 
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4. nedeľa po ZSD           18 
 

Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, 
 boli ste slobodní čo do spravodlivosti. 
 A aký úžitok ste mali vtedy z toho, 
 za čo sa teraz hanbíte?     (Rim 6, 20-21). 
 
 Krátko po vojne v jednej nemocnici umieral bývalý esesák. Zvíjal sa na lôžku a veľmi 
kričal: „Chcem sa rozprávať so židom! Doveďte mi nejakého žida!“  
 Vyhoveli mu. V nemocnici pracoval jeden židovský lekár. Prišiel k umierajúcemu a 
povedal:  „Ja som žid. Čo si želáte?“ 
 Esesák začal hovoriť: 
 „Vo vojne sme v jednej dedine zahnali všetkých židov do jednej stodoly. Poliali sme 
ju benzínom, zapálili a dnu hodili niekoľko granátov. Jeden zo židov však vytrhol dosku na 
stodole, prepchal cez dieru ženu a dieťa. Potom vyšiel sám a začali utekať do lesa. Chceli sa 
zachrániť. Zabil som ich dávkou zo samopalu. Doteraz  mám túto scénu pred očami. Ľutujem 
to.“ 
 Esesák uprel oči na lekára. Túžobne čakal slovo odpustenia. Lekár sa na chvíľku na 
neho pozeral, potom sa obrátil a odišiel. Neodpustil. Viete si predstaviť, ako ťažko umieral 
ten bývalý vojak? Nenašiel nikoho, kto by z neho vzal ťažké bremeno. 
 Každý hriech je ťažké bremeno, ktoré nás ťaží. Niekedy aj ten najmenší hriech ťaží 
ako veľký balvan, za ktorý sa teraz hanbíme. 
 „Príčinou pravej bolesti a vnútornej skrúšenosti sú naše hriechy a chyby; sme do nich 
natoľko zamotaní, že málokedy vládzeme rozjímať o nebeských veciach“ (O nasledovaní 
Krista, I., 21, 21). 
 
 
5. nedeľa po ZSD            19 
 
 Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: 
 „Ježiš je Pán!...“ 
 budeš spasený.   (Rim 10, 9). 
 
 V roku 528 v meste Antiochia v Sýrii bolo trikrát zemetrasenie. Kresťania sa 
odovzdali pod ochranu Ježiša Krista. Vzývali jeho sväté meno a na svoje domy napísali: 
„Ježiš je s nami!“ Pri zemetrasení ich domy sa nerozpadli. 
 „Boh ich pre česť svojho mena zachránil, aby ukázal svoju moc“ (Ž 106, 8). Áno, lebo 
tak sľúbil: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“ (Rim 10, 11). 
 
 
6. nedeľa po ZSD          20 
 
 Milujte sa navzájom bratskou láskou, 
 predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, 
 v horlivosti neochabujte...   (Rim 12, 10-11). 
 
 Joanna Jozeffowicz v poľskom mesačníku Radar v marci 1974 napísala tieto slová: 
 „V ľuďoch ležia nevyčerpateľné poklady dobra a prajnosti. Možnosť pomáhať 
nezáleží na tom komu, je jednou cestou k šťastiu. Nemá to nič spoločného s odriekaním sa 
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vlastného života s rezignáciou samého nad sebou. Vlastne altruizmus prináša človeku 
najhlbšie osobné zisky, priateľov, radosť, optimizmus. Tým, že beriem podiel na živote iných, 
obohacujem svoj vlastný život. Veriac, že v každom možno nájsť niečo nepopierateľne dobré, 
sama sa musím stávať lepšou.“ 
 Nie je to realizácia Božieho kráľovstva? Človek šťastný skrze lásku, už na zemi 
prežíva predchuť neba. 
 
 
7. nedeľa po ZSD           21 
 
 Preto prijímajte jeden druhého, 
 ako aj Kristus prijal vás, 
 na Božiu slávu.  (Rim 15, 7). 
 
 Jedna indiánska legenda hovorí: 
 Čo mám robiť, aby som videl Boha? 
 Ak chceš vidieť hviezdy, vyjdi v noci na najvyššiu horu. Ak chceš počuť spev vtákov, 
posaď sa pod košatý strom. 
 Čo mám robiť, aby som videl Boha? 
 Ak chceš pozerať na oblaky, pozri sa hore do vzduchu. Ak chceš počuť šum vody, 
vyhľadaj potok. 
 Čo mám robiť, aby som videl Boha? 
 Choď na ulicu a hľaď na ľudí. Choď na ulicu a rozprávaj sa s ľuďmi. 
 Všetci sme spoluzodpovední za spásu druhých. Doba spásneho individualizmu s 
heslom „Spas svoju dušu!“ patrí nenávratnej minulosti a heslom má byť skôr: „Zachrániš 
svoju dušu, keď pomôžeš ku spáse druhým!“ Všade sú nejakí ľudia, ktorí doposiaľ stoja 
stranou, pretože dostatočne nepoznali radostné posolstvo. Všímať si a ujať sa nábožensky i 
ľudsky druhých je našou kresťanskou úlohou, ktorá vedie k väčšej hodnote a k Božej sláve. 
 
 
8. nedeľa po ZSD          22 
 
 Prosím vás, bratia, 
 pre meno nášho Pána Ježiša Krista, 
 aby neboli medzi vami roztržky.   (l Kor 1, 10). 
 
 V polovici nášho storočia pápež Ján XXIII. vytušil, že nastane zmierenie kresťanov. 
Pri ohlasovaní koncilu v januári 1959 povedal: „Neurobíme historický proces, nebudeme sa 
usilovať pátrať po tom, kto sa mýlil a kto mal pravdu, ale povieme si: zmierme sa!“  
 Výčitky pre dojímavú neznášanlivosť a krutosť Cirkvi proti kacírom patria k 
pravidelne opakovaným obvineniam. Zdá sa, že dejiny Cirkvi sú dejinami rozkolov, a preto aj 
dejinami náboženských bojov. A predsa je jasné, že Kristus Pán nechcel rozkoly a boje. Božie 
posolstvo je však ohrozené ľudskou nedokonalosťou. Ako to začína v praxi, keď vzniká 
rozkol, vidíme už na príklade zmiešanej obce z obrátených židov a pohanov: začína to 
tvorením skupín (porov. l Kor 1, 13-16). Preto sv. apoštol Pavol žiada od všetkých skupín vo 
svojej korintskej farnosti, aby zachovávali zásadnú jednotu, ktorá pochádza z rovnakej viery v 
Spasiteľa Ježiša Krista a z toho istého krstu a vylučuje nenávisť a roztržky. 
 
 
9. nedeľa po ZSD          23 
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 Dielo každého vyjde najavo.   (1 Kor 3, 13). 
 
 Sv. Agatón, pápež, dostal sa na pápežský stolec ako storočný starec. Pod vedením 
Svätého Ducha však urobil viac, ako si môžeme predstaviť. Zvolal Šiesty všeobecný cirkevný 
snem. Často si povzdychol: 

 „Stojím pred Božím súdom.“ 
 Keď sa ho opýtali, či snáď nedôveruje svojim dobrým skutkom, povedal:  
 „Moji bratia, verte mi. Je čosi úplne iné ukazovať svoje skutky pred ľuďmi a iné pred 
Bohom.“ 
 „Ten deň to ukáže“, píše ďalej sv. Pavol, „lebo sa zjaví v ohni a oheň vyskúša dielo 
každého, aké je“ (1 Kor 3, 13). Posledný súd ukáže hodnotu nášho života i našich skutkov. 
 
 
10. nedeľa po ZSD         24 
 
 Až do tejto hodiny sme hladní, 
 smädní a nahí, 
 bijú nás päsťami, 
 sme bez domova...   (1 Kor 4, 11). 
 
 Don Fra Ilia bol jedným z mála katolíckych kňazov, ktorí prežili ukrutné 
prenasledovanie komunistickej diktatúry v Albánsku. Uväznili ho v roku 1969 a takmer počas 
dvadsiatich rokov znášal v trestných koncentračných táboroch najrozličnejšie utrpenia a 
útrapy. Trpel zimou a hladom. Videl toľkých spoločníkov umierať a sám niesol znaky tých 
mnohých utrpení na svojom tele i po vyslobodení roku 1986 (porov. časopis Slovenské hlasy 
z Ríma 1992, 9). 
 Nielen on, ale podľa vzoru apoštola trpeli mnohí pre svoju vieru - „v továrňach a na 
družstvách i v baniach. Museli opustiť Slovensko a nesmeli sa vrátiť domov“ (porov. Zostali 
verní, I., s. 9). Stali sa divadlom pre svet (4, 9), smeťami sveta (4, 13). 
 „Niet pochýb o tom, že v tomto čase moderných Nérov, iba Boží Duch udržal týchto 
Kristových atlétov pri viere a pomohol im znášať údely...“ (porov. Zostali verní, I., s. 10). 
 
 
11. nedeľa po ZSD           25 
 
 Vari nemáme právo jesť a piť?   (1 Kor 9, 4). 
 
 „Máte záujem o svojich kňazov?“ 
 Pod týmto titulom vyšla pred niekoľkými rokmi anketa v českých Katolíckych 
novinách. Nuž, záujem často bol, ale aký? 
 Pri jednej príležitosti priviezli do nemocnice ženu, niečo okolo päťdesiatky. Bola 
celkom dokaličená. Aj ona mala záujem o kňaza. Svoj „záujem“ o kňaza prejavila tak, že 
chcela vidieť, ako pán farár trávi večery. Pristavila si rebrík k čerešní a sadla na konáre. Tie ju 
neuniesli, a tak sa ocitla  na zemi. A výsledok? Zlomeniny, odreniny a smiech v obci (porov. 
Hom. směr., Olomouc 1981, 3). 
 Tu možno súhlasiť s apoštolom, ktorý píše: „Toto je moja obrana proti tým, čo ma 
posudzujú. Vari nemáme právo jesť a piť?... “ (1 Kor 9, 3-4). 
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12. nedeľa po ZSD         26 
 
 Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; 
 že bol pochovaný 
 a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písma...   (1Kor 15, 3-4). 
 
 Maďarský kazateľ Tihamér Tóth v jednej svojej veľkonočnej kázni povedal, že keby 
naše vierovyznanie končilo slovami: Ukrižovaný umrel a bol pochovaný, dnes by po Kristovi 
zostala iba historická spomienka. Že sa kresťanstvo ale rozšírilo do celého sveta, vyplýva z 
toho, že naše vierovyznanie pokračuje slovami: Tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého 
písma. 
 Toto má za cieľ aj apoštol Pavol, keď vo svojom Prvom liste Korintským veriacim 
pripomína evanjelium, ktoré im hlásal, ktoré prijali, zotrvali v ňom a prostredníctvom ktorého 
dosahujú spásu (15, 1-2). Zdôrazňuje, že odovzdá to, čo prijal: Kristus zomrel a vstal, a „že sa 
zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz...“ (15, 5-
6), a nakoniec aj jemu. Kristovo zmŕtvychvstanie, ako fakt aj ako tajomstvo, je základom 
kresťanskej viery i hlásania evanjelia (porov. 1 Kor 15, 12-14). 
 
 
13. nedeľa po ZSD            27 
 
 Nech sa všetko medzi vami deje v láske   (1 Kor 16, 14). 
 
 Ako krásne o tom hovorí Abrahám Lótovi: 
 Obaja boli bohatí, mali veľké stáda tiav, volov, oslov a oviec. Medzi pastiermi 
Abrahámovými a Lótovými vznikli nezhody o studne a pastviny. Abrahám priateľsky povedal 
Lótovi: 
 Zanechaj tieto rozbroje medzi mnou a tebou, medzi mojimi a tvojimi pastiermi. Sme 
predsa bratia: Či sa pred tebou nerozprestiera voľný celý kraj? Radšej sa odlúč odo mňa! Ak 
ty chceš ísť doľava, ja pôjdem doprava, ak ty doprava, ja pôjdem doľava! (porov. Gn 13, 8). 
 To je láska, ktorú sv. Pavol nazval bratskou. Takejto láske sám boh udeľuje svoje 
požehnanie. 
 
 
14. nedeľa po ZSD         28 
 
 Lebo vám všetkým verím, 
 že moja radosť je radosťou vás všetkých.  (2 Kor 2, 3). 
 
 Albino Luciani, neskorší pápež Ján Pavol I. vo svojom fiktívnom liste sv. Terézii z 
Lisieux (Listy včerajším), uvádza tút legendu: 
 Akýsi Ír po nepredvídanej smrti prišiel pred Boží súd. Bol veľmi ustarostený, pretože 
jeho životná bilancia sa mu zdala celkove biedna. Pozeral a počúval, čo sa robí s tými, ktorí 
boli v rade pred ním. Kristus pozrel do veľkého zoznamu a povedal prvému v rade: 
„Zisťujem, že som bol hladný a ty si mi dal jesť. Výborne! Choď do raja!“ Druhému: „Bol 
som smädný a ty si mi dal piť.“ Tretiemu: „Bol som vo väzení a navštívil si ma.“ A tak ďalej. 
 Pri každom, čo bol poslaný do raja, Ír si spytoval svedomie a zistil, že sa má prečo 
báť; on totiž nedal ani jesť, ani piť, nenavštívil ani väznených, ani chorých. Keď naňho prišiel 
rad, s triaškou pozeral na Krista, ktorý skúmal zoznam. Tu Kristus dvíha oči a vraví mu: „Nie 
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je toho zapísaného veľa. Ale aj ty si niečo urobil: bol som smutný, malomyseľný, ubitý; ty si 
prišiel, rozprával si mi žarty, rozosmial si ma a vrátil si mi tak odvahu. Do neba!“ 
 Je pravda, že je to iba žartovné rozprávanie, ale správne zdôrazňuje, že nijakú formu 
lásky neslobodno zanedbávať alebo podceňovať. Aj radosť môže byť skvelým prejavom 
lásky, ak sa odovzdáva iným. Úsmev spája ľudí. 
 „Svätými sa stávame veselosťou“ (sv. Domnik Sávio). 
 
 
15. nedeľa po ZSD         29 
 

A tak kým žijeme, 
 ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, 

 aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele   (2 Kor 4, 11). 
 
 Svätý Otec Ján Pavol II., ktorý po atentáte dňa 13. mája 1981 sa dlho liečil v rímskej 
nemocnici Gemelli, pri odchode z nemocnice svojim spolutrpiteľom povedal: „Vy ste moji 
najmilší bratia a sestry trpitelia. Lebo vy podľa slov sv. Pavla na svojich telách doplňujete to, 
čo chýba tajomnému Kristovmu telu na utrpení. On trpel ako naša hlava a my, jeho udy, sa 
svojím utrpením úzko pripájame k nemu. Stávame sa mu podobnými a pomáhame mu 
vykupovať seba i svet.“ 
 Teda podľa sv. Pavla, „stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele 
zjavil aj Ježišov život“ (2 Kor 4, 10). 
 
 
16. nedeľa po ZSD         30 
 
 Hľa, teraz je milostivý čas...   (2 Kor 6, 2). 
 
 Jeden mudrc mal vo svojej pracovni veľké kyvadlové hodiny, ktoré každú hodinu 
pomaly so slávnostnou vážnosťou a s veľkým dunením odbíjali čas. 
 „Nevyrušuje vás to?“ pýtal sa študent. 
 „Nie“, odpovedal mudrc, „lebo každú hodinu ma to núti pýtať sa, čo som urobil za tú 
hodinu, ktorá práve odbila.“ 
 Čo sme urobili my za tú hodinu, ktorá odbila práve teraz? 
 
 
17. nedeľa po ZSD           31 
 
 Veď zármutok podľa Božej vôle 
 spôsobuje pokánie na trvalú hodnotu.  (2 Kor 7, 10). 
 
 Francúzsky spisovateľ Honoré de Balzac v diele Vidiecky lekár píše o lekárovi, 
ktorého celé okolie malo vo veľkej obľube. Vyznačoval sa vysokým stupňom obetavosti, 
lásky ku všetkým ľuďom. A keď autor hľadá korene tohto počínania, musí sa vrátiť do 
lekárovej mladosti: Ako mladý študent sa dopustil určitých pomýlení, neskôr akoby chcel 
napraviť to, v čom zlyhal. 
 Aj my sa máme zamyslieť nad svojimi odpoveďami Bohu. Náš zármutok nad našimi 
slabosťami nech nás pohýňa povstať. A neodpovedajme len slovami. Nech naše omyly a pády 
ukážu nám cestu „na trvalú spásu“. 
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18. nedeľa po ZSD         32 
 
 Kto seje štedro, 
 štedro bude aj žať.  (2 Kor 9, 6). 
 
 Ján Borgiáš, otec sv. Františka Borgiáša, svojmu správcovi, ktorý sa na konci roka 
sťažoval, že sa mnoho utráca na milodary, povedal: „Od dnešného dňa sa nebude viac účtovať 
s Bohom a almužny sa nebudú zapisovať, pretože sám Boh si ich zaznamenáva, a on 
nezabudne ani na halier!“ 
 „Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať... A Boh má moc rozhojniť vo vás každú 
milosť, aby sme mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý 
skutok...“ (2 Kor 6; 8). 
 
 
19. nedeľa po ZSD                  33 
 
 Ním sa budem chváliť, 
 sebou samým sa chváliť nebudem...   (2 Kor 11, 5). 
 
 Dag Hammarskjöld, bývalý generálny tajomník OSN, vo svojej knihe úvah a 
zápiskov, ktorá vyšla po jeho smrti (zahynul pri zrútení lietadla 18.09.1961) píše, že je to 
kniha vyjednávania so sebou samým a Bohom. V roku 1953 je v jeho knihe takýto záznam: 
„Nie ja, ale Boh vo mne.“ 
 Na to myslel aj sv. Pavol, keď hodnotí svoj život Kristovho služobníka, ktorý bol plný 
námah a rán (porov. 2 Kor 11, 23-29). Chváli sa utrpeniami, ktoré znášal pre evanjelium. Jeho 
protivníci sa tiež vychvaľovali, hoci na to nemali dôvod. Preto s plnou zodpovednosťou 
hovorí: „A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova 
sila“ (2 Kor 12, 9). 
 
 
20. nedeľa po ZSD         34 
 
 Bratia, pripomínam vám, 
 že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, 
 nemá ľudský pôvod...   (Gal 1, 11). 
 
 Sv. Antonovi Veľkému, pustovníkovi (+356), napísali raz cisári Konstancius a 
Konstans list, odovzdávajúc sa do jeho modlitieb. Mnísi sa tomu divili, že cisár píše 
Antonovi. On však odpovedal: „Nedivte sa, že mi píše cisár, veď je púhy človek. Divte sa 
skôr tomu, že sám Boh napísal ľuďom zákon a že Boží Syn prebýval medzi ľuďmi.“ 
 Aj apoštol Pavol chce povedať, že jeho učenie, ktoré hlásal, nie je ľudského pôvodu: 
„Ja som ho neprijal, ani som sa ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista“ (Gal 1, 
12). 
 „Z nebeského mesta prišiel k nám list“ (sv. Augustín). 
 
 
21. nedeľa po ZSD                      35 
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 S Kristom som pribitý na kríž.  (Gal 2,. 19). 
 
 Aby naše bremeno bolo ľahké a sladké (porov. Mt 11, 30), musí byť prijaté s láskou. 
Len láska nadľahčí a zjasní všetky bolesti. Človek, ktorý takto dokáže trpieť, dosahuje 
vnútornú silu a rovnováhu. Jeho trpezlivosť je svätá a má nesmiernu tvorivú silu v Božom 
pláne. Preto aj pápež Ján Pavol II. povedal chorým: „Vo vás je moja sila.“ 
 Utrpenie teda nemáme prežívať v bezútešnosti. Máme denne bojovať o pevný 
vnútorný postoj: S tebou a pre teba, Pane! Len takto môžeme povedať s apoštolom Pavlom: 
„Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus“ (Gal 2, 20). 
 
 
22. nedeľa po ZSD          36 
 
 Všetci, čo sa chcú páčiť..., 
 Len aby ich neprenasledovali pre Kristov kríž    (Gal 6, 12). 
 

Príklad z nedávnej minulosti: 
 Babička prosila, aby jej domáci zavolali kňaza. Dostala odpoveď: „Čo ťa napadá babi, 
volať farára do domu. Predsa vieš, že náš mladý študuje.“  
 Babička potom zomrela. A situácia sa mení. Rodina ide za kňazom, ktorý prv nesmel 
prísť do domu. Teraz je babička stredom pozornosti. „Pán farár, urobte jej pekný pohreb, 
viete, ona bola veľmi nábožná.“ Na otázku, prečo nemohla byť zaopatrená, len pokrčili 
plecami. Ale pohreb musí byť nádherný. A tak babička, ktorej nezavolali kňaza, ktorá sotva 
niekedy dostala kytičku k sviatku, teraz je obklopená blízkymi v záplave kvetov a vencov, 
ako nejaká princezná. 
 Ľudské ohľady! 
 Koľko podobných príkladov by sme mohli uviesť z minulosti! 
 
 
23. nedeľa po ZSD                      37 
 
 Ale Boh, 
 bohatý na milosrdenstvo...   (Ef 2, 4). 
 
 Alexander Serenelli, mladý vrah sv. Márie Gorettiovej, si skoro uvedomil svoj veľký 
hriech. Keď vyšiel z väzenia, nemohol byť prijatý do kláštora za mnícha, pretože prelial krv, 
ale celý svoj život prežil v kláštore ako pomocník v kuchyni a záhrade. A keď roku 1950 
pápež Pius XII. kanonizoval svätú Máriu Gorettiovú, medzi tisíckami veriacich bol i starý 
muž v rehoľnom rúchu, vrah-kajúcnik, ktorému iste bolo odpustené. 
 Nič tak rád Boh nečiní, ako odpúšťa. Spomeňme si na Kristove podobenstvá o dobrom 
pastierovi, márnotratnom synovi... 
 „Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje... 
daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne 
bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi“ (Ef 2, 4; 6-7). 
 
 
24. nedeľa po ZSD           38 
 
 Veď on je náš pokoj    (Ef 2, 14). 
 



 22

 Obyvatelia súostrovia v Tichom oceáne, zvaného Rataroga, boli donedávna pohania. K 
misionárovi, ktorý sa tam v práci zodral, prišiel istý starček. Rozhovoril sa o dejinách ich 
ostrovov. Dovtedy žili pod vládou troch kráľov. Prvý ich vraj stále štval, jeden kmeň proti 
druhému, a preto sa medzi sebou bili a vraždili. Druhý kráľ ich vraj tak hrozne vykorisťoval,  
že si nemohli ani len hydinu pre seba dochovať. Len pod týmto tretím kráľom, doložil starček, 
prišiel na ich ostrovy ozajstný pokoj a blaho. Misionár sa ho spýtal, kto je ten tretí kráľ? 
Starček sa blažene usmial a povedal: „Nuž, Kristus Kráľ!“ 
 Naozaj, Kristus je náš pokoj! „Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a 
pokoj tým, čo boli blízko...“ (Ef 2, 17). 
 
 
25. nedeľa po ZSD         39 
 
 Jeden je Boh a Otec všetkých, 
 ktorý je nad všetkými...   (Ef 4, 6). 
 
 Francúzsky spisovateľ Honoré de Balzac, autor knihy Otec Goriot, vložil do úst „otca 
Goriota“ tieto slová: „Až vtedy, keď som sa stal otcom, pochopil som, čo znamená byť 
Bohom.“ 
 Otec Goriot mal tri dcéry, ktoré na neho zabudli. A napriek tomu, jeho láska k ním nič 
nestratila na svojej sile a pravosti. 
 Byť otcom, to je skutočne iniciatíva lásky, nepredstaviteľná sila nepomíňajúcej lásky. 
Komu sa aspoň trochu podarí pochopiť túto základnú pravdu našej viery, ten v nej objaví 
zdroj nádeje, zázemie a vôbec domov pre každého hriešnika a márnotratného syna. 
 „Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha...“ (Jn 17, 3). 
 To, čo nám zjavil Boží Syn o sebe a o nebeskom Otcovi, stojí za to, aby nám osvetlilo 
zmysel celej našej existencie a umožnilo nám lepšie pochopiť našu kresťanskú totožnosť. 
 
 
26. nedeľa po ZSD         40 
 
 Využívajte čas...   (Ef 5, 16). 
 
 V životopise slávnych ľudí sa môžeme dočítať, ako si všetci nesmierne vážili čas. 
Vynikali usilovnosťou, pracovitosťou. Mali jasný cieľ a predstavu o tom, čo chcú v živote 
vykonať a dosiahnuť. B. Franklin, americký diplomat a prírodovedec, povedal: „Miluješ svoj 
život? Potom nemrhaj časom, z časových jednotiek sa skladá tvoj život!“ 
 Využívanie času ovplyvňuje celú osobnosť človeka. Dôležitú úlohu tu hrá pevná vôľa. 
K tomu sa pripája vzťah k práci, usilovnosť, pracovitosť, disciplinovanosť a iniciatíva. 
 
 
27. nedeľa po ZSD         41 
 
 Oblečte si Božiu výzbroj, 
 aby ste mohli čeliť úkladom diabla.   (Ef 6, 11). 
 
 Stalo sa to pred niekoľkými rokmi na Ostravsku. Vo večerných hodinách zastavil sa 
istý občan v hostinci na pivo. Vypil, zaplatil, domov sa ale nevrátil... Ráno ho našli 
zavraždeného na poli. O niekoľko hodín bezpečnosť vypátrala páchateľa. Bol to 18-ročný 
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mládenec, brigádnik, ktorý sa k činu priznal: U svojej obeti videl pri platení výplatu. To 
stačilo ako motív k vražde. 
 Pokušenie! Koľko možností ponúka každodenný život! Je to naozaj zápas „s 
kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských 
sférach“ (Ef 6, 12). 
 
 
28. nedeľa po ZSD         42 
 
 Vzdávali vďaky Otcovi...   (Kol 1, 12). 
 
 Krásny príklad nádeje a vďačnosti je príklad Joni Earecksonovej. Táto všestranná 
športovkyňa, výborná plavkyňa, kúpala sa roku 1967 v zátoke Chesapeake pri Washingtone. 
Pri skoku do vody zle odhadla hĺbku, a zlomila si chrbticu. Keď po poldruharočnom liečení 
opustila nemocnicu, mohla sa hýbať na vozíku. Odvtedy žila úplne ochrnutá. Prakticky 
jedinou živou časťou jej tela bola hlava. Keď si uvedomila svoj zdravotný stav, mala len 
jedinú myšlienku: umrieť. Svoje priateľky chcela donútiť, aby jej priniesli jed, aby mohla 
spáchať samovraždu, až napokon, vďaka úprimnej modlitbe sa tejto myšlienky zbavila. 
Objavila v sebe silu žiť. Zistila, že môže písať a kresliť tak, že drží ceruzku v ústach. Tu sa 
ukázalo, že má výtvarný talent. Odvtedy bývala so svojou sestrou a svojimi kresbami si 
zarábala na živobytie. Pri každej možnej príležitosti dávala najavo, že viera jej pomohla 
udržať si život. 
 Svoje kresby podpisovala troma písmenami: „P. t. L.“, čo znamená začiatočné 
písmená slov „Praise the Lord“, v slovenskom preklade: „Chváľte Boha“ (porov. KN 1976, 
13). 
 
 
29. nedeľa po ZSD         43 
 
 Ale teraz odložte aj vy všetko: 
 hnev, rozhorčenie, zlobu...   (Kol 3, 8). 
 
 Zomrela na nenávisť! 
 Tak začal svoj fejtón rozhlasový hlásateľ. Osamelá žena bývala v susedstve mladých 
manželov. Zaumienila si strpčovať im život, ako len mohla. Krádež rohožky, vykrútená 
žiarovka na chodbe, vysypané smeti pred dverami mladých manželov. Mladí sa rozhodli: 
Mlčať a všetko znášať v trpezlivosti, až do doby, kým dostanú nový byt. Po niekoľkých 
mesiacoch dostali družstevný byt. Odsťahovali sa. A čo sa stalo so ženou? Týždeň po 
odsťahovaní mladých zomrela. 
 Zomrela na nenávisť! - Tak končil rozhlasový hlásateľ celý príbeh. Žena stratila 
zmysel život, jeho náplň, nemala komu strpčovať život a to pre ňu znamenalo smrť. 
 Smutné, ale pravdivé!  
 
 
30. nedeľa po ZSD         44 
 
 Znášajte sa navzájom 
 a odpúšťajte si...  (Kol 3, 13). 
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 Malajský hrdina Sandokan po celý svoj život nenávidel kolonizátorov, lebo mu 
vyvraždili celú rodinu. Nakoniec uznal, že človeka nemôže hnať donekonečna nenávisť a 
pomsta. Vyznáva, že potrebujeme lásku, aby sme boli voči sebe dobrí. 
 Kto nás naučí, aby človek bol človeku človekom, bratom? Aby ho miloval, ako seba 
samého? Ten, ktorý je Láska sama v sebe, mal srdce plné dobroty a lásky a jediný mohol 
povedať o sebe: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám“ (Jn 13, 
15). 
 Apoštol národov dopĺňa: „Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom 
dokonalosti“ (Kol 3, 14). 
 
 
31. nedeľa po ZSD         45 
 
 Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov...   (1 Tim 1, 15). 
 
 Ruský spisovateľ L. N. Tolstoj v spomienkach na detstvo spomína historku, ktorá sa 
mu vryla do pamäti. Videl opitú ženu. Ležala na okraji cesty, kde z dvora tiekla špinavá voda. 
Pokúšala sa vstať, nemohla. Chcel jej pomôcť, ale keďže bola špinavá, nepomohol. Na 
obrubníku sedel chlapček, po tvári mu stekali slzy a beznádejne nariekal: „Mama, mamička! 
Vstaň, prosím!“ 
 Hľa, čo z nás dokázal spraviť hriech! Práve preto prišiel Ježiš na svet, aby zachránil 
hriešnikov. Preto zomrel, aby sme mohli vstať a získali odpustenie hriechov. Všetci. Sv. 
Pavol hovorí, že on je prvý z tých, ktorých prišiel Ježiš zachrániť (porov. 1 Tim 1, 15). 
 
 
32. nedeľa po ZSD         46 
 
 Toto si vezmi k srdcu...  (1 Tim 4, 15). 
 
 Už legendárny starogrécky bajkár Ezop vo svojej 203. takzvanej zvieracej bájke, 
napomína chválenkárov výrokom, ktorým uzemnil akéhosi vystatovníka, čo sa vychvaľoval, 
ako vysoko skákal na pretekoch na ostrove Rodos: „Tu je Rodos, tu skáč!“ 
 To znamená: tu dokáž, čo vieš! Tu nie slovami, ktoré dunia prázdnotou, ale skutkami 
ukáž, čo je v tebe naozaj dobré a naskutku cenné! 
 „Toto si vezmi k srdcu a tomuto ži, aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý“ (1 Tim 4, 
15). 
 
 
Nedeľa mýtnika a farizeja        47 
 
 Od útleho detstva poznáš Sväté písma...   (2 Tim 3, 15). 
 
 Sv. Terézia z Lisieux od osemnásteho roku nečíta nič iné ako Sväté písmo. Často 
opakovala, že v Písme nachádza všetko, čo potrebuje na dennú potravu ducha. „Ostatné knihy 
mi nemajú čo poskytnúť“, napísala. „Evanjelium mi úplne stačí... Aké uspokojivé je to, od 
nikoho iného sa neučiť iba od Ježiša“ (2 S, 204). Takto aj o nej platia Pavlove slová: „Od 
útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v 
Kristovi Ježišovi“ (2 Tim 3, 15). 
 „Božie slovo je svetlo mojej duše...“ ( O nasledovaní Krista, IV., 11, 23). 
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Nedeľa  márnotratného Syna         48 
 
 A Boh aj Pána vzkriesil...    (1 Kor 6, 14). 
 
 „Ježiš je Pán!... Boh ho vzkriesil z mŕtvych“ (Rim 10, 9). 
 Existujú mnohé Božie činy, o ktorých nám hovorí príroda a Božie posolstvo, ale  
nikde nie je tak zreteľné, že niečo je Božím dielom, ako Kristovo vzkriesenie. Tu tušíme 
niečo z jeho Božského bytia, niečo neporovnateľné a nepochopiteľné: „Pán naozaj vstal z 
mŕtvych...“ (Lk 24, 34). D tejto doby je to naozaj radostný a víťazný pozdrav kresťanov: 
Christos voskrese! Voistinu voskrese! (Kristus vstal z mŕtvych! Naozaj vstal!). 
 Sv. Helena intuitívne pochopila túto myšlienku, keď po objavení Kristovho hrobu dala 
na jednu stranu hrobovej skaly vytesať slová sv. Pavla: „Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, 
kdeže je tvoj osteň?“ (1 Kor 15, 55). A na druhú stranu zase slová samého Ježiša Krista: „Ja 
som vzkriesenie a život“ (Jn 11, 25). 
 
 
Mäsopôstna nedeľa         49 
 
 Ale jedlo nás nepriblíži k Bohu...   (1 Kor 8, 8). 
 
 V kláštore žil jeden brat, ktorý konal svojvoľne. Postil sa viac ako bolo určené, preto 
sv. Pachom zavolal na pohovor tohto brata a povedal mu: 
 „Brat môj, Pán povedal: Zišiel som z neba, aby som plnil nie moju vôľu, ale vôľu 
toho, ktorý ma poslal. Teda si povinný počúvať a dodržiavať pravidlá. Jedz striedmo, 
neprejedaj sa, aby si nemal pokušenie tela. Avšak nejedz ani veľmi málo, aby si neoslabol. 
Prijímaj potravu úmerne k svojím telesným silám.“ 
 „Tu nikto neobstojí, ak sa z celého srdca nepokorí kvôli Bohu“ (O nasledovaní Krista, 
I., 17, 11). 
 
 
Syropôstna nedeľa         50 
 
 Zhoďme teda skutky tmy...   (Rim 13, 12). 
 
 Vraj sa to stalo v obrazárni. Návštevníčka sa nechala podrobne informovať o každom 
obraze, koho predstavuje. Zrazu sa zastavila a hovorí sprievodcovi: „Prosím vás, a ktože je 
táto nemožná postava?“ Sprievodca sa na ňu pozrel a ticho, aby to nikto nezbadal, jej 
pošepkal: „Pani, veď to nie je obraz, to je zrkadlo...“ 
 Pozrime sa do zrkadla, uvidíme tam svojho dvojníka. Ak sa nám nepáči, ako tej panej 
z obrazárne, tak sa dajme do práce na sebe, aby sme ten obraz vylepšili. Pôstny čas je nám k 
tomu najlepšou príležitosťou, aby sme previedli kontrolu svojej životnej cesty... Sv. Augustín 
vo svojich Vyznaniach povedal, že táto stať zo Svätého písma ho pohla k obráteniu (VIII., 
12). Nasledujme ho. 
 
 
1. pôstna nedeľa          51 
 
 Iní boli mučení, 
 ale neprijali oslobodenie, 
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 aby dosiahli lepšie, vzkriesenie.  (Hebr 11, 35). 
 
 V roku 310 videl rímsky dôstojník Hadrián kráčať kresťanov na smrť, ktorý nemohol 
pochopiť, ako môžu mať úsmev na tvári. Pýtal sa ich: „Akú odmenu čakáte za tieto hrozné 
muky, ktoré tak pokojne znášate?“ Odpoveď znela: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani 
do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1 Kor 2, 9). 
 Konečné šťastné spoločenstvo ľudstva pri Bohu je možné až po pozemskej periode 
skúšok. Kresťanská nádej vo večnú a šťastnú odmenu nie je ilúziou, pretože za ňou stojí 
Božie prisľúbenie. S apoštolom Pavlom preto naozaj môžeme povedať, že „prichystal pre nás 
niečo lepšie...“ (Hebr 11, 40). 
 
 
2. pôstna nedeľa          52 
 
 Ako unikneme my, 
 ak zanedbáme takú spásu?   (Hebr 1, 3). 
 
 V Hronského románe Jozef Mak  sa opisuje scéna, ako sa jedného dňa Jozef Mak zaťal 
a odišiel od svojho chlebodarcu. Ten volal za ním: „Jožkóóó´!“ Hora odpovedala, ale Jožko 
nie. Hora poslúchala zákony, ktoré jej dal Boh, ale človek, keďže je slobodný, môže aj Bohu 
neodpovedať. 
 Apoštol píše, že Boh blahovoľne ponúka milosť spásy, čo kresťanov zaväzuje, aby ju 
prijali. Ak však ponuku neprijmú, privolajú na seba prísny trest, hroznejší než ten, čo stihol 
Izraelitov, ktorí neposlúchali nariadenia Starého zákona. 
 
 
3. pôstna nedeľa - Krížupoklonná       53 
 
 Veď nemáme veľkňaza, 
 ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami...   (Hebr 4, 15). 
 
 Istý muž pozval na návštevu kňaza. Chcel sa mu po náhodnom zoznámení pochváliť, 
čo všetko má. Keď kňaz vstúpil do jeho bytu, bol doslova šokovaný. V knižnici tohto muža 
bolo viac ako 500 exemplárov Svätého písma zo všetkých strán sveta, vrátane našich vydaní. 
Po opadnutí úžasu kňaza sa rozvinula debata. Dotyčný muž sa zveruje so svojím životom, 
ktorý napriek veľkej finančnej istote nemá príjemný. Má mnoho problémov a aj bolesť, lebo 
je nevyliečiteľná, hoci nie smrteľná. Sám priznáva, že sa stáva apatickým a už ho nič nebaví. 
Kňaz reaguje otázkou: „Akú posilu máte v svojom živote?“ Odpoveď: „Nijakú.“ A kňaz sa s 
počudovaním pýta: „Veď tu máte Sväté písmo.“  Do chvíľky ticha zaznieva: „To mám, ale len 
ako zberateľ. Ani raz som ho neprečítal. Ja mám svoj názor na Písmo, že je to kniha, pohľad 
ľudstva po literárnej a umeleckej rovine.“ 
 Kňaz argumentuje a presviedča, ale márne. Keď odchádza, hostiteľ mu s úsmevom 
žartovne hovorí: „Dobre, skúsim si niektoré otvoriť a prečítať.“ 
 Kňaz odchádza a rozmýšľa: „Môžu byť ľudia tak blízko k prameňu poznania a spásy, 
úľavy, a predsa tak ďaleko? Prečo toľko trpia? Majú liek a žijú v bolesti a tme.“ (porov. DP 
1993, 1). 
 Chodíme pravidelne na bohoslužby, a aj my máme bolesť a utrpenie. A ak sa 
sťažujeme, tak potom Ježiša nepoznáme. Nepoznáme ho z Písma. Nevieme, prečo trpíme. 
Nevime, kto je schopný nám pomôcť... „Veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem 
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hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli 
milosť a pomoc v pravom čase“ (Hebr 4, 16). 
 
 
4. pôstna nedeľa          54 
 
 A tak Abrahám trpezlivo čakal 
 a dosiahol prisľúbenie.   (Hebr 6, 15). 
 
 Evanjelícky krajinský biskup Leich z Eisenachu na základe priamych citátov z 
Lutherovho komentára Magnifikátu poukazuje na význam Panny Márie v kresťanskom živote 
takto: „Ako bezpodmienečne je nám Boh naklonený, to spoznáme na Ježišovej Matke.“ 
Naozaj, na nej vidíme, aký postoj má Boh k nám: je verný. 
 Sľub, ktorý dal Boh Abrahámovi, splnil (porov. Gn 22, 16n). Takto splní aj našu nádej 
na večnú spásu, ak pevne zakotvíme v Ježišovi, ktorý je naším veľkňazom v nebeskej svätyni. 
V tomto Boh nemôže klamať (6, 18). 
 
 
5. pôstna nedeľa          55 
 
 Ale keď prišiel Kristus, 
 veľkňaz budúcich darov...   (Hebr 9, 11). 
 
 Benátsky patriarcha Albino Luciani, neskorší pápež Ján Pavol I., je autorom 
niekoľkých fiktívnych listov, adresovaných historickým aj mytickým osobnostiam. Medzi 
iným napísal aj list Ježišovi. Začína ho písať celý rozochvený, a je si toho vedomý, že 
preniesť ho do korešpondencie je veľmi ťažké.  
 O. i. napísal: 
 „Pri pohľade na týchto ľudí, ktorí prúdia k Ukrižovanému od toľkých storočí a zo 
všetkých častí sveta, vynára sa otázka: Ide tu len o veľkého a dobrosrdečného človeka, alebo 
o Boha? Ty sám si dal odpoveď, a kto nemá oči zakryté predsudkami, ale túži po svetle, ten ju 
prijíma.“ (Listy včerajším). 

Predstavoval nám Ježiša väčšmi ako iní pápeži - ako „Ježiša dnes“. Dáva nám pocítiť 
jeho prítomnosť v Cirkvi a ľudstve, zmýšľať tak, ako zmýšľal Kristus (porov. Flp 2, 5). 

 
 
 

Lazárova sobota           56 
 
 Nezabúdajte na pohostinnosť...    (Hebr 13, 2). 
 
 Židom bolo v Starom zákone pohostinstvo prikázané (Ex 23, 9; Dt 10, 18-19). Preto 
Abrahám šiel v ústrety trom cudzincom a pohostil ich (Gn 18, 1-8). Podobne prijal Lót 
anjelov (Gn 19, 1-3)... V Novom zákone Lazár, Mária a Marta často prijali a pohostili Ježiša 
vo svojom dome (Jn 12, 1-3). 
 Vo východných krajinách bola pohostinnosť vždy národnou čnosťou. Tiež Slovania 
boli známi svojou pohostinnosťou. Hosť bol považovaný za svätého, pred ktorým sa zámky 
nikdy nezamykali. Takto to opisuje aj Samo Chalupka v básni Mor ho!, keď slovanský národ 
víta Rimana - cára: 
 Lež Božie dary nesú, chlieb a soľ, cárovi, 
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 A smelými sa jemu primlúvajú slovy... 
 Ale keď na naše dvere 
 Zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere: 
 Kto je, ten je, či je on zblíza, či zďaleka: 
 Vo dne, v noci na stole dar Boží ho čaká. 
 Aj v našej spoločnosti je potrebná táto starodávna pohostinnosť. Slová sv. Pavla sú 
preto aktuálne aj dnes! 
 
 
Kvetná nedeľa          57 
 
 Ustavične sa radujte vPánovi! 
 Opakujem: Radujte sa!   (Flp 4, 4). 
 
 Radosť sa objavuje už v speve anjelov v Betleheme (porov. Lk 2, 10). Radosť, o ktorej 
hovorí aj sv. Pavol, patrí k podstate evanjelia, ktoré je „radostnou zvesťou“. Je 
charakteristickým znakom veľkých svätých. Sv. Terézia Ávilská, španielska rehoľná 
reformátorka, karmelitánka a cirkevná učiteľka, hovorievala: „Svätý, ktorý je smutný, je 
smutný svätý.“ Sv. Dominik Savio povedal, že „svätými sa stávame veselosťou“. 
 Radosť môže byť skvelým prejavom lásky, najmä, ak sa odovzdáva iným. 
 
 
Veľký štvrtok           58 
 
 Pán Ježiš v tú noc, 
 keď bol zradený, 
 vzal chlieb, vzdával vďaky, 
 lámal ho a povedal: 
 „Toto je moje telo...“   (1 Kor 11, 23-24). 
 
 Keď kráľa Ľudovíta XVI. viezli na potupnej káre na popravu, spozoroval v zástupe 
svojho sluhu Cléra, ktorý plakal. Nemal, čo by mu dal, preto vytrhol kus zošedivelých vlasov 
v žalári a podal mu ich. Nebolo to nič, ale Cléry po celý svoj život ochraňoval tieto vlasy ako 
drahocenný poklad. 
 Ježiš Kristus nám dal oveľa viac. Dal nám, a to bez rozdielu pre všetky doby a miesta. 
Dal nám, čo nám môže dať iba Boh - seba samého, svoje telo a krv pod spôsobom chleba a 
vína. Dal nám, aby takýmto spôsobom bol medzi nami, „kým nepríde“ ( 1 Kor 11, 26). 
 
 
Veľký piatok           59 
 
 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, 
 čo idú do záhuby, 
 ale pre tých, 
 čo sú na ceste spásy, 
 teda pre nás, 
 je Božou mocou.    (1 Kor 1, 18). 
 
 V Katolíckych novinách (08.09.1996, č. 36) sme v rubrike Z redakčnej pošty mohli 
čítať list čitateľa z Novej Bane, v ktorom píše, že ak sa pozerá na filmy zo Západu, zavše vidí 
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v nemocniciach, školách, ale aj verejných inštitúciách zavesený na stene kríž. U nás sa za 
takýto počin sa stále ešte akosi hanbíme a okrem kostolov, kláštorov, fár a poľných kaplniek, 
či ciest, ho takmer nikde nevidieť. A to aj napriek tomu, že sme už niekoľko rokov po nežnej 
revolúcii. A preto hovorí, že v tomto ohľade nie je všetko v poriadku. 
 Preto naozaj stojí za to zamyslieť sa nad tým, ako vyzerajú naše domácnosti. V 
mnohých si dosiaľ nenašiel miesto, a ak sa niekto odhodlá, tak len niekde do kuchyne, či na 
chodbu. 
 Podľa slov sv. Pavla je kríž bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby. Je pre nich 
hanbou. Preto ho nemajú za nič, preto ho nemajú vo svojich domoch, vo svojom srdci... Pre 
veriacich je však znakom Božej moci, Božej milosti a spásy... Preto ho majú na čelnom 
mieste svojich domoch, preto ho majú nielen na krku, ale aj vo svojom srdci... 
 
 
Veľká sobota           60 
 
 Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, 
 aby sme tak, 
 ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, 
 aj my žili novým životom     (Rim 6, 4). 
 
 Thomas Marten, americký konvertita, kedysi povedal: „Zo svojej skúsenosti môžem 
povedať, že krst bol pre mňa nie záverom, ale počiatkom môjho obrátenia. Bol som pokrstený 
pred 12 rokmi. Hľadal som v krste to, čo v ňom hľadá väčšina ľudí - vieru, pravdu a pokoj v 
duši. Našiel som to v prvý deň, ale neprestal som ho hľadať a toto hľadanie stále pokračuje.“ 
 Kresťanom sa nestávame automaticky, ale musíme svoje synovstvo rozvíjať, rásť v 
ňom... Krstom sme síce boli „pochovaní v smrť“, aby sme povstali k novému životu - ale až 
vo večnosti. Zasľúbenie večného života je síce nevyvratiteľným Božím posolstvom, ale pre 
pohodlného človeka je tu nebezpečenstvo, akoby Kristovým vykúpením a krstom bolo všetko 
vyriešené a človek sa mal ukolísať v istotu. Preto apoštol Pavol posolstvo o veľkonočnej 
kresťanskej existencii formuluje do zodpovednosti za život z viery. Nehovorí o vzkriesení 
súčasne s Kristom, ale o povinnosti žiť novým životom. 
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Nepohyblivé sviatky 
 
 

Narodenie Presvätej Bohorodičky       61 
 
 Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš.   (Flp 2, 5). 
 
 Henri Charriére vo svojej knihe Vabank takúto poctu dáva ľuďom vo Venezuele, ktorí 
ho prijali po prepustení z väzenia: „Skade sa v nich teda berie kresťanská láska, ušľachtilosť 
duše, ktorá odpúšťa ľuďom, čo sa previnili? Skade berú také vhodné povzbudivé slová a 
ochotu pomôcť bývalému galejníkovi radami a poskytnúť mu to málo, čo sami majú?“ 
 Ak nás Kristus nazval soľou zeme a svetlom sveta (porov. Mt 5, 13-14), buďme 
naozaj požehnaním pre tento svet, v ktorom sa pohybujeme: v rodine, v práci, vo všetkých 
medziľudských vzťahoch. Na našich tvárach majú všetci spoznať, že sa Pán na nich pozerá a 
v našich skutkoch majú pocítiť, že Pán ich žehná. 
 
 
Nedeľa pred Povýšením svätého kríža      62 
 
 Ja nosím na svojom tele 
 Ježišove znaky.   (Gal 6, 17). 
 
 Francúzsky mysliteľ Blaise Pascal použil výrok, ktorý na prvý pohľad zaráža, ale 
potom pozná, že obsahuje pravdu: „Pravý stav kresťana je choroba.“  
 Toto tvrdenie by naháňalo strach, keby znamenalo, že kresťan má s vášňou a so 
záľubou vyhľadávať utrpenie. Tak to nemyslel onen mysliteľ. Chcel povedať, že duševná sila, 
ktorá nabáda kresťanské zmýšľanie, sa nikdy neprejaví krajšie, ako v čase utrpenia a rán 
osudu. 
 Na to myslel aj sv. Pavol, keď v závere Listu Galaťanom píše vlastnou rukou (6, 11), 
že Ježišove znaky, ktoré nosí na svojom tele, sú stopy utrpenia a mučenia, ktoré podstúpil 
najmä na svojich apoštolských cestách. 
 
 
Povýšenie svätého kríža        63 
 
 My však ohlasujeme ukrižovaného Krista...   (1 Kor 1, 23). 
 
 V poviedke Vladimíra Solovjeva Antikrist sa diabol, inkarnovaný do osoby cisára, 
ktorý výbojmi a politikou zjednotil pod svoju nadvládu celý svet, takto pýta kresťanov: 
„Povedzte, vy, čudáci, čo vás ešte drží v tom vašom kresťanstve, čo vám je v ňom také 
drahé?“ Tu povstal starý mních Ján a pohnutým hlasom povedal: „Veľký vládca! To 
najdrahšie, čo máme v kresťanstve, je Kristus sám. On sám je všetkým, čo od neho 
prichádza...“ 
 Aj sv. Pavol po tom, čo poznal Krista, nechce už „nič iné, iba Ježiša Krista, a to 
ukrižovaného“ (1 Kor 2, 2). Napriek tomu, že pre mnohých je toto slovo „bláznovstvom“ 
(porov. 1 Kor 1, 18). 
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Nedeľa po Povýšení svätého kríža       64 
 
 S Kristom som pribitý na kríž      (Gal 2, 19). 
 
 V roku 1977 sa začal proces blahorečenia dievčaťa dnešnej doby Benedikty Porro 
(1936-1964). Od prvého roku života až do smrti v 27 rokoch bola pribíjaná na kríž pomalým 
ochromovaním celého tela až do úplného ochrnutia, slepoty a hluchoty. Len zbytkom hlasu a 
prstami pravej ruky s pomocou matky slepeckým písmom zachovala kontakt so svetom. Kríž 
v jej srdci bol oltárom, ona celá bola denným obetným darom. S láskou čerpala z tohto 
spojenia hojné ovocie pre seba, pre priateľov, pre Cirkev a vlievala im nádej do života, 
životnú múdrosť a dôveru v Boha. V deň svojej smrti prosila matku, aby kľakla pred kríž a 
poďakovala sa Bohu, pretože jej urobil veľké veci (porov. Lk 1, 49). 
 Aj ona, podobne ako sv. Pavol, mohla povedať, že svojím utrpením a bolesťami bola 
doslova „pribíjaná“ na kríž. 
 
 
Ochrana Presvätej Bohorodičky       65 
 
 Tam bol zlatý kadidlový oltár 
 a archa zmluvy...   (Hebr 9, 4). 
 
 V mariánskej modlitbe, ktorá je pripisovaná sv. Augustínovi, sa o. i. hovorí: „Aké 
chvály ti môže spievať úbohá krehkosť za tú obdivuhodnú výmenu, ktorá nám otvorila cestu k 
vykúpeniu?“ 
 Touto modlitbou sa obracia k Presvätej Bohorodičke, ktorá „popri Kristovi má v 
dejinách spásy jedinečnú úlohu“ (M. Schmaus). Preto jej svätá Cirkev dáva rôzne 
pomenovania a prirovnania... Božia Matka... Kráľovná nebies... Orodovnica... Holubica 
nepoškvrnená... Plášť sveta širší než oblaky... V Akatiste k Bohorodičke o nej spievame: 
„Raduj sa, archa pre tých, čo túžia po spáse“ (Ikos 8). Tým chce povedať, čím je Panna Mária 
pre ľud Nového zákona. Preto jej „Cirkev právom preukazuje osobitnú úctu“ (LG, 66). 
 
 
Svätý evanjelista Lukáš        66 
 
 Voči tým, čo sú mimo, 
 správajte sa múdro...   (Kol 4, 5). 
 
 Český filozof  Machovec napísal: „Keď my ateisti stretneme opravdivých, nábožných 
kresťanov, hlboko sa nás to dotkne. Lenže v skutočnosti, koľko je takýchto kresťanov, 
Poväčšine sú okolo nás kresťania, ktorí nepresvedčujú...“ 
 Toto svedectvo potvrdzuje pravdu, aké potrebné a dôležité je naše svedectvo k tomu, 
aby naše sestry a bratia, ktorí žijú okolo nás, našli cestu k Bohu. 
 
 
Svätý veľkomučeník Demeter        67 
 
 Ty sa teda, syn môj, 
 upevňuj v milosti...   (2 Tim 2, 1). 
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 Dr. Anton Hlinka v televíznom programe Orientácie (STV 1, 221.08.1994), povedal: 
 „Musím v spovednici povedať, kto za polrok neprečítal žiadnu náboženskú knižku,  
hreší proti pravde.“ 
 Aby nám naša viera poskytovala istotu a viedla k svätému životu, musíme si stále 
pripomínať základné vedomosti z katechizmu. K tomu slúžia rôzne knihy a časopisy. Hovoria 
o konkrétnych problémoch a ponúkajú správne kresťanské riešenie. Podľa slov sv. Pavla len 
takto budeme „schopní učiť aj iných“ (2 Tim 2, 2) - slovom i skutkami. 
 
 
Kristus Krá ľ          68 
 
 Lebo Boh chcel, 
 aby v ňom prebývala všetka plnosť...    (Kol 1, 19). 
 
 Sv. Roman, mučeník, podstúpil mučenícku smrť pravdepodobne roku 259 za 
prenasledovania cisára Valeriána. Historické doklady o jeho mimoriadnej úcte sú veľmi 
starobylého pôvodu, neraz pretkané legendami. Jedna z nich hovorí o tom, že keď ho mučili, 
ukrutnému sudcovi povedal: „Ježiš Kristus je Boží Syn, je pravý Boh a ak nechceš uveriť 
mojim slovám, opýtaj sa toho nemluvniatka“ - a ukázal na celkom malé dieťa, ktoré istá 
kresťanská matka držala na rukách. A dieťa akoby chcelo potvrdiť výpoveď žalmu (porov. Ž 
8, 3), zvolalo: „Ježiš je pravý Boh!“ Všetkých prítomných zachvátila posvätná bázeň. 
 
 
Zbor svätého archanjela Michala       69 
 
 Čože je človek, 
 že naň pamätáš...?     (Hebr 2, 6). 
 
 Hĺbka ľudskej tajomnosti je skrytá v našom srdci. A zdá sa, že každá hĺbka skrýva 
určité tajomstvo. Človek nie je výnimkou. Aké tajomstvá nosíme celý život v svojom srdci! 
Už starí a uznávaní pedagógovia a grécki i rímski spisovatelia sa zaoberali podstatou človeka 
a jeho srdca, ale museli priznať: „Nevieme, ani sa nedozvieme.“ 
 Nad týmto tajomstvom sa zamýšľal už starozákonný žalmista a s ním aj sv. apoštol 
Pavol: „Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Urobil si ho len o 
niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil a všetko si mu položil pod nohy“ 
(Hebr 2, 6-8; porov. Ž 8, 5-8). 
 
 
Svätý mučeník Jozafát         70 
 
 Lebo každý veľkňaz, 
 vybratý spomedzi ľudí, 
 je ustanovený pre ľudí...    (Hebr 5, 1). 
 
 Oscar Romero, arcibiskup Salvadoru, ktorý bol zavraždený vo chvíli, keď slúžil sv. 
liturgiu (24.03.1980), bol predtým na audiencii u Svätého Otca. Pri tejto príležitosti v 
interwiev, ktoré uviedlo Osservatore Romano, sa spomína, že odmietol návrh, aby mu 
pridelili osobitnú ochranu: „Pastier sa nestará o svoju bezpečnosť, ale o bezpečnosť svojho 
stáda.“ 
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 Takto chápali svoje povolanie i poslanie mnohí biskupi i kňazi... Aj sv. mučeník 
Jozafát. 
 
 
Uvedenie Presvätej Bohorodičky do chrámu     71 
 
 Tam bol zlatý kadidlový oltár 
 a archa zmluvy, 
 obložená zo všetkých strán zlatom.    (Hebr 9, 4). 
 
 Adoniáš a Abiatar boli nepriateľmi kráľa Šalamúna. A čo učinil Šalamún? Keď sa stal 
kráľom, hneď dal zabiť Adoniáša. Potom dal zavolať aj Abiatara. Ten tiež čakal rozsudok 
smrti a triasol sa na celom tele. Šalamún ale povedal: Teba neusmrtím, „lebo si pred mojím 
otcom Dávidom nosil archu Pána“ (porov. 3 Kr 2, 26). 
 Šťastná archa, ktorá vyslobodila od smrti Abitara! A archa bola predobrazom Panny 
Márie. Nuž a koľko duší by už bolo zahynulo, keby nenosili v sebe obraz Božej Matky. Ale 
že na ňu neprestali myslieť, vzývať ju, modliť sa k nej, dosiahli milosť pred trónom 
nebeského Kráľa. 
 „Raduj sa, archa pre tých, čo túžia po spáse!“ (Akatist k Bohorodičke, Ikos 9). 
 
 
Svätý otec Mikuláš         72 
 
 Poslúchajte svojich predstavených 
 a podriaďujte sa im...   (Hebr 13, 17). 
 
 Rehoľná sestra pracuje pre dobro charitného domu štyridsať rokov. Zostarla tam a 
dúfala, že tam smie teraz za to aspoň zomrieť. Tu príde mladšia sestra a prevezme jej prácu. 
Pre tú prvú sestru príde nariadenie, aby sa pobrala do domu odpočinku, do domu pre starých. 
V prvej chvíli nastane prekvapenie, potom slzy. Potom si ale povie: áno! 
 Táto poslušnosť bola zlatým klincom do jej životného diela rehoľnice. 
 „Veľká vec je byť zaviazaný poslúchať, žiť pod mocou predstaveného a vzdať sa 
svojho práva“, poučuje Tomáš Kempenský (O nasledovaní Krista, I., 9, 1). 
 
 
Nepoškvrnené počatie Presvätej Bohorodičky      73 
 
 Preto ho Boh nad všetko povýšil 
 a dal mu meno, 
 ktoré je nad každé iné meno...    (Flp 2, 9). 
 
 Existuje nádherná modlitba, ktorú zostavil O. Karol de Condren a zdokonalil Jakub 
Olier. Odriekajú ju denne v seminári St. Sulpice: 
 Ó, Ježišu, ktorý žiješ v Márii, 
 príď a ži vo svojich služobníkoch 
 duchom svojej svätosti, 
 plnosťou svojej sily, 
 dokonalosťou svojich ciest, 
 pravdou svojich čností, 
 sprostredkovaním svojich tajomstiev... 
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 Táto modlitba je súhrnom základných veľkostí Ježiša Krista, o ktorých píše aj sv. 
Pavol. 
 
 
Nedeľa Praotcov          74 
 
 Ale teraz odložte aj vy všetko: 
 hnev, rozhorčenie...   (Kol 3, 8). 
 
 Grécky mudrc Euklides, keď sa raz prechádzal so svojimi žiakmi, uvidel bohatého 
Gréka, ktorý v hneve zúrivo bil svojho otroka. Úder za úderom dopadal na úbožiaka, ktorý 
napokon bezvládne klesol na zem. Euklides vtedy ukázal na oného bohatého Gréka a nahlas 
riekol: „Hľa, otrok bije otroka!“  
 A hovoril pravdu! Lebo každá náruživosť robí z človeka otroka, no najväčšieho otroka 
robí z človeka nezriadený hnev. Taký človek pôjde pred Boží súd (porov. Mt 5, 22). 
 
 
Nedeľa pred Narodením Pána - Svätých Otcov     75 
 
 Boh prichystal pre nás niečo lepšie...   (Hebr 11, 40). 
 
 Zo života anjelského učiteľa sv. Tomáša Akvinského je známa táto udalosť: 
 Keď sa Tomáš na sviatok sv. Mikuláša vrátil k svojej práci, bolo vidieť na ňom 
podivnú zmenu. Teologickú summu, mnohozväzkové dielo, na ktorom toľko a s takou 
horlivosťou pracoval, odsunul nabok bez toho, že by skončil čo len kapitolu z 
predchádzajúceho dňa. Na naliehanie spolubrata, aby sa dal do práce, odpovedal: „Všetko, čo 
som doteraz napísal, je v porovnaní s tým, čo som videl, plevou.“ 
 Po čase vysvitlo, že Tomáš mal mystický zážitok... Ak sv. Pavol píše, že aj pre nás 
Boh pripravil „niečo lepšie“, tak to potom  píše s istotou: „Ani oko nevidelo, ani ucho 
nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1 Kor 2, 
9). 
 
 
Predvečer Narodenia Pána         76 
 
 V týchto posledných dňoch 

 prehovoril k nám v Synovi...   (Hebr 1, 2). 
 
Nemecký básnik a teológ Karl von Gerok, ktorý zomrel v Stutgarte roku 1890, 

napísal: „Čo by bola zem bez Dieťaťa z Betlehema? Len neplodným poľom plným tŕnia a 
hložia. Čo by boli dejiny bez narodenia Krista? Len tma, len nočné tiene bez svetla, bez centra 
útechy.“ 

Áno, čím by bol svet, čím by bol náš život, keby k nám Boh nebol „prehovoril v 
Synovi“? Boh sa ponížil k človeku, aby človek bol povýšený k Bohu - totiž k Božiemu 
synovstvu. To je najväčší dôvod k vianočnej radosti. 

 
 

Narodenie nášho Pána Ježiša Krista        77 
 
 Ale keď prišla plnosť času, 
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 Boh poslal svojho Syna, - 
 narodeného zo ženy...   (Gal 4, 4). 
 
 Misionár P. Schmelen pôsobil v južnej Afrike. S veľkou námahou sa naučil 

ťažkú reč primitívneho kmeňa Namasov. Po krátkom čase spozoroval, že černosi mu 
neprejavujú dôveru. Vtedy ho povzbudila myšlienka: musíš sa stať blízkym biednym 
Namasom! - A odložil európske šaty, obliekol sa do ovčej kože ako oni, býval v ich 
chatrčiach, požíval pokrmy ako oni. Keď ho takto videli belosi, vysmiali ho. Ale Namasovia 
pochopili, že tento misionár ich miluje. Radi ho počúvali a dávali sa krstiť. 

 Ešte väčšie bolo poníženie Božieho Syna, keď sa stal človekom. Stal sa jedným 
z nás, keď sa narodil zo ženy - Panny Márie. 

 
 
Zbor Presvätej Bohorodičky        78 
 
Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom...   (Hebr 2, 17). 
 
 V slávnej poviedke Princ a žobrák hovorí Mark Tvain príbeh zo stredovekého 

Anglicka o dvoch mladých chlapcoch, ktorí sú si podobní. Jeden z nich je Tom, chudák z 
londýnskej žobráckej štvrti, druhý Eduard, následník trónu, budúci kráľ. Pri náhodnom 
stretnutí v záhrade sa obaja zoznámia a vymenia si šaty. Tým sa mení ich osud a príbeh 
dostáva dramatický spád. Prídu stráže, chlapca v žobráckych šatách surovo vyženú na ulicu, 
zatiaľ čo Toma v princových šatách vedú do paláca.  

Chlapci v novej situácii chcú vysvetliť nedorozumenie, ale nikto im neverí. Zvlášť 
kruto trpí mladý Eduard. Ocitol sa v najhoršej biede, špine, musí žobrať, znášať bitku, hlad, 
ocitne sa vo väzení, je svedkom mučenia, poprav a všetkých hrôz vtedajšieho sveta. Keď 
tvrdí, že je kráľom, považujú ho za blázna a tým viac ho tupia a bijú. Príbeh nakoniec končí 
šťastne, nedorozumenie sa vysvetľuje, korunovaný je pravý kráľ a stáva sa dobrým kráľom, 
pretože na sebe poznal všetky zlá svojej ríše. Ani Tom sa nevracia do svojej biedy, ale 
zostáva natrvalo v priazni svojho vládcu. 

Takéto príbehy sa obyčajne čítajú alebo sledujú v televízii v seriálovom spracovaní 
veľmi vďačne. Vzrušujú, dojímajú - i keď ide o vymyslenú rozprávku... Nás však veľmi 
dojme a vzruší opravdivý príbeh, vzťahujúci sa na každého z nás, príbeh, od ktorého závisí 
celý zmysel nášho života, jeho pochopenie a naplnenie... Je to príbeh Ježiša Krista, o ktorom 
sv. apoštol Pavol napísal, že „sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal 
milosrdným a verným veľkňazom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám prešiel skúškou 
utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní“ (Hebr 2, 17-18). 

 
 

Svätý prvomučeník Štefan        79 
 
 Vyhnali ho za mesto 
 a kameňovali.   (Sk 7, 58). 
 
 „Dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po 
samý kraj zeme“ (Sk 1, 8). 
 
 Takto sa stali Kristovými svedkami už apoštoli, prví učeníci, celá Cirkev i jednotliví 
kresťania, medzi nimi aj sv. prvomučeník Štefan. Ich najpresvedčivejším svedectvom je 
preliata krv mučeníkov všetkých národov a všetkých dôb. Tak je tomu do dnešných čias. Stále 
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niekde vo svete tečie krv Kristových svedkov, mučeníkov: biskupov, kňazov, zasvätených 
osôb, žien, mužov i deti. 
 Z posledných tých svedectiev spomeňme si napr. Oscara Romera, arcibiskupa 
Salvadoru, ktorý bol zavradený vo chvíli, keď pri oltári slúžil sv. liturgiu (24.03.1980). Alebo 
napr. atentát na pápeža Jána Pavla II. (13.05.1981)... Ale koľko je tu neznámych prípadov 
osôb, ktorí svojím životom, utrpením a často i krvou vydávajú svedectvo o svojej viere, o 
Kristovi... 
 
 
Nedeľa po Narodení nášho Pána Ježiša Krista     80 
 
 Ale keď sa Bohu, 
 ktorý si ma už v lone matky vybral 
 a svojou milosťou povolal...    (Gal 1, 15). 
 
 Sv. Terézia z Lisieux vo svojich Dejinách duše píše:  „Nestala som sa karmelitánkou 
preto, aby som žila spolu s inými sestrami, ale jedine preto, aby som vyhovela volaniu Ježiša 
Krista...“ 

Svätica mala pravdu. Vyslovila inými slovami, čo povedal už v Starom zákone 
Jeremiáš (porov. Jer 1, 5) a prorok Izaiáša (porov. Iz 49, 1). A po nich aj sv. Pavol: Boh „si 
ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal..., aby som ho zvestoval medzi 
pohanmi“ (Gal 1, 15-16). 

 
 

Pomenovanie nášho Pána Ježiša Krista      81 
 
S ním ste boli pochovaní v krste 
a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení 
vierou v moc Boha, 
ktorý ho vzkriesil.    (Kol 2, 12). 
 
Po druhej svetovej vojne vo vybombardovaných mestách Európy chodili malé deti s 

nápisom na prsiach: „Kto ma pozná?“ 
Aj my sme boli ako malé deti uprostred sveta zboreného hriechom. Krst nám dáva 

účasť na Ježišovej smrti a vzkriesení. Patríme Kristovi. Ty si môj milovaný syn, dcéra... 
 
Nedeľa pred Bohozjavením        82 
 
Dobrý boj som bojoval, 
beh som dokončil, 
vieru som zachoval.   (2 Tim 4, 7). 
 
K istému východnému mysliteľovi, ktorý žil hlboko v horách ako pustovník, prišiel 

mladý muž a prosil majstra, aby ho naučil, čo je zmyslom života. Starec mu nedal hneď 
odpoveď, ale kázal, aby s ním ostal a učil sa. Mladík zostal u neho dlhé roky. Stalo sa, že 
starec sa lúčil s týmto svetom a jedol poslednú misu s ryžou. Bol teda už čas spýtať sa na 
zmysel života. I spýtal sa. Starec odpovedal: „Umy túto misu.“ 

 Zdalo by sa, že tu by bolo treba čosi dodať, že odpoveď je neukončená. Ale 
odpoveď je daná. Všetko, čo robíš, hľaď robiť dobre, statočne a všetko treba ukončiť. Tak, 
aby sme mohli raz povedať so sv. Pavlom: „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru 
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som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán...“ (2, 
Tim 4, 7-8). 

 
 

Bohozjavenie           83 
 
 Aby sme sa zriekli bezbožnosti 
 a svetských žiadostí 
 a žili v tomto veku triezvo, 
 spravodlivo a nábožne...    (Tít 2, 12). 
 
 V televízii bol svojho času uvádzaný program Bakalári na tému: Na svete sme len raz. 
Po skončení programu bol záverečný rozhovor s tými, ktorí poslali námety pre túto realizáciu. 
Redaktorka sa spýtala jednej účastníčky, čo si myslí o myšlienke relácie. Tá odpovedala: 
„Sme len raz na svete; máme preto žiť a konať tak, aby sme si životnú reputáciu nepokazili!“ 
 Múdra, imponujúca odpoveď! Len po takomto dobre prežitom živote môžeme s 
apoštolom Pavlom očakávať „blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho 
Spasiteľa Ježiša Krista...“ (Tít 2, 13). 
 
 
Zbor svätého Jána Krstiteľa         84 
 
 Keď to počuli, 
 dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša.  (Sk 19, 5). 
 
 Dňa 27. novembra 1983 na madridskom letisku havarovalo pri pristávaní kolumbijské 
lietadlo so 139 cestujúcimi. Medzi 12 cestujúcich, ktorí sa zachránili, patril aj francúzsky 
policajt Patrick Neger so svojo dcérkou Kathy. Vo chvíľach, keď prežil doslova peklo a iba 
zázrakom sa zachránil, si zaumienil, že sa dá pokrstiť. Pokrstil ich na vianočné sviatky 
taliansky kňaz Carlo Giaocomuzzi, ktorý sám prežil haváriu dvoch lietadiel (porov. KN 1984, 
5). 
 Bol to iste pekný čin vďaky za záchranu. 
 
 
Nedeľa po Bohozjavení         85 
 
 Jeden krst...    (Ef 4, 5). 
 
 Maďarský kazateľ Tihamér Tóth spomína svojho známeho, ktorý sa mu ospravedlnil, 
že nemôže k nemu prísť na návštevu, pretože v tom čase je výročie jeho krstu. V tú hodinu, 
keď mu bol udelený sv. krst, chce ísť do chrámu, aby poďakoval Pánu Bohu za tú veľkú 
milosť, ktorej sa mu dostalo vo sv. krste. Tak si vážil svoj sv. krst. 
 A čo my? Každý rok si spomíname na svoje narodeniny, na narodeniny svojich 
rodičov, detí. Spomíname si na deň, keď sme sa zrodili pre večný život? 
 
 
Troch svätiteľov: Bazila veľkého, Gregora Bohoslova                    86 
                               a Jána Zlatoústeho 
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 Ale nezabúdajte na dobročinnosť 
 a vzájomnú pomoc, 
 lebo v takých obetách má Boh záľubu.    (Hebr 13, 16). 
 
 Oliver Goldsmith, autor slávneho anglického románu Kazateľ z Wakefieldu, nie je 
známy len ako úspešný románopisec. V mladších rokoch bol schopným lekárom, ktorého 
súcit s pacientmi a ľudskou biedou presahoval vtedajšie medze. 
 Jedného dňa ho zavolali k bedárovi. Akokoľvek bol to chlap chorý, mladému lekárovi 
bolo jasné, že nepotrebuje len lieky. Preto vybral peňaženku a jej obsah vysypal do škatuľky 
od liekov, na ktorú napísal: „Brať podľa potreby.“ Táto starostlivosť pravdepodobne viac 
prispela k uzdraveniu než všetky lieky. 
 Je tisíc spôsobov, ako druhým pomôcť. 
 Obraz Cirkvi v prvých kresťanských spoločenstvách ukazuje, aký veľký význam mala 
na zjednocovanie láska potvrdzovaná skutkami. Tak mohla Cirkev vďaka láske všetkých 
členov vzrastať a vytvárať jednotu vo viere, nádeji a láske a čoraz hlbšie sa zjednocovať s 
Kristom a navzájom medzi sebou 
 
 
Stretnutie Pána           87 
 
 Veď o ňom znie svedectvo: 
 „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“   (Hebr 7, 17).   
 
 Istý pán stretol v meste kňaza, ktorý pôsobil v jeho rodnej dedine. Spýtal sa: „Otče, čo 
tu robíte?“ 
 „Zdá sa“, povedal s úsmevom kňaz, „že momentálne len márnim čas. Čakám na liek, 
ktorý mi pripravujú v lekárni. A musí to byť veru silný liek, keď na jeho prípravu potrebujú 
toľko času. “ „Tak teda poďte k nám. Manželka ma čaká s obedom. Poďte, naobedujete sa s 
nami.“ 
 Kňaz sa zdráhal, ale nakoniec na veľké naliehanie súhlasil. Pri obede sa domáci pán 
dotkol jednej veci, ktorá ho ťažila. A tak sa začal rozhovor na duchovnú tému. Konkrétne 
otázky dostali konkrétne odpovede. Keď sa kňaz lúčil, veľmi ďakoval za prejavenú 
dobročinnosť. Hostiteľ sa zmyslel a povedal: „Otče, nie vy, ale ja musím ďakovať. To, čím 
sme vás ponúkli je niečím oproti tomu, čím ste nás vy za tú chvíľu obdarovali“ (M. K. Kmec: 
Na každý deň, I.). 
 
 
Blahozvestovanie Presvätej Bohorodičky       88 
 
 Smrťou zničil toho, 
 ktorý vládol smrťou, 
 čiže diabla...    (Hebr 2, 14). 
 
 Často obdivujeme prácu maliarov alebo sochárov, ktorí znázornili Ježiša Krista na 
kríži. Niekedy je u nôh Krista lebka. Legenda, ktorá vznikla v kresťanskom staroveku, sa 
domnievala, že je to lebka Adama, pochovaného na tomto mieste pred tisícročiami. Kvapky 
krvi, ktoré tiekli z Kristových rán, padli na zem, prenikli povrchovou vrstvou a dotkli sa 
zprachnivelých kostí. Tým dotykom starý Adam znovu našiel život, našiel nesmrteľnosť 
stratenú hriechom. 
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 Táto legenda je pravdivá vo svojom symbolickom význame. Lebka znázorňuje 
ľudstvo, ktoré Kristovou obeťou znovu obsiahlo život. Smrť prišla na svet skrze hriech, a tak 
je otec hriechu, diabol, aj pánom smrti. Kristus však oslobodzuje od otroctva hriechu, a teda aj 
smrti. 
 
 
Svätý veľkomučeník Juraj         89 
 
 V tom čase kráľ Herodes 
 položil ruky na niektorých príslušníkov Cirkvi 
 a mučil ich.     (Sk 12, 1). 
 
 Otranto, najvýchodnejšie mestečko na Apeninskom polostrove v talianskej provincii 
Puglia, navštívil dňa 5. októbra 1980 pápež Ján Pavol II. Mesto je známe tým, že ho 11. 
augusta 1480 dobyli turecké vojská, vedené obávaným Muhamedom II. Osemsto mužov -  
obrancov, ktorí po boji ostali nažive a ktorí odmietli zrieknuť sa Krista, bolo sťatých na 
Minervinom vŕšku. Na mieste umučenia stojí dnes kaplnka, v ktorej sú pochované ostatky 
blahoslavených 800 mučeníkov. Vedľa je skala, na ktorej prijali smrť. 
 „Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak 
mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás...“ (Jn 15, 20). 
 
 
Narodenie svätého Jána Krstiteľa       90 
 
 Kto si ty, 
 že súdiš cudzieho...?   (Rim 14, 4). 
  
 Po 18 rokoch prišla do chrámu žena. V mladosti bola veriaca, potom sa vydala, 
rozviedla a ako katolíčka úplne stroskotala, sklamala. Po ťažkých vnútorných bojoch prišla 
teraz do chrámu a s pevným úmyslom začať znovu s Bohom zamierila priamo k spovednici a 
postavila sa do radu. Po chvíli počula, ako sa dve ženy nad ňou pohoršovali: „Čo tá tu robí? 
Ako si vôbec môže dovoliť prísť medzi slušných ľudí? Že sa nehanbí?!“ A ona sa naozaj aj 
hanbila. Nevydržala to, odišla a už nenašla silu, aby sa niekedy do chrámu vrátila. 
 Áno, koľko ľudí, koľko „márnotratných synov“ by sa vrátilo, našlo cestu do chrámu, 
ale majú strach z kyslej tváre svojho „dobrého“ staršieho brata (porov. Podobenstvo o 
márnotratnom synovi, Lk 15, 11-32). Akým právom si dovoľujeme posudzovať druhých, 
Prečo sa nesnažíme, ako náš Spasiteľ, zachraňovať tých, ktorí to potrebujú... 
 
 
Svätý apoštol Peter a Pavol         91 
 
 Ak sa už treba chváliť, 
 budem sa chváliť svojou slabosťou.    (2 Kor 11, 30). 
 
 Ján Steiner v životopise Terézie Neumannovej píše, že táto svätica trpela telesnou 
slabosťou, ak v jej blízkosti boli ľudia príliš pyšní.  
 Ak podľa slov nášho Pána, „každý, kto sa povyšuje, bude ponížený“ (Lk 18, 14), 
urobíme najlepšie, ak sa naučíme byť tichí a pokorní srdcom (porov. Mt 11, 29). Sv. Pavol je 
nám v tom veľkým príkladom, keď povedal: „Sebou samým sa chváliť nebudem, iba ak 
svojimi slabosťami“ (2 Kor 12, 5). 



 40

 
 
Svätí slovanskí apoštoli Cyril a Metod       92 
 
 Nezáviďme jeden druhému.   (Gal 5, 26). 
 
 Na starej peci v dávnejšej roľníckej usadlosti mali nápis: „Keby nenávisť a závisť 
plameňom horeli, nebola by o palivo núdza“ (porov. KN 1978, 40). 
 „Na ostrove Malta niet hadov, na Sardínii nie sú vlci, v strednej Európe nie sú 
krokodíly, ale na celom svete nenájdete miestečko, kde by nebolo závisti“ (Abrahám a Sancta 
Clara). 
 Láska nezávidí (porov. 1 Kor 13, 4). 
 
 
Svätý prorok Eliáš           93 
 
 Trpí niekto z vás? 
 Nech sa modlí.   (Jak 5, 13). 
 
 Matúš Talbot (1856-1923) po svojom obrátení sa smutne vyznal: trýznil som srdce 
mamičke. - To ho najviac bolelo. Ale matkina láska bola silnejšia ako synova neresť. Matka 
pevne verila v účinnosť modlitby a ako svätá Monika moderných čias modlila sa za svojho 
blúdiaceho syna, pričom mala vieru schopnú prenášať vrchy. Nechcela počuť ani veriť, čo si 
ľudia nevyhnutne povrávali v domácom dialekte: Úbohý Matúš, ten sa vrhá priamo čertovi do 
náručia! - Ona mu zatarasovala cestu ružencami. A zátarasy boli vždy hustejšie. 
 A obrátil sa. „Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého“ (Jak 5, 16). 
 
 
Premenenie Pána          94 
 
 Tak sa vám naširoko otvorí 

 vstup do večného kráľovstva 
nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.   (2 Pt 1, 11). 
 
Vo filme poľskej produkcie Nebo a peklo je nebo zaplnené ľuďmi bez potechy a zbor 

nepodarených detí spieva na česť Pána Boha takú istú beznádejnú melódiu. „Vízia“ takéhoto 
druhu neba môže znechutiť človeka nielen pre nebo, ale aj pre náboženstvo. 

Teológovia a kazatelia sa od vekov usilujú priblížiť obraz oného sveta veriacim a je to 
iste úsilie chvályhodné. Ale akokoľvek by vyjadrovali tie nadčasové skutočnosti jazykom 
časnosti, vždy to bude: nie tak! 

Sv. Pavol nám toto kráľovstvo nášho Pána pripomína slovami: „Ani oko nevidelo, ani 
ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1 
Kor 2, 9). 

 
 

Zosnutie Presvätej Bohorodičky        95 
 
 Vzal si prirodzenosť sluhu, 

stal sa podobný ľuďom...   (Flp 2, 7). 
 



 41

Matka ukladá dieťa spať, pobozká ho a zhasne svetlo. Dieťa plače, neznáša tmu, bojí 
sa. Matka ho potešuje: „Neboj sa, vieš predsa, že Boh je s tebou!“ - „Viem, že je tu“, hovorí 
dieťa, „ale ja ho nevidím, chcem mať pri sebe niekoho, kto má tvár!“ 

Boh sa stal človekom, aby mal ľudskú tvár, ktorá by nás zbavovala strachu a neistoty. 
„Vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom“, modlíme sa vo Vyznaní viery. „Podľa 
vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka “ (Flp 2, 7b), ale neprestal byť Bohom. Ide tu o 
jeden z najkrajších hymnov Nového zákona na tajomstvo Krista ako Božieho syna vteleného a 
osláveného (porov. Flp 2, 6-11). 

 
 

Sťatie hlavy svätého Jána Krstiteľa      96 
 
 Keď Ján skončil svoj beh, hovoril: 
 „Ja nie som ten, 
  za koho ma pokladáte...“   (Sk 13, 25). 
 
 Sv. František Saleský napísal zaujímavé prirovnanie o svätcoch: Slová evanjeliá sú 
akoby noty a život svätých je koncert podľa tých nôt. A to koncert, ktorý hrajú majstri, 
virtuózi. 
 Napísal to naozaj pekne, pretože svätým sa človek stane len životom podľa Božích 
želaní. 
 Takým bol aj sv. Ján Krstiteľ. Sám Ježiš Kristus o ňom vydal toto svedectvo: „Medzi 
tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ“ (Mt 11, 11). 
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