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Pohyblivé sviatky 

 
Veľkonočná nedeľa 
 
 Ale tým, ktorí ho prijali, 
 dal moc stať sa Božími deťmi... (Jn 1, 12). 
 
 K podstate vykúpenia nepatrí len zadosťučinenie Bohu za hriechy, ale aj povznesenie 
ľudských tvorov na vyššiu úroveň, než akú mali predtým, totiž do stavu Božieho synovstva. 
Tento stav je koreňom Božej milosti a nezaslúženým darom, ktorý je nezávislý na ľudských 
zásluhách, rode, rase, vzdelaní či bohatstve. 
 Cisárovná Mária Terézia svoje deti dala zvážiť a potom zo striebra tejto váhy dala 
zhotoviť ich podobu. Takto ich potom zasväcovala milostivému obrazu Božej Matky. Bol to 
iste ušľachtilý zvyk! 
 Avšak touto váhou nikdy nebola vyvážená dôstojnosť, ktorej sa cisárskemu dieťaťu 
dostalo pri sv. krste – dôstojnosť Božieho dieťaťa. 
 Koľko útechy a sily je obsiahnuté vo vedomí tejto najvyššej ľudskej dôstojnosti ako 
vrcholného ovocia vykúpenia! Aj keby nám bolo všetko odňaté – zdravie, sloboda, dobré 
meno, majetok a i. – nikto nám nemôže vziať bez našej vlastnej viny Božie synovstvo, túto 
legitimáciu pre večný život. 
 
 
Veľkonočný pondelok 
 
 Boha nikto nikdy nevidel. 
 Jednorodený Boh, 
 ktorý je v lone Otca, 
 ten o ňom priniesol zvesť  (Jn 1, 19). 
 
 Šestnásťročného Tomáša Akvinského, neskoršieho geniálneho filozofa a teológa, sa 
vraj ktosi opýtal, na čo toľko myslí vo chvíľach ticha a utiahnutosti, ktoré tak miloval. 
Chlapec odpovedal: „Stále si lámem hlavu nad tým, kto je Boh?“ 
 Kto je Boh, prišiel nám sprostredkovať Ježiš Kristus: Prišiel na túto zem, aby nám 
vysvetlil, doprial skúsenosť, kto je Boh. Najlepšie to vyjadril sv. Ján slovami: „Boh je láska“ 
(1 Jn 4, 8). Ale hoci nám ho zjavil a „dal nám schopnosť poznať toho Pravého“ Boha (1 Jn 5, 
20), predsa „ostáva nevýslovným tajomstvom“ (KKC 230). Nad týmto tajomstvom sa 
zamýšľal už sv. Augustín, ktorý nám zanechal túto peknú myšlienku: „Keby si ho pochopil, 
nebol by Bohom.“ 
 Prečo ale veríme v Boha? Pretože v našom živote nachádzame jeho stopy. Nevidíme 
Boha samého, inak by sme nepotrebovali v neho veriť. Avšak „jestvujú poznania, ktoré 
získavame len vtedy, keď máme o ne záujem“ (F. Krenzer: Zajtra sa bude opäť veriť).  
  
 
Veľkonočný utorok 
 
 Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho... 
 A ešte v tú hodinu vstali  

a vrátili sa do Jeruzalema (Lk 24, 31; 33). 
 



Biblická exegéza vzkrieseného Pána otvorila emauzským učeníkom zmysel Písma, 
takže ich srdce „zahorelo“ a dalo sa uchvátiť pre Božie posolstvo. 

Giovanni Papini vo svojej knihe Život Krista v tejto súvislosti napísal: „To bola 
hodina útechy po tých zachmúrených dňoch. Jeho nepochybná prítomnosť dokazovala, že 
neuveriteľné bolo isté, že Boh ich neopustil a že ich nikdy neopustí. Jeho nepriatelia, ktorí si 
mysleli, že vyhrali, sú porazení. Viditeľná pravda sa celkom zhodovala s proroctvom... Ak 
majster vstal, ani oni nemôžu umrieť; keď vyšiel z hrobu, jeho sľuby boli sľubmi Boha a on 
ich zachová až do posledného. Neverili nadarmo a neboli viac sami: ukrižovanie bolo len 
zachmúrením jedného dňa, aby svetlo tým väčšmi zažiarilo na všetky budúce dni.“ 
 
 
Tomášova nedeľa 
 
 Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch 
 a nevložím svoj prst do rán po klincoch 
 a nevložím svoju ruku do jeho boku, 
 neuverím (Jn 20, 25). 
 

Človek často reaguje pochybnosťou. Aj svätí pochybovali. 
Sv. Tomáš Akvinský, veľký cirkevný učiteľ, si raz pred Bohom vzdychol: „Neviem, či 

ma miluješ, a či ja milujem teba... A neviem ani, či žijem tak, ako verím!“ 
Aj sv. apoštol Tomáš pochyboval. Svojou svojhlavou túžbou po vlastnom 

hmatateľnom zistení Kristovho zmŕtvychvstania preukázal nám, dnešným kresťanom, dobrú 
službu. Je takmer isté, že bol medzi prvými svedkami vzkriesenia, pretože chcel mať svoje 
zmysly overené potvrdením inak vierohodných svedectiev žien a apoštolov. Tohto potvrdenia 
sa mu dostalo. 

Tomáš síce nežiadal viac, než čoho sa dostalo apoštolom. Pán jeho nedôveru mierne 
pokarhal, ale to, že mohol svojho Pána znovu vidieť s jeho ranami, a dotknúť sa ich, toto 
poznanie bolo pre neho jedným z rozhodujúcich zážitkov, že ho donútilo padnúť na kolená 
a vyznať: „Pán môj a Boh môj!“ (Jn 20, 28). 
 
 
Nedeľa myronosičiek 
 
 Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. 
 Hľa, miesto, kde ho uložili (Mk 16, 6). 
 
 Keď sa americkí kozmonauti vrátili z Mesiaca, boli privítaní touto vetou: „To je 
najväčšia udalosť od stvorenia sveta“ (prezident Nixon). Nato vyhlásil známy ľudový 
misionár Billy Graham: „Najväčšia udalosť svetových dejín je narodenie, smrť a vzkriesenie 
Ježiša Krista.“ 
 Ten kazateľ mal pravdu. Ľudia budú lietať ešte na iné planéty, objavovať ďalšie svety, 
ale nikde nenarazia na skutočnosť, že mŕtvy svojou vlastnou mocou vstal z hrobu. V tom je 
Kristovo vzkriesenie jedinečné. 
 Existujú mnohé Božie skutky, o nich nám hovorí príroda i Božie posolstvo, ale nikde 
nie je tak zreteľné, že niečo je jedine Božím dielom, ako pri Kristovom zmŕtvychvstaní. „Pán 
naozaj vstal z mŕtvych“ (Lk 24, 34). Tieto slová sú od tejto chvíle radostným a víťazným 
pozdravom kresťanov. Bohočlovek je „prvotina zosnulých“ (1 Kor 15, 20); prvým, ktorý 
prešiel hrobom k večnému životu s osláveným telom. 
 



Nedeľa o uzdravení chorého 
 
 V nich ležalo množstvo chorých, 
 slepých, chromých a ochrnutých (Jn 5, 2). 
  
 Kto má otvorené oči, musí vidieť na svete more bolestí, súžení, utrpení, bied, sĺz 
a zlôb. Prečo je to tak? Nekričia utrpenia na svete proti nebu? Neobžalúvajú Toho, ktorý 
stvoril svet plný utrpenia? 
 V otázke utrpenia, ktorá rozrýva dušu, môže uspokojiť iba Ježiš. Nie tak, že by 
utrpenie rozumovými argumentmi vysvetlil. Ježiš utrpenie nevysvetlil, ale ako úplne nevinný 
sám ho až do konca pretrpel. „Keď človek vierou objaví Kristovo vykupiteľské utrpenie“, 
hovorí Ján Pavol II., „zároveň v ňom nachádza svoje utrpenia a vierou ich vidí obohatené 
novým obsahom a novým významom.“ Preto kresťan nepozná nijakú cestu, ako obísť 
utrpenie, ale pozná cestu, ako ním prejsť. Tá cesta znie: s Ježišom. 
 
 
Nedeľa o Samaritánke 
 

Tu prišla po vodu istá Samaritánka. 
Ježiš jej povedal: 
„Daj sa mi napiť!“ (Jn 4, 7). 
 
V jednom televíznom filme hovorí čierna matka svojmu mladému synovi: „Neviem, či 

je nebo alebo peklo, ale verím, že nás Boh všetkých stvoril, aby sme konali dobro.“ 
Je to smutná viera bez viery v budúcnosť, v nebo – ale myšlienka konania dobra je na 

povšimnutie. Dobročinnosť robí vnútro človeka lepším a uspôsobuje ho, aby prijal Božiu 
milosť. Ježiš dáva polopohanskej Samaritánke príležitosť k dobrému skutku, ktorým je 
podanie vody a tým ju uspôsobuje k väčším milostiam. 

Sme vedome dobročinní? Všímame si okolo seba ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc?  
 
 
Nedeľa o uzdravení slepého 
 
 Ako šiel, videl človeka, 
 ktorý bol od narodenia slepý. 
 Jeho učeníci sa ho spýtali: 
 „Rabbi, kto zhrešil – 
 on, alebo jeho rodičia -, 
 že sa narodil slepý?“ (Jn 9, 1-2). 
 
 Sv. František Xaverský, kňaz a misionár, patrón misií, všade, kde hlásal Kristovu 
vieru, postavil vedľa cesty drevené kríže. Raz sa stalo, že okolo šiel akýsi pohan, a kríž, 
pretože zem bola veľmi rozmoknutá -, uvoľnený sa zvalil a spadol tomuto pohanovi na 
rameno. Bola to udalosť obyčajná, nezavinená. Pohan v tom videl Boží pokyn a stal sa 
kresťanom. 
 Aj apoštoli videli kríž a bolesti každého druhu v zásadnej súvislosti s vinou prarodičov 
a niekedy s konkrétnou osobnou vinou. Máme však vedieť, že od jeho príchodu na svet 
choroba nie je len trestom za hriech alebo následkom hriechu, ale aj cestou spásy a nesením 
výkupného kríža s Ježišom Kristom (porov.: Kol 1, 24). Kiež by sme tomu porozumeli! 
 



 
Nanebovstúpenie Pána 
 
 Potom ich vyviedol von až k Betánii, 
 zdvihol ruky a požehnal ich. 
 Ako ich žehnal, 
 vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba (Lk 24, 50-51). 
 
 Sv. Martin Porres, rehoľník, pri sklonku života ležal nejaký čas chorý. Keď ho prosili, 
aby neležal stále na chrbte, ale aj na boku, povedal: „Bratia moji, nechajte ma pozerať 
k nebu.“ 
 V dôsledku nesprávnych predstav a prekonaného názoru na vesmír bola 
v kresťanskom učení po dlhé stáročia predstava o nebi jednostranná. Nebo sa chápalo ako 
akési bezpečné zázemie, do ktorého sa uchýlil aj Ježiš a kam pôjdu aj spravodliví veriaci zo 
„zlého sveta“ po smrti. Aj nanebovstúpenie Pána bolo v tejto predstave fyzikálnym úkonom: 
Ježiš sa vznášal do výšky nad zemou kilometer za kilometrom, až zmizol za mrakmi 
v nedohľadnom priestore. 
 Nebo je však predovšetkým stav, nie miesto. Stav konečnej plnosti a dokonalosti 
človeka a stvorenia u Boha. Boh už pri stvorení sveta určil večnú blaženosť za cieľ človeka, 
ktorý slobodne prijme Božie pozvanie. Aj nanebovstúpenie Pána nie je zmenou priestoru 
a času, ale prechod Pána zo stavu viditeľného ľudského poznania do neviditeľného 
dokonalého spoločenstva s Otcom.  
 
 
Nedeľa Svätých Otcov - Prvého ekumenického snemu 
 
 Svätý Otče, 
 zachovaj ich vo svojom mene, 
 ktoré si ty dal mne, 
 aby boli jedno ako my (Jn 17, 11). 
 
 V knihe Žiadam odpoveď od Christiana Geisslera je rozhovor dvoch hrdinov, 
v ktorom jeden z nich o. i. hovorí: „Ty ani ja nie sme vinní tým, čo sa napáchalo v minulosti, 
ale sme vinní za to, čo sa v budúcnosti urobí z toho, čo sa napáchalo.“ 
 Konečná jednota Cirkvi bola pre Ježiša Krista jedným z najdôležitejších bodov jeho 
testamentu a veľkňazskej modlitby, vrcholom jeho rozlúčky. Mohla by táto starosť nášho 
Pána zostať ľahostajnou? Je povinnosťou každého uvedomelého kresťana snažiť sa odbúravať 
dejinné predsudky a o rast porozumenia a lásky. Pravda a láska musia zostať spolu, len takto 
možno splniť Pánov testament snahou o jednotu Božieho ľudu.  
 
 
Zoslanie Svätého Ducha 
 
 Ja som svetlo sveta. 
 Kto mňa nasleduje, 
 nebude chodiť vo tmách, 
 ale bude mať svetlo života (Jn 8, 12). 
 
 Evanjelium hovorí niekoľkokrát o svetle spásy, zvlášť u sv. Jána. V tomto prípade 
Ježiš použil obrad Sviatok stánkov, pri ktorom boli večer zapálené ohne na pamiatku Božieho 



svetla, ktoré viedlo Izraelitov z Egypta cez púšť do zasľúbenej zeme. Teraz Ježiš vyhlasuje, že 
on je týmto Božím svetlom. Týmto sebazjavením ponúkol ďalší dôkaz svojho mesiášskeho 
poslania, pretože sa tým naplnilo Izaiášovo proroctvo (Iz 9, 1; porov. Mt 4, 16). Ježiš 
vyhlasuje sám seba za toto svetlo života, ktoré svieti a dáva silu Ducha, a to svojím slovom 
a svojou milosťou, aby človek nechodil vo tmách, ale mal svetlo života. 
 Na to myslel aj G. Papini, keď v úvode svojej knihy Život Krista napísal: „Hovoria, že 
Kristus je prorokom slabých, a zatiaľ prišiel dať silu ochabnutým a pozdvihnúť pošliapaných 
nad kráľov. Hovoria, že jeho náboženstvo je náboženstvom chorých a umierajúcich, a zatiaľ 
uzdravuje chorých a budí spiacich. Vraj je proti životu, a on premohol smrť.“ 
 
 
Najsvätejšej Trojice 
 
 Lebo vám hovorím,  

že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, 
ktorý je na nebesiach (Mt 18, 10). 
 
Sv. Margita Kortónska, kajúcnica, mala v posledných rokoch života veľa pokušení. 

Zlý duch jej stále pripomínal hriechy mladosti. Margita veľmi plakala. Raz sa jej zjavil anjel 
strážca a povedal: „Neboj sa, dcéra moja. Zlý duch nemá moc nad tebou. Ja som tvojím 
ochrancom. Nezanechám ťa, len buď mi verná a poslúchaj ma.“ 

Pán zdôrazňuje Božiu starostlivosť i ľudskú zodpovednosť za slabých ľudí a za deti 
tým, že sa zmieňuje o ich strážnych anjeloch. Je to úžasná a potešujúca skutočnosť, že v boji 
proti zlu a démonom nie sme sami, ale že máme mocných duchovných priateľov 
a pomocníkov spásy, ktorým hovoríme anjeli strážcovia. 
 
 
1. nedeľa po ZSD – Všetkých svätých 
 
 Každého, 

kto mňa vyzná pred ľuďmi,  
aj ja vyznám pred svojím Otcom,  
ktorý je na nebesiach (Mt 10, 32). 
 
Sv. Polykarp, biskup a mučeník, žiak apoštolov, bol za svoju vieru odsúdený na 

spálenie. Pred svojou smrťou velebil Boha slovami: „Velebím ťa, Bože, že si mi v tento deň 
dal podiel v počte svojich mučeníkov.“ Takto aj zomrel ako 86-ročný a vydal svedectvo živej 
lásky k Cirkvi Pána Ježiša. 

Verejné svedectvo viery žiada Ježiš od svojich učeníkov. Náboženstvo je síce 
predovšetkým osobným vzťahom jednotlivca k Bohu, avšak je potrebným svetlom pre celý 
svet a každý kresťan je z lásky k ľudstvu povinný slovom i svojím životom vydávať 
svedectvo pre Boží dar spásy. Božie posolstvo nie je pokútnou náukou tajných krúžkov 
a šeptanou propagandou nejakého podzemného hnutia. Je darom Božej lásky pre všetkých 
ľudí dobrej vôle. Kresťan je preto povinný vydávať svedectvo, pretože je prostredníkom 
Božej lásky k svetu. 
 
 
Najsvätejšej Eucharistie 
 
 Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. 



 Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, 
 aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť  (Jn 6, 49-50). 
 
 Francúzsky kňaz Gabriel Gay píše v ďakovnom liste P. Bětikovi, ktorému sa podarilo 
prepašovať do koncentráku v Hradištku 10 konsekrovaných hostií: „Nebo navštívilo zem. 
Neviem, ako vám mám poďakovať! Po dlhej dobe sme prijali dnes ráno Pánovo telo. 
Eucharistický Kristus učinil mnohých z nás pri všetkej biede šťastných.“ 
 Manna a voda zo skaly boli nielen obrazmi naplnenia človeka vierou, ale aj 
predobrazmi nového spojenia s Kristom v nadprirodzenom pokrme a nápoji jeho tela a krvi. 
Eucharistickým spojením s Bohom končí naša bezmocnosť, osamotenosť, slabosť a životný 
strach. Božia láska, moc, múdrosť a istota sú s nami a vedú nás k večnej a šťastnej existencii 
u Boha. 
 
 
2. nedeľa po ZSD 
 
 „Poďte za mnou 
 a urobím z vás rybárov ľudí.“ 
 Oni hneď zanechali siete a šli za ním (Mt 4, 19-20). 
 
 G. Papini vo svojej knihe Život Krista o tomto povolaní rybárov za apoštolov 
poznamenáva: „Pre neho zanechali svoje loďky, ktoré toľko ráz spúšťali na vodu, toľko ráz 
priväzovali o breh, zanechali staré siete, ktoré chytili toľko rýb, zanechali otca, rodinu a dom; 
slovom, zanechali všetko len preto, aby nasledovali Ježiša, človeka, ktorý nesľuboval peniaze 
ani pozemky a hovoril len o láske, chudobe a dokonalosti.“ 
 Sv. Marek výslovne poznamenáva (1, 20), že u otca Zebedeja pracovali aj platení 
zamestnanci. Bol to teda akoby rodinný podnik. Ján a Jakub teda pochádzali z remeselníckej 
rodiny. Pravdepodobne tak bolo aj u ostatných povolaných rybárov popri Galilejskom mori. 
Oni sa teda mali čoho zriecť. A urobili to. Zanechali teda všetko a šli za Kristom. Boh teda 
chce celého človeka a rozhodný krok k Božej službe.  
 
 
Božské Srdce Ježišovo 
 
 Veď Boh tak miloval svet... (Jn 3,16). 
  
 Rozpráva sa o istom otcovi, ktorý sa chcel prejsť so svojimi deťmi. Zastihla ich silná 
fujavica a mráz. Stratili sme cesty. Vtedy si otec uvedomil, čo im hrozí. Chlapci začali plakať. 
Keď už boli skrehnutí, otec vyzliekol kabát, obliekol ho chlapcom a takto vtlačil do snehu. 
K tomu si sám na nich ľahol. O niekoľko hodín, keď prišli hľadajúci ľudia, otca našli úplne 
zmrznutého, ale chlapci žili. 
 Po niekoľkých rokoch, keď mladší z nich vyštudoval a zabudol na svojho otca, starší 
ho zobral na tieto miesta a povedal: „Za všetko, čím si, vďačíš obeti nášho otca. A ty si na to 
zabudol?“ 
 Za všetko, čím sme, najmä, že sme deťmi nebeského Otca a dedičmi Božieho 
kráľovstva, vďačíme prikrývajúcej Božej láske. 

Rozhovor Ježiša Krista s Nikodémom, ktorý „prišiel v noci k Ježišovi“ (Jn 3, 2), nám 
zanechal prekrásne myšlienky o tejto Božej láske k nám: „Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby  mal večný život“ Jn 3, 16). 
A neposlal ho preto, aby „svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil“ (Jn 3, 17). A ak si 



prečítame slová sv. Jána, že Boh svojho Syna poslal nie preto, že „my sme milovali Boha, ale 
že on miloval nás“ (1 Jn 4, 10), potom sa musíme hlboko skloniť pred touto Božou láskou. 
 
 
3. nedeľa po ZSD 
 
 Lampou tela je oko. 
 Ak bude tvoje oko čisté, 
 bude celé tvoje telo vo svetle...“ (Mt 6, 22). 
 
 Malý uhlík si myslel, že je špinavý, škaredý a zbytočný. Rozhodol sa, že sa chce stať 
bielym a jagavým. Vyskúšal množstvo chirurgických operácií, ale nič z toho nebolo. 

„Je tu ešte oheň“, povedali mu. 
Uhlík teda skočil do ohňa. Rozžiaril sa, skrásnel a sálalo z neho príjemné teplo. 
„Je ťa stále menej“, upozorňovali ho. 
„Nech, ale vydávam svetlo a teplo“, odpovedal konečne šťastný uhlík (B. Ferrero). 
Čím je pre telesnú činnosť zrak, tým je pre duchovnosť čisté zmýšľanie a vnútorné 

oslobodenie od príľnutia na viditeľných svetských hodnotách. Svetské bohatstvo je tu veľkým 
nebezpečím, že zatieni a oslabí záujem o duchovné hodnoty. Preto duchovné snahy sú 
najvhodnejším ľudským činom, pretože ľudská dôstojnosť tkvie v duši – ktorá svieti 
a ožaruje.  
 
 
4. nedeľa po ZSD 
 
 Pane, nie som hoden... (Mt 8, 8). 
 
 V redakcii Argumenty bola raz diskusia (12.05.1974) na tému: Hľadanie ideálov 
a postáv. Jeden z diskutujúcich povedal: „Ľahko je urobiť svetonázorovú masku, ale ak niet 
zhody medzi postojom a hlásanými heslami – všetky konania (v oblasti výchovy človeka) 
predstavujú skôr skutok odvracajúci od zámeru.“ 
 Bezpochyby aj v kresťanskej výchove často zisťujeme nábožnosť masky... Každá 
pravá zbožnosť začína však pokornou úctou pred Božou všemohúcnosťou. Až potom si 
uvedomíme, že my sami potrebujeme milosti a pocítime úctu k Bohu. Až tak dostaneme 
omilostenia. Pokora a úcta viedla aj stotníka k poznaniu, že jeho prosba k Ježišovi je 
stretnutím ľudskej bezmocnosti s Božou všemohúcnosťou a vyvodí z toho dôsledky: Ježiš je 
prinajmenšom takým Pánom nad mocou, životom a smrťou, ako on, dôstojník, je pánom 
podriadených vojakov. Preto nie je potrebné ísť Pánovi do jeho domu, ale stačí dať povel na 
diaľku... Práve túto vieru nám dal Pán za príklad! 
 
 
5. nedeľa po ZSD 
 
 Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, 
 vybehli proti nemu dvaja posadnutí duchmi; 
 vyšli z hrobov a boli takí zúriví, 
 že sa nik neodvážil chodiť tou cestou (Mt 8, 28). 
 
 Je zvláštne, že pri prieskume americkej verejnej mienky sa zistilo, že hoci 85 % ľudí 
verí v anjelov, len asi 65 % verí v zlých duchov (zlých anjelov). 



 Príbeh o posadnutých v gadarskom kraji nám však hovorí, že sa občas musíme odieť 
do plnej Božej výzbroje a postaviť sa satanovi v boji (porov.: Ef 6, 12). Preto jedným 
z hlavných dôvodov, prečo sa Ježiš stal človekom, bolo, aby nás oslobodil od diabolského 
vplyvu, lebo pre Ježiša to nebola nijaká vedľajšia záležitosť, nijaká malá služba. Jeho hlavný 
titul bol ten, že je Spasiteľ, lebo nás prišiel oslobodiť od Zlého: „Boží Syn sa zjavil preto, aby 
zmaril diablove skutky“ (1 Jn 3, 8). 
 Preto všade, kde „chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, 
lebo bol s ním Boh“ (Sk 10, 38). Keď posielal svojich učeníkov ohlasovať evanjelium, „dal 
im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu“ 
(Mt 10, 1). Uzdravenie posadnutých v gadarskom kraji je preto tiež potvrdením, že Božie 
kráľovstvo sa skutočne priblížilo tak, že tak Ježiš ako aj jeho apoštoli vyháňali zlých duchov 
a uzdravovali chorých (porov.: Mt 8, 16; Mt 4, 24; Mk 1, 32 a i.). 
 
 
6. nedeľa po ZSD 
 
 Keď Ježiš videl ich vieru, 
 povedal ochrnutému:  

„Dúfa j, synu...“ (Mt 9, 2). 
 
 V súčasných dejinách máme veľký príklad v bl. Matke Terézii. Mala táto žena 
predstavu o tom, že raz bude nositeľkou Nobelovej ceny, Že ju budú raz poznať na celom 
svete? Že raz bude blahoslavenou? Iste o tom nesnívala. Bola tu však Božia predstava: Keď ty 
budeš plniť moju vôľu, budeš si všímať biednych a opustených, staneš sa veľkou! 
Blahoslavená, že si uverila! 
 Aj v evanjeliu skoro každý zázrak nejako súvisí s vierou a poslušnosťou voči Bohu: 
Nech sa ti stane, ako si uveril“ (Mt 8, 13); „Tvoja viera ťa uzdravila“ (Mt 9, 22); Keď Ježiš 
videl ich vieru, povedal ochrnutému...“ (Mt 9, 2). 
 Ježiš Kristus dokázal, že bohato odmeňuje tých, ktorí sa s dôverou k nemu utiekajú. 
Tak dôveroval aj tento ochrnutý. Preto „odišiel domov“ (Mt 9, 7) uzdravený. 
 Kto prosí s dôverou, je vypočutý. Tak o tom často hovorí Sväté písmo, tak to 
potvrdzuje aj uzdravenie tohto ochrnutého človeka. Nevieme, odkiaľ mal tento ochrnutý 
takúto dôveru v Ježiša Krista. Možno že počul hovoriť o jeho dobrote a moci, o jeho 
spasiteľnom poslaní – a možno že mu oči otvorila choroba. 
 Tým si môžeme byť istí aj my! Ak máme v Boha veľkú dôveru, aj my môžeme mať 
nádej na vypočutie svojej modlitby!  
 
 
7. nedeľa po ZSD 
 
 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, 
 išli za ním dvaja slepci a kričali: 
 „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“... 
 Ježiš sa ich opýtal: 
 „Veríte, že to môžem urobiť?“  (Mt 9, 27-28). 
  
 Sv. František Assiský bol šťastný až vtedy, keď sa zriekol bohatého dedičstva a úplne 
chudobný sa zveril len a len Kristovi. Vedel, že v Kristovi nájde viac, než stratil. 
 Je isté, že Ježiš Kristus žiadal od všetkých pozvaných do Božieho kráľovstva 
oddanosť do Božej vôle a vieru v jeho Božskú moc ako predpoklad spásy. Vidieť to aj pri 



uzdravení slepcov. Ježiš skúša ich spasiteľnú vieru tým, že si zdanlivo nevšíma ich prosby. 
Potom ich priamo vyzýva k vyznaniu. Až keď osvedčili vytrvalú vieru, získavajú prístup 
k zasľúbenej spáse, v ktorej Boh pôsobí aj zázraky svojej moci. 
 
  
8. nedeľa po ZSD 
 
 Potom rozkázal, 
 aby si zástupy posadali na trávu. 
 Vzal päť chlebov a dve ryby, 
 pozdvihol oči k nebu, 
 dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom...“ (Mt 14, 19). 
 
 V jednej starej ruskej bájke sa pýtajú múdreho muža: „Povedz, čo  je na svete 
najvzácnejšie?“ A on bez rozmýšľania odvetil jediné slovo: „Chlieb!“ 
 Áno, žiadny výrobok vo svete si neudržal takú úctu ako práve chlieb... Vidíme to aj pri 
zázračnom rozmnožení chleba na púšti: S akou láskou vzal Ježiš chlieb do svojich rúk, 
a s akou úctou zbierali zástupy odrobinky, aby nič nevyšlo nazmar (porov.: Jn 6, 12)... Tento 
opis zázračného nasýtenia chlebom na púšti užíva aj evanjelista takmer doslova ako 
formuláciu eucharistického diania pri Poslednej večeri (Mt 26, 26; Lk 22, 19; Mk 14, 22). 
Tieto slová používa aj Cirkev v eucharistickej modlitbe, keď sa modlí: „...V tú noc, keď bol 
vydaný, ba keď sám seba  vydal za život sveta, vzal chlieb do svojich svätých, prečistých 
a nepoškvrnených rúk, vzdal vďaky, požehnal, posvätil, lámal ho a dával svojim svätým 
učeníkom...“ 
 
 
9. nedeľa po ZSD 
 
 Ježiš hneď vystrel ruku, 
 zachytil ho a povedal mu: 
 „Maloverný, prečo si pochyboval?“ (Mt 14, 31). 
 
 Kto z nás by nezapochyboval v takejto situácii? Zrakom viery však vidíme dôležité 
poučenie: Ježiš žiada od Petra neobyčajnú vieru a dôveru, ktorá nikdy nepochybuje o Božej 
moci a dôveru, ktorá nemizne za žiadnych okolností.  
 Augustín Záň spomína istého obchodníka (v knihe Naše všetko), ktorý vo svojom 
povolaní musel veľa cestovať lietadlom. Jeho manželka o ceste lietadlom však nechcela ani 
počuť. Raz ju však prehovoril. Pilot ju posadil dopredu medzi seba a jej manžela. Počasie 
bolo priaznivé, nuž ich let bol bez akýchkoľvek vzdušných porúch. Manželka počas celého 
letu nepovedala ani slovo. Keď vystúpila, manželovi povedala: „Ten pilot vždy držal svoju 
ruku na kormidle.“ Manžel jej na to povedal: „Vďaka Bohu, že držal. Tým len dokázal, že 
cítil zodpovednosť za naše životy.“ 
 Na túto istotu nás upozorňuje aj svätá Cirkev, keď nás v bohoslužbách často uisťuje: 
„Pán s vami!“ 
 
 
10. nedeľa po ZSD 
 
 „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ 
 On im odpovedal: 



 „Pre svoju malú vieru...“ (Mt 17, 19-20). 
 
 Prof. Dr. Hannes Lindemann sa v roku 1958 podujal sám preplaviť cez Atlantický 
oceán. Vedel, že dovtedy viac ako sto ľudí z rozličných svetadielov, ktorí sa o to pokúšali, 
doplatili na to životom. Keď boli 40-50 dní na šírom mori, začali halucinovať, zbláznili sa 
a zahynuli. Lindemann tvrdí, že zahynuli preto, že nemali dosť viery. Preto prof. Lindemann 
celých šesť mesiacov pred pokusom každodenne živil v sebe vieru. Stále opakoval: „Ja to 
dokážem, dokážem to!“ Týmto cvičením získal pocit istoty, ktorý je identický s náboženským 
pocitom: Vo mne je Božia sila. 
 Takto vystrojený presedel 72 dní a nocí vo svojej lodičke uprostred mora. Nezbláznil 
sa a jediný zo všetkých prežil tento pokus. Preto má vo svete veľkú váhu jeho tvrdenie, že 
viera znamená získanie životnej sily. 
 Tak za čias apoštolov, tak aj dnes, sa mnohí spoliehajú iba na svoje sily. Preto sú tieto 
Ježišove karhavé slová k ľudu „o neveriacom a skazenom pokolení“ (17, 17) a k apoštolom: 
(nedokázali ste nič) „pre svoju malú vieru“ (Mt 17, 20). 
 
 
11. nedeľa po ZSD 
 
 Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, 
 veľmi sa zarmútili. 
 Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, 
 čo sa stalo (Mt 18, 31). 
 
 Keď sv. Hieronýma napomínali, aby tak prísne nekázal proti slávnostiam a hrozili mu 
smrťou, povedal: „Môžem umrieť, ale nemôžem mlčať!“ 
 Okolo nás je stále dosť takých „spolusluhov“, ktorí trpia, sú zaznávaní, či podvedení 
mocnými o svoje základné ľudské práva. Masovokomunikačné prostriedky nám denne o tom 
podávajú správy. Sami o sebe sme bezmocní, aby sme pre nich urobili niečo rozhodujúce. 
Robme to však aspoň v prosebnej modlitbe, aby sme „rozpovedali svojmu Pánovi všetko, čo 
sa stalo“. 
 Je náš príhovor za trpiacich bratov vo svete stálym obsahom našich modlitieb aj podľa 
Ježišovho príkladu, ktorý „žije stále, aby sa za nich prihováral“ (Hebr 7, 25)? 
   
 
12. nedeľa po ZSD 
 
 Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho: 
 „U čiteľ, čo dobré mám robiť, 
 aby som mal večný život?“ (Mt 19, 16). 
 
 Hrdina diela S. Mrožka Mučeníctvo Petra Ocheja, človek uštvaný a znechutený 
minulými brutálnymi časmi, upadá na úroveň starého Sibiráka a pýta sa: „Ako žiť?  Povedz, 
ako žiť?“ 
 Ako žiť, Ježiš Kristus radí nielen „komusi“, ale aj nám: „Zachovávaj prikázania!“ (Mt 
19, 17). A nejde tu len o vonkajšie plnenie prikázaní, ale o zmýšľanie a konanie v duchu 
Ježišovej Reči na vrchu, o dobrú vôľu k uskutočneniu prikázania lásky v jednotlivých 
formách Desatora. Len takto budeme žiť tu i vo večnosti – ja „ty i celý tvoj dom“ (Sk 11, 14). 
 
 



13. nedeľa po ZSD 
 
 Božie kráľovstvo... dá sa národu,  

ktorý bude prinášať úrodu (Mt 21, 43). 
  

Rakúska kráľovná Anna sa v rozhovore so sv. Vincentom de Paul pýtala, čo máme 
robiť, aby sme v živote niečo vykonali. Svätec jej odpovedal jediným slovom: „Viac.“ 

Cirkev potrebuje vedľa modlitby aj činnosť odvážnych a obetavých svedkov. Ani 
jeden z nás sa preto nemôže uspokojiť s dosiahnutým. Musíme sa stále usilovať, aby sme viac 
milovali, viac odpúšťali, viac konali dobro... Pozvanie do Božieho kráľovstva je povolanie do 
Božej služby, ktoré žiada denné rozhodovanie k činom z viery, ktoré sú ako plody vinohradu. 
Ak ich nebudeme prinášať, Boh nás, ako zlých vinohradníkov, „bez milosti zahubí, a vinicu 
prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu“ (Mt 21, 41). 
 
 
14. nedeľa po ZSD 
 
 „Poďte na svadbu!“ 

 Ale oni na to nedbali a odišli: 
 jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom... (Mt 22, 4-5). 

  
Básnik Kupčík, túžbu človeka po výšinách, po vyššom cieli, vyjadril slovami: „Iné 

bohatstvá, nie iba hľadanie zlata, vedie ťa k vrchom. Čím vyššie vystúpiš, tým ďalej dovidíš 
a zdoláš tým aj sám seba.“ 
 Tak aj s našou spásou. Hlavnou chybou pri zanedbávaní spásy je prevrátené poradie 
životných hodnôt, to jest zanedbávanie vyšších Božích darov preceňovaním nižších vecí 
Božieho stvorenia. Božie varovanie: „H ľadajte teda najprv Božie kráľovstvo.. a toto všetko 
dostanete navyše“ (Mt 6, 33), je trestuhodným prehliadnutím Boha a jeho pozvania. Ak Boh 
volá, musí ustúpiť všetko ostatné. Tí, ktorí odmietnu pozvanie, môžu často beztrestne ostať 
pri svojich „poliach, obchodoch“. Vyúčtovanie však raz príde. V deň súdu nám bude všetko 
zjavené. Podľa podobenstva, každý, kto pozvanie nebral vážne, bude vyhodený do tmy (Mt 
21, 13). 
 
 
15. nedeľa po ZSD 
 
 Milovať budeš Pána, svojho Boha,  

celým svojím srdcom...,  
svojho blížneho ako seba samého! (Mt 22, 37; 39). 

  
Sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi, prirovnal ľudskú dušu k vtákovi, ktorý má dve 

krídla. Jedným je akoby prikázanie lásky k Bohu, druhým je prikázanie lásky k blížnemu. 
Aby sme mohli lietať, potrebujeme oboje krídel. 
 Podvojné prikázanie lásky znamená dvojaký spôsob lásky k Bohu. Neexistujú dve 
prikázania, ale len jedno prikázanie lásky dvojakým spôsobom, totiž priamo a nepriamo. Obe 
formy nemožno od seba odlúčiť ani ich postaviť do protikladu. Každá polovica by bola 
neúplná. Boh chce byť milovaný dvojakou cestou lásky. Nepriamo skrz ľudí a priamo 
oddanou láskou viery. A „na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i proroci“ (Mt 
22, 40). Láskou splníme všetky prikázania. To je najkrajšie učenie nášho Pána! 
 



 
16. nedeľa po ZSD 
 
 Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil  

a začal s nimi účtovať... (Mt 25, 19). 
 

 Sv. Felix, pápež (†492), cisárovi Zenonovi svojho času napísal tieto slová: „Pamätaj, 
že za skutky nášho života sa budeme zodpovedať a že raz všetci sa musíme postaviť pred 
Boží súd.“ 
 Sluhovia, ktorým „istý človek“ zveril majetok, predstavujú ľudskú spoločnosť, ktorým 
Boh stvorením rozdal najrozličnejšie schopnosti, ktoré sú rôzne a rôzne veľké. A až príde 
z neba na konci sveta, odplatí každému podľa jeho skutkov (porov.: Zjv 2, 23), a potrestá 
tých, ktorí sa neverou a nezodpovednosťou postavili proti nemu (porov.: Mt 25, 30). 

Veľmi silný dôraz vidíme v slovách o odďaľovaní súdneho dňa: „Po dlhom čase sa 
pán... vrátil“ (Mt 25, 19). Zdanlivo vzdialená smrť predstavuje nebezpečie, že sa človek 
uspokojuje s falošou istotou a zabúda, že každým dňom sme bližšie k súdu, ktorý každého 
čaká a nikoho neminie. Myslíme na to?  
 
 
17. nedeľa po ZSD 
 
 Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: 

 „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov!  
Dcéru mi hrozne trápi zlý duch“ (Mt 15, 22). 

 
 „Hriechom prarodičov diabol získal určitú nadvládu nad človekom, hoci človek 
zostáva slobodný. Dedičný hriech má za následok «porobu v moci toho, ktorý odvtedy vládol 
smrťou, čiže diabla». Neuznávať, že človek má zranenú prirodzenosť, náchylnú na zlé, je 
príčinou veľkých omylov v oblasti výchovy, politiky, sociálnej činnosti a mravov“ (KKC 
407). 
 Náš zápas nie je teda len proti ľudským silám zla, ale proti kniežatstvám 
a mocnostiam. Kvôli tomu veľkému zlu potrebujeme Spasiteľa, aby nás zachránil. V plnosti 
časov ho Boh skutočne poslal na tento svet, a on, pomazaný „Duchom Svätým a mocou... 
chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom...“ (Sk 10, 38). Spasiteľ je 
pánom nad zlými duchmi. Kresťan už nemá dôvod mať strach pred zlými duchmi, ak úprimne 
dôveruje Pánovi. Kanaánska žena, pohanka, pochopila, že jej Kristova prítomnosť pomôže. 
Pre túto jej veľkú vieru jej Ježiš povedal: „Nech sa ti stane, ako chceš“ (Mt 15, 28). 
 
 
18. nedeľa po ZSD 
 
 „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“... 

Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb,  
až sa im siete trhali. 
Preto dali znamenie spoločníkom, 
čo boli na druhej lodi, 
aby im prišli pomôcť... (Lk 5, 4; 6-7). 
 
Jakub, Ján a iní rybári pomohli Petrovi pri bohatom rybolove. Je to obraz spolupráce, 

ktorá by nemala chýbať v žiadnom farskom spoločenstve – i v každodennom živote! 



Bohužiaľ, tento biblický duch spolupráce často chýba medzi pracovníkmi Božieho 
kráľovstva! 

Je však potrebné spájať sa k vzájomnej pomoci. Túto myšlienku pekne zobrazuje 
jedna z milých legiend starej zbožnej Rusi, v ktorej sa hovorí – ako v jednom cárstve slávil 
cár sviatok a pozval všetkých poddaných, aby prišli s ním oslavovať. Všetci sa vydali na 
cestu. Len v jednej chalupe sedeli spolu dvaja – chromý a slepý – a nariekali: „Ako rád by 
som poprial dobrého zdravia cárovi, najedol sa dobrého jedla, ale nohy mi neslúžia, nikam by 
som nedošiel.“ Tak nariekal chromý. – Ako rád by som sa aj ja pobavil v takej spoločnosti, 
ale oči mi neslúžia, nevidím na cestu.“ Tak nariekal druhý, slepý... Až chlapec, ktorý šiel 
okolo a počul ich nariekanie, dal im radu: „Nech slepý vezme chromého na chrbát. Chromý 
dá oči, slepý dá nohy a dôjdu tak na hostinu obidvaja.“ 

To je aj naša situácia. Keď každý dáme k ceste životom top, čo sme a čo vieme, každý 
niečo, ľahšie prekonáme ťažkosti a dôjdeme spoločne do Božieho kráľovstva. Dokážeme, čo 
by sme sami zo seba trebárs ani nedokázali.  

 
 
19. nedeľa po ZSD 
 
 Ako chcete, 
 aby ľudia robili vám, 
 tak robte aj vy im!  (Lk 6, 31). 
 
 Mnohí ľudia nie sú dnes naklonení konať dobro. Prostriedky, ktoré vytvárajú verejnú 
mienku (tlač, rozhlas, televízia), väčšinou upozorňujú na zápornejšie stránky dnešných ľudí – 
násilie, povaľačstvo, drogy... Ale napriek tomu, je dosť takých, ktorých slová a skutky 
smerujú k čestnému a pokojamilovnému životu. O nich sa v novinách nedočítame, pretože 
nerobia škandály, ich život nie je zaujímavý. 

 „Dobro nebudí rozruch“, napísal raz Aldo Moro v rozhovore, ktorý priniesol denník 
Giorno. „Je oveľa ťažšie všimnúť si a zdôrazniť to, čo stojí na strane dobra, čo je pravdivé 
a prináša harmóniu, než to, čo také nie je – ľudí, stojacich mimo pravidiel, spôsobujúcich 
problémy človeku a spoločnosti...“  

Kristove slová z Reči na vrchu, ktoré ktosi nazval „zlatým pravidlom“, majú preto 
večnú platnosť. Ak budeme podľa nich žiť, budeme pôsobiť na dobro v človeku a môžeme 
dosiahnuť veľké veci. 
 
 
20. nedeľa po ZSD 
 
 Keď sa priblížil k mestskej bráne, 
 práve vynášali mŕtveho... 
 Potom pristúpil a dotkol sa már. 
 Nosiči zastali a on povedal: 
 „Mládenec, hovorím ti, vstaň“ (Lk 7, 12; 14).  

(Lk 7, 12). 
  
 Aj z tejto udalosti v meste Naim poznáme, že Ježiš nie je len Tešiteľom v bolesti, ale 
aj Víťazom a Pánom: autoritatívne porúča nosičom rakvy zastaviť a prikazuje smrti: 
„Hovorím ti, vstaň!“ Ježiš neprosí Otca v nebi o zázrak, neodvoláva sa na niekoho iného, ale 
zo svojej vlastnej moci, ktorá je mu daná „na nebi i na zemi“, prikazuje: „Vstaň!“ 



 Aké pravdivé sú slová modlitby, ktoré s Cirkvou vyznávame v chválospeve: „Len ty 
sám si svätý, ty jediný si Pán, Ježiš Kristus v sláve Boha Otca.“ 
 
21. nedeľa po ZSD 
 
 Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. 
 Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty... 
 Druhé padlo na skalu... 
 Iné zasa padlo do tŕnia... (Lk 8, 5-7). 
 
 Ježiš Kristus si raz takto sťažoval sv. Terézii z Lisieux: „Chcel by som sa prihovoriť 
mnohým dušiam, ale svet robí v ich ušiach taký hluk, že nemôžu počuť môj hlas.“ 
 Kto je naplnený pozemskými žiadosťami, nemôže počuť Boží hlas, ktorý k nemu 
hovorí... Tri skupiny poslucháčov, o ktorých hovorí Ježiš v podobenstve, počujú Božie slovo 
iba navonok. Nemajú schopnosť prijať vo svojom vnútri semeno milosti, pretože sú otupení 
udalosťami života a nepripravujú svoje srdce. Náboženstvo je im niečím neskutočným 
a nevhodným pre pozemský život, a ak, tak potom len ako opora pre starých a chorých ľudí, 
alebo ako výchovná pomôcka pre deti. Na náboženstvo sa pozerajú zhora, ako na pozostatok 
stredoveku, ako na neplodnú náuku, s ktorou sa nedá robiť kariéra. Nie sú nepriateľmi Cirkvi, 
ale sú otupení a ľahostajní... Patríme k nim? 
 
 
22. nedeľa po ZSD  
 

Bol istý bohatý človek. 
Obliekal sa do purpuru a kmentu 
a deň čo prepychovo hodoval. 
Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, 
menom Lazár...“ (Lk 16, 19-20). 
 
Cez vojnu za leningradskej blokády bol veľký hlad. Prídelové lístky sa dávali 

dvojtýždenne, za stratu náhrada nebola možná. Prídel stačil iba na zachovanie života, nie na 
nasýtenie. Istého dňa prišla do nemocnice zdravotná sestra vyplakaná. Niekto jej ukradol 
potravinový lístok. Operovaní vojaci v jednej izbe na obed zjedli iba polovicu obeda. Druhú 
odložili. Niekto to oznámil chirurgovi. Profesor Uglov prišiel vec vyšetriť. Jeden z vojakov 
mu povedal: „Sestrička sa okolo nás narobí, nabehá. My ležíme. Nám stačí pol obeda, dotiaľ, 
kým nedostane svoj prídelový lístok. Nedovolíme, aby umrela hladom!“ 

Podobenstvo o rozsievačovi bolo často nesprávne vysvetľované ako odsúdenie zlého 
a lakomého srdca. O tom však v podobenstve niet ani slova! Podobenstvo tiež nehovorí, že by 
bol boháč zlým človekom. Naopak, aj vo svojej zatvrdnutosti mal starosť o spásu svojich 
bratov. Nebol zlý ani k žobrákovi: neublížil mu, nezakázal mu žobrať pred svojím domom, 
nepoštval na neho psov. Okrem prepychového spôsobu života uprostred chudobných sa Sväté 
písmo zmieňuje len o jedinom hriechu: ľahostajnosti k Lazárovej biede, teda nedostatku lásky 
k potrebám blížneho. 

Je potrebné aj nám často rozmýšľať, kto je a kde je náš „Lazár“, ktorý potrebuje našu 
pomoc – nielen v našej blízkosti, ale aj ďalej, za „plotom“. Pán nám nechal voľbu i povinnosť 
hľadať vhodné i možné prostriedky ku konkrétnemu riešeniu sociálnych problémov. 
  
 
23. nedeľa po ZSD  



 
 Doplavili sa do gergezského kraja, 
 ktorý je oproti Galilei. 
 Keď vystúpil na breh, 
 vyšiel oproti nemu akýsi muž z mesta, 
 posadnutý zlými duchmi  (Lk 8, 27). 
 
 Existujú démoni, zlí duchovia? 
 V posolstve Ježiša Krista je toľkokrát a tak výslovne vyjadrená reč o démonoch, že by 
bolo celé posolstvo nezrozumiteľné, ak by niekto chcel poprieť biblickú existenciu padlých 
anjelov. „Písmo a Tradícia Cirkvi vidia v tejto bytosti padlého anjela, ktorý sa volá satan 
alebo diabol“ (KKC 391). 
 Nemecký filozof Theodor Häcker (1879-1945) dáva k tejto téme na uváženie 
pozoruhodnú myšlienku o pochybnostiach voči démonom: 
 V našom storočí i v predchádzajúcich dobách došlo k toľkým hrozným zločinom proti 
ľudskosti, strašným ničeniam vo vojnách a k ohavnostiam v koncentračných táboroch 
a väzniciach, že sa filozof musí pýtať po príčine, ktorá by to dostatočne vysvetlila. Človek nie 
je dostatočným vysvetlením takéhoto strašného ničenia. 
 T. Häcker z toho vyvodzuje úvahu o pôsobení mocných zlých duchov, ktorých 
používajú aj ľudia ako nástroje zloby. 
 Diabolská moc je mocou padlých anjelov, ktorým Boh dovoľuje pôsobiť v čase 
pozemského osvedčenia ľudskej slobody medzi dobrom a zlom. To, že „Boh dopúšťa 
diablovo pôsobenie, je veľké tajomstvo“ (KKC 395), ale my „vieme, že tým, čo milujú Boha, 
všetko slúži na dobré“ (porov.: Rim 8, 28). 
 
 
24. nedeľa po ZSD 
  
 Ako šiel, tlačil sa na neho zástup. 
 Bola tam aj istá žena, 
 ktorá mala dvanásť rokov krvotok... 
 Pristúpila odzadu, dotkla sa obruby jeho šiat 
 a hneď prestala krvácať... (Lk 8, 42-44). 
 
 V Talmude sa hovorí o princovi, ktorý zablúdil v istej veľmi vzdialenej  krajine. Kráľ 
ho zavolal späť. Princ mu povedal: „Som priveľmi ďaleko. Nemôžem sa znova vrátiť do 
svojej krajiny.“ Kráľ mu odkázal: „Vráť sa a kráčaj dovtedy, kým budeš vládať. Zostatok 
cesty vykonám ja, aby som ťa stretol.“ 
 Žena, ktorá mala krvotok, bola podľa vtedajších kultových názorov „nečistá“ a tým 
vylúčená zo spoločnosti. Jej dôvera v uzdravenie púhym dotykom Kristovho rúcha mala 
v sebe jasné rysy magickej zbožnosti pohanov. Staré podanie ju označuje ako pohanku. Avšak 
okamžité uzdravenie Ježišom Kristom vyjadruje veľmi dôležitú pravdu. Boh prijíma každého, 
kto u neho hľadá pomoc, aj keď je to na počiatku snáď neosvietené hľadanie, prameniace 
z primitívneho zmýšľania. Namiesto nadprirodzenej viery prijíma Ježiš aj dôveru človeka, 
ktorý ešte nepochopil súvislosť náboženských právd a Kristovo poslanie. Milosrdný Boh 
prijíma dôveru ako prvý krok človeka a pomáha k celej milosti viery. Božia dobrota sa tu javí 
aj v láskavých slovách k neosvietenej žene: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!“ 
(Lk 8, 48). 
 
 



25. nedeľa po ZSD  
 
 Takisto aj levita: 
 keď prišiel na to miesto a uvidel ho, 
 išiel ďalej (Lk 10, 32). 
  
 Maďarský  kazateľ Tihamér Tóth v jednej svojej kázni povedal: „Keď na ceste padne 
kôň, desiatky rúk sa spoja, aby ho postavili. Keď však padne človek do hriechu, ruky sa 
nepohnú!“ 
  Neprechádzame aj my okolo nešťastia iných s nepovšimnutím ako títo dvaja 
z podobenstva o milosrdnom Samaritánovi? Obidvaja videli nešťastníka, čo ležal pri ceste. 
Videli ho, ale obišli... (Tak mu treba!)... „Trávime príliš mnoho času tým, že sa snažíme 
zrážať ľudí na kolená“ (Bill Clinton). 
 V románe M. Gorkého Matka hovorí Andrej: „Viem, že príde doba, keď sa ľudia budú 
jeden z druhého radovať, keď každý bude druhému žiariť ako hviezda.“ Pekné slová, ale 
odkiaľ prídu takí ľudia? Kto ich takých vytvorí? Iba láska pretvorí svet. Láska, ktorá nemiluje 
„len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou“ (1 Jn 3, 18). Láska, ktorá je „z Boha“ (1 Jn 
3, 9). Ku všetkým – a bez rozdielu.  
 
  
26. nedeľa po ZSD 
 
 Blázon! 
 Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život, 
 a čo si si nahonobil, 
 čie bude?  (Lk 12, 20). 
 
 V románe Faraón čítame, že egyptským panovníkom – faraónom – dávali po smrti na 
tvár masky zo zlata, aby ich tváre ostali zachovalé, hoci ostatné telo spráchnivelo. 
 To bola márnivosť a márna sláva. Pyramídy, v ktorých boli uložené ich ostatky, stáli 
nesmierne mnoho obetí životov zotročených ľudí, takže tie masky zo zlata boli výsmechom 
zneuctenej slobody. 
 Výnimočná a dočasná prosperita v čase mieru a hospodárskeho rozkvetu nesmú mať 
v živote kresťana vnútornú istotu. Kresťan vie, že má majetok len v správe podľa Božej vôle, 
teda k dobru spoločnosti, a že zo všetkého musí v hodine smrti zložiť účty. Preto je zmýšľanie 
niektorých dnešných ľudí rovnako nerozumné ako zmýšľanie bohatého človeka z evanjelia: 
„Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!“ Ak si pomyslíme na smrť, všetok pozemský majetok je 
márny. Jedinou absolútnou hodnotou je Boh. Preto Ježiš žiada od kresťana, aby bol bohatý 
pred Bohom (Lk 12, 21) a zhromažďoval si poklady pre nebo (Mt 6, 20). 
 
 
27. nedeľa po ZSD 
 
 V sobotu učil v istej synagóge. 
 Bola tam žena, 
 ktorá osemnásť rokov 
 mala ducha neduživosti. 
 Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať  (Lk 13, 10-11). 
 
 Chorá! Osemnásť rokov! Je to veľa? Málo? 



 Koľko sme trpeli, trpíme a budeme trpieť my? Komu a čo sme urobili, že musíme 
trpieť – rok, dva... ba niekedy celý náš život je veľkým utrpením, krížom? 
 Koľkí z nás si už položili túto trýznivú otázku, keď nám niečo nevyšlo, alebo keď sme 
„museli“ prijať nejakú bolesť. 
 Je to dospelá analógia, verná ozvena slov: „Boh ťa potrestá!“ – ktoré nás možno už 
v detstve trápili, a ktoré sme si napriek tomu osvojili. 
 Potom je tu úsmevná príhoda zo života sv. Terézie z Ávily, ktorá prechádzala cez 
rieku a takmer sa utopila. Keď začala reptať, Pán jej povedal: „Terézia, či ty nevieš, že takto 
zaobchádzam so svojimi priateľmi?“ Terézia mu na to pohotovo odvetila. „Nuž, Pane, potom 
sa nedivím, že ich máš tak málo.“ 
 Od Kristových čias už nemusíme tápať ako Jób, zmysel utrpenia už nie je trýznivou 
otázkou, ale jednoducho pripodobnením sa Ježišovi Kristovi. Boh nás miluje najväčšou 
láskou vtedy, keď si želá, aby sme mali podiel na jeho údele, aby sme boli v jeho blízkosti na 
tejto Golgote, kde všetci, čo ho chcú úprimne nasledovať, sa bezprostredne zúčastňujú na jeho 
diele. Každé utrpenie prijaté v tomto duchu je dar, ktorý má vykupiteľskú moc. Ak sme to 
ešte nepochopili, potom Kristus aj nás musí upozorniť: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom 
uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do slávy!“ 
(Lk 24, 25-26). 
 Túto cestu musíme prejsť aj my spolu s Pánom vo svetle Písma... Aj my musíme 
v prorokoch objaviť jeho Božský úmysel, ktorý sa rovná víťazstvu: pretrpieť všetko a tak 
vojsť do slávy!  
 
 
28. nedeľa po ZSD 
 
 Istý človek pripravil veľkú večeru 
 a pozval mnoho ľudí... 
 Naraz sa začali všetci vyhovárať... (Lk 14, 17-18). 
 
 Dr. Jiří Mrázek, CSc., významný český vedec, hovorieval: „Pamätaj si, že každou 
informáciou, ktorá ti unikne, sa začínaš v živote omeškávať.“ 
 Ak to platí v oblasti vedy, platí to tým závažnejšie v oblasti rozhodujúcej pre 
naplnenie životného poslania každého z nás: spásu duše. Preto neposlušnosť k Pánovým 
slovám: „Poďte, už je všetko pripravené“ (v. 17) je trestuhodným prehliadnutím Boha a jeho 
pozvania. Ak Boh volá, musí ustúpiť všetko ostatné – biblickou rečou povedané: pole, voly, 
rodina... Kto to pochopí, bude „blahoslavený... v Božom kráľovstve“ (v. 15). Kto to 
nepochopí a pozvanie odmietne, podľa Pánových slov „neokúsi moju večeru“ (v. 24). 
 
 
29. nedeľa po ZSD 
 

Neočistilo sa ich desať? 
A tí deviati sú kde? 
Nenašiel sa nik okrem toho cudzinca, 
čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? (Lk 17, 17-18). 
 
V nedeľu sa pri stole zhromaždila celá rodina. Keď sa najedli, matka pripravila puding 

s čokoládou. Svojej najmladšej dcére dala vrchovato, lebo puding mala veľmi rada. Keď ho 
dcéra s chuťou zjedla, otec ju chcel naučiť dobrému správaniu i vďačnosti. Preto sa jej spýtal: 



„A teraz čo povieš?“ Avšak dcérka namiesto očakávaného „ďakujem“ nahlas odpovedala: 
„Mama, ešte mi daj!“ 

Nie je taká aj naša vďačnosť voči Bohu? 
  
 
30. nedeľa po ZSD 
 
 „Ešte  ti jedno chýba. 
 Predaj všetko, čo máš, 
 rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. 
 Potom príď a nasleduj ma.“ 
 Keď to počul, zosmutnel, lebo bol veľmi bohatý (Lk 18, 22-23). 
 
 
 52-ročný boháč, multimilionár a priemyselník Filiberto Guala v Turíne, zanechal svoje 
dobre prosperujúce továrne, svoje vily a exkluzívne autá a svoje bohatstvo, všetko predal 
a peniaze rozdal a vstúpil do najprísnejšej rehole trapistov. Turínske noviny napísali, že celé 
Taliansko sa chytilo za hlavu nad týmto činom. Ako sa to stalo? Božia Láska naraz vstúpila 
do jeho srdca a uchvátila ho tak, že začul Božie volanie: Predaj všetko, čo máš a rozdaj a príď 
a nasleduj ma! (DP 1991, 7). 
 Takého odmietnutie bohatstva je zvláštny Boží dar a ten sa nedostaví všetkým, pretože 
keby tak všetci urobili, život na svete by bol nemožný.  
 V evanjeliovom príbehu ponúkol Ježiš mladému mužovi vysokú úlohu nasledovania 
(apoštolský úrad) a žiadal dôsledne i od neho opustenie dovtedajšieho spôsobu života 
a pozemského bohatstva. Mladý muž toto pozvanie neprijal, buď z nepochopenia veľkosti 
ponuky, alebo z vnútornej pripútanosti k majetku. 
 Ježiš ho za to rozhodne neodsúdil. Ale varovné slová o nebezpečenstve bohatstva pre 
spásu, ktoré Ježiš po odchode mládenca povedal učeníkom, platia všetkým... Aj nás niekedy 
pozýva Boh k vyšším formám dobroty a spravodlivosti. Koľkokrát neprijímame toto 
pozvanie, „odchádzame“, dokonca aj bez „zosmutnenia“. 
  
 
31. nedeľa po ZSD 
 
 Keď sa približoval k Jerichu, 
 sedel pri ceste akýsi slepec a žobral... (Lk 18, 35). 
 
 Sv. Terézia z Avily, jedna z doktoriek učenia Katolíckej cirkvi, si uvedomovala mnohé 
ťažkosti, ktoré trápili veriacich, a vo svojej modlitbe sa opýtala: „Môj Pane, je snáď pravdou, 
že ak ti niekto urobí službu, odmeníš ho nejakým veľkým trápením?“ 
 Veriaci človek netvrdí, že pozná všetky odpovede a má vo všetko jasné. Vie, že popri 
svetle a tme existuje aj polotma. Každý kresťan je nositeľom kríža. Ak nie iného kríža, potom 
aspoň mnoho trýznivých otázok, ktoré ho gniavia až do posledného výdychu. Ba na najťažšie 
otázky ani nehľadá odpoveď, pretože vie, že nie sú z tohto sveta. Ježiš Kristus po svojom 
vzkriesení skrze Písma vysvetľuje apoštolom (porov.: 24, 25), že jeho utrpenie – ktoré sa stalo 
aj ich utrpením – bolo potrebné, dobré, účinné. Túto cestu musíme prejsť aj my spolu 
s Pánom vo svetle Písma (porov.: 1 Pt 2, 21). 
 
32. nedeľa po ZSD 
 



 A tu muž, menom Zachej, 
 ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, 
 zatúžil vidieť Ježiša... (Lk 19, 2). 
 
 Viera v Boha úplne mení postoj človeka voči životu, ale aj voči smrti. 
 R. Wurmbrand v knihe Veriť, ale prečo? píše, že v mladosti si bol istý, že niet Boha, 
čo ho veľmi zarmucovalo. Želal si, aby jestvoval nejaký Boh a považoval to za nešťastie, že 
nejestvuje. Na dôvod tohto postoja prišiel až neskôr. Totiž človek, ktorý vie, že Boh jestvuje, 
sa cíti bezpečne. V Biblii sa Božia hora nazýva Sion, čo znamená prístrešie (útočisko). 
 Zachej, ktorý Ježišovi vyšiel napred, ba dokonca vyšiel na figovník, aby ho mohol 
vidieť a poznať, našiel v Ježišovi ozajstné prístrešie – oporu. Preto mohol z Ježišových úst 
počuť: „Dnes prišla spása do tohto domu...“ (Lk 19, 9). Je to uistenie aj pre nás! Pokiaľ 
človek žije, nie je vylúčený ani z Božej lásky ani zo spoločenstva viery, nádeje a lásky.  
 
 
Nedeľa mýtnika a farizeja 
 

Mýtnik stál celkom vzadu 
a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť... (Lk 18, 13). 

 
Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi (354-430), vo svojich Vyznaniach, v ktorých 

opísal svoj život a návrat k Bohu, píše aj o tom, že Boh sa približuje len k tým, ktorí sú 
pokorného srdca, a že pyšní ho nikdy nenájdu – i keby vo svojej učenosti vedeli spočítať 
hviezdy a piesok, vymerať priestory hviezd a pochopiť ich cesty. 

Preto aj Spasiteľ hovorí svojim učeníkom, ktorí k nemu prišli s otázkou, kto je 
najväčší v nebeskom kráľovstve, toto: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do 
nebeského kráľovstva“ (Mt 18, 3). 
 
 
Nedeľa márnotratného syna 
 
 Už toľko rokov ti slúžim... 
 No keď prišiel tento tvoj syn...  (Lk 15, 29; 30). 
  
 Slávny viedenský kazateľ Abraham a Sancta Clara povedal kedysi svojim 
poslucháčom: 
 Na ostrove Malta niet hadov, na Sardínii nie sú vlci, v strednej Európe nie sú 
krokodíly, ale na celom svete nenájdete miestečka, kde by nebolo závisti. 
 Naozaj, málokedy sa nájde srdce, v ktorom by sa aspoň neozvala táto necnosť. Niet 
sebemenšej záhradky šťastia, aby sa pred jej bránkou nezastavil nejaký závistlivec a jedovato 
nehľadel na jej ruže. Na vidieku si ľudia závidia hojnosť, v malých mestečkách šaty, vo 
veľkých mestách stoja so závisťou aspoň pred výkladnými skriňami... 
 Aj za protestom staršieho syna z podobenstva vidíme len závisť a pýchu... Aj farizeji 
chceli mať Boha len pre seba, a hnevali sa, ak Boh rovnakou láskou zahrňoval ich – 
i hriešnikov... varujme sa takéhoto posudzovania. Doprajme každému miesto vedľa nás.  To 
bude najlepší dôkaz, že sme Kristovu náuku o láske dobre pochopili. 
  
 
Mäsopôstna nedeľa 
 



 Až príde Syn človeka vo svojej sláve 
 a s ním všetci anjeli, 
 zasadne na trón svojej slávy... (Mt 25, 31). 
 

Vtedy každému odplatí, čo si podľa svojich skutkov zaslúži... Kristov konečný 
rozsudok bude teda triedením, nie vyšetrovaním a súdením. Bude len potvrdením toho, ako sa 
sám človek rozhodol – pre dobro alebo pre zlo. 

V tomto duchu žila a pracovala bl. Matka Terézia. Na národnom Eucharistickom 
kongrese v Pescare roku 1977 povedala: „Všetci budeme súdení z toho, čo sme urobili pre 
Ježiša – nahého, hladného a väzneného. Hľadajme opusteného Ježiša, ktorý žije v našej 
blízkosti, dokonca v našom dome. Hľadajme chudobných v našich rodinách a robme im to, čo 
Ježiš robí nám. Všetka bieda vo svete vychádza z toho, že v našich rodinách niet lásky, pokoja 
a radosti.“ 

Nikto z nás nedokáže natrvalo zostať bez hriechu. Každý však môže a ako kresťan 
musí milovať. „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom 
milovať“ (Jn 12, 35). 
 
 
Syropôstna nedeľa 
 
 V nebi si zhromažďujte poklady; 
 tam ich neničí ani moľ, ani hrdza 
 a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. 
 Lebo kde je tvoj poklad, tak bude aj tvoje srdce (Mt 6, 20-21). 
 
 Jeden milionár umieral. Obrátil sa na svojich dedičov a povedal: 
 „Deti moje, opúšťam vás, zanechávam vám...“ 
 „Koľko?“ zvolali všetci pohotovo. 
 Skutočne bohatý je len ten človek, ktorému bežia deti do náručia, keď má prázdne 
ruky. 
 Aké poklady hľadáme my? Kde je naše srdce? 

Existujú nebeské poklady a Pán nabáda k ich usilovnému zhromažďovaniu. Každý 
človek poznáva, o aké nebeské poklady tu ide: zásluhy a milosti z dobrých skutkov, modlitby 
a pôst, odpúšťanie a almužny, o ktorých Pán vo svojej Reči na vrchu trikrát hovoril 
a zdôraznil, že nebeský Otec odmení tieto skutky a bude k nám milosrdný. 
 
 
1. pôstna nedeľa 

 
 Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, 
 povedal o ňom: 
 „Toto je pravý Izraelita, 
 v ktorom niet lesti.“ 
 Natanael sa ho opýtal: 
 „Odkiaľ ma poznáš?“ (Jn 1, 47-48).  
 
 Jeden chlapec povedal druhému: Viem o tebe všeličo!“ 
 Aké by to bolo krásne, keby o tebe i o mne bolo známe len jediné: Ctí a miluje Pána 
Ježiša, vzýva ho a klania sa mu... 



 Ježiš dáva na vedomie aj Natanaelovi, že dokonale pozná ľudské srdce, skryté 
myšlienky i minulé udalosti, ktoré by nemohol poznať prirodzeným ľudským poznaním. Ježiš 
však sľubuje ešte väčšie zjavenie mesiášskej moci a poznania. Dôkaz tejto Božej 
vševedúcnosti vedie Natanaela k plnej viere: „Ty si Boží Syn...“ (Jn 1, 49). 
 Tento dôkaz Božej vševedúcnosti nech nás vedie k viere, že Ježiš pozná aj nás, a to 
nielen naše slabosti, ale aj našu dobrú vôľu a preto nám raz bude milosrdným Sudcom. 
  
 
2. pôstna nedeľa 

 
 O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. 
 Ľudia sa dopočuli, že je v dome... 
 Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; 
 Niesli ho štyria. 
 A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, 
 odkryli strechu tam, kde bol, 
 a otvorom spustili lôžko (Mk 2, 1; 3-4). 
 

Albert Schweitzer, teológ, misionár, svetoznámy lekár, hudobník, zasvätil svoj život 
službe chorým. Vyzýval všetkých ľudí: „Otvorte oči a hľadajte, kde nejaký človek trocha 
potrebuje čas, trocha srdečnosti, trocha súcitu, trocha vašej spoločnosti, trocha ľudskej práce... 
Hľadaj, či nenájdeš možnosť využiť svoje spoločenstvo.“ 

Nosiči ochrnutého museli mať veľkú vieru v Boha, že dokázali prísť s chorým 
k Ježišovi cez všetky prekážky... To je pole aj pre náš apoštolát, aby sme si jeden druhému 
pomáhali nielen v tých ľudských každodenných potrebách, ale ich aj privádzali k Božej 
pravde, ku Kristovi a ma odvahu prekonať aj všetky prekážky, ktoré nám stoja na tejto ceste. 
 
  
 
3. pôstna nedeľa – Krížupoklonná 

 
 Kto chce ísť za mnou, 

nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma (Mk 8, 34). 
 
Pápež Ján Pavol II. pri jednom stretnutí s kardinálmi povedal, že jedinou katedrou pre 

kresťana je kríž. 
Náš život je vtedy ťažký, keď sa snažíme presadiť svoju vôľu. Ale keď dovolíme 

Bohu, aby v našom živote realizoval svoje plány, vtedy okúsime ľahkosť Ježišovho jarma. 
Ježiš sám stojí pred nami ako príklad nesenia kríža. Kto denne nesie svoj kríž s Pánom, ten 
pocíti silu jeho slov: „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11, 30).  
 
 
4. pôstna nedeľa 
  

Jeden zo zástupu mu odpovedal: 
 „U čiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, 
 posadnutého nemým duchom. 
 Kdekoľvek ho schytí, zhodí ho, 
 idú mu peny, škrípe zubami a chradne...“ (Mk 9, 17-18). 



  
 Otec chorého syna zrejme hovorí o námesačníctve a opisuje stavy, ktoré sprevádza 
táto choroba. Nepredpojatému kresťanovi pri čítaní tohto miesta Svätého písma je jasné, že 
človek visí medzi nebom a peklom. Kto si nie je vedomý zo svojej viny tohto ohrozenia 
kniežaťom tohto sveta (porov.: Jn 12, 31), ten už vopred prehral svoj boj o spásu... „Učeniu 
Biblie a Cirkvi sa protiví, ak sa odmieta uznať jestvovanie takejto skutočnosti..., alebo 
vysvetľovať ju ako pseudorealitu, koncepčnú a nereálnu personifikáciu neznámych príčin 
našich nešťastí“ (Pavol VI., 15. nov. 1972). Kresťanská tradícia nám hovorí, že zlo, ktoré tlačí 
ľudstvo, je taká mocná sila, že naša prirodzenosť ju bez Božej pomoci nedokáže premôcť: 
„Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto 
temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6, 12). Je to preto, že zlo vo svete má 
satanský pôvod, ktorý nedokážeme jednoducho premôcť len kresťanským vzdelaním alebo 
cirkevnými programami. Potrebujeme Spasiteľa. Bez Spasiteľa je svet stratený. To je to, o čo 
sa aj modlime: „Zbav nás Zlého“ (Mt 6, 13). 
 
 
5. pôstna nedeľa 
 
 Ježiš išiel pred nimi 
 a oni tŕpli a so strachom išli za ním (Mk 10, 32). 
 
 Slávny taliansky virtuóz Franz Liszt vo svojom testamente napísal: „Áno, Ježišu 
ukrižovaný, vziať svoj kríž a nasledovať ťa, to by malo byť pravým povolaním na tomto 
svete...“ 
 Nasledovaním Pána „so strachom“ nebolo iba skúsenosťou prvých učeníkov. Apoštoli 
tušili, že Ježiša nečaká nič dobrého v Jeruzaleme a už niekoľkokrát počuli jeho smutnú 
predpoveď utrpenia. 

Každý človek sa prirodzene bojí bolesti, a nebudeme asi veriť, že by niekto mohol mať 
úprimnú radostnú tvár pred ťažkou operáciou. Kresťan má však dôvod prekonávať prirodzený 
strach nadprirodzeným pohľadom: dôvera v Božiu lásku a pohľad na konečný cieľ života 
u Boha dokáže prekonať aj najnepríjemnejšie utrpenia. 
 
 
Lazárova sobota 
 
 Ja som vzkriesenie a život. 
 Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. 
 A nik, kto žije a verí vo mňa, 

neumrie naveky. 
Veríš tomu?  (Jn 11, 25-26). 
 
Veríš tomu? 
Ježiš sa pýta nielen Marty, ale aj nás. Veríme nielen v šťastných chvíľach, ale aj vo 

chvíľach bolesti, utrpenia a ťažkých stratách? 
V jednej anekdote hovorí manžel, akú dôveru má vo vernosť svojej manželky. 

A pripomína: „ Aj detektív, ktorý pozoruje moju manželku z môjho poverenia, potvrdzuje mi, 
že sa na ňu môžem absolútne spoľahnúť.“ 

Iste sa zasmejeme tejto podivnej predstave o dôvere. Nemáme však niekedy aj my 
takúto podivnú predstavu o viere, keď o Božej láske, múdrosti a moci zapochybujeme hneď, 
akonáhle nás podrobí nebeský Otec nejakej skúške? 



 
 
Kvetná nedeľa 
 
 Chudobných máte vždy medzi sebou... (Jn 12, 8). 
 
 Pohanskému filozofovi sa ktosi sťažoval na svoje utrpenie. Filozof ho vyviedol na 
najvyššiu vežu v Aténach, ukázal mu všetky paláce a domy a povedal: „Pozri na tieto 
príbytky, a skúmaj, či nájdeš jeden bez utrpenia.“ 
 Na zemi nikdy nebude raj. Nikdy nenastane situácia, v ktorej by neexistovala žiadna 
telesná či duchovná bieda, ohrozenie, vina a trest, strach, slzy a smrť. Táto myšlienka je 
smutným pozadím aj vyššie citovaných Kristových slov (porov.: tiež Mt 26, 11; Mk 14, 7). 
Pripomínajú možnosť a mravnú povinnosť príležitostí ku konaniu dobra, predovšetkým 
v pomoci tým, ktorí to potrebujú. Kristove slová sú naozaj prorockými slovami, overené 
v priebehu dvoch tisícročí a sú viditeľné aj v tom našom, treťom storočí, ktoré sa pýši 
úžasným pokrokom. 
 
 
 
Veľký štvrtok 
 
 Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu 
 v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš, 
 a uzniesli sa, 
 že Ježiša podvodne chytia a zabijú (Mt 26, 3-4). 
 
 O. Marián Potaš, OSBM, vo svojej knihe Dar lásky, v ktorej pozbieral drahocenné 
perly zo života veľkého mučeníka biskupa Pavla Gojdiča, píše aj o tom, ako na súde 
v Bratislave svedčili proti biskupovi Pavlovi (tiež aj iným) najatí falošní svedkovia: 
 „Výpovede svedkov «spracovali» vyšetrujúce orgány tak, aby vyzneli aj ako 
obvinenie biskupov z ich neľudského a nesociálneho vzťahu k vypovedajúcim, a vôbec, 
k svojim podriadeným, a tiež ako obvinenie z nanucovania účasti na rôznych protištátnych 
a protikomunistických akciách... A tak svedkovia zvládli dobre svoju úlohu, hoci každému 
z nich sa chvelo srdce a svedomie hovorilo: «Ty si zhrešil, predal si krv nevinného!» Táto 
myšlienka prenasledovala každého z nich dlhé roky“ (s. 232).  

„Sluha nie je väčší ako jeho pán“ (Jn 15, 20). Pravdivosť týchto Kristových slov 
dosvedčujú dvetisícročné cirkevné dejiny, ako aj skúsenosť našej doby. Tak vodcovia Izraela, 
ako aj všetci, ktorí sa dostali do mocenskej oblasti Zlého sa rozhodli pre súdenie a odsúdenie 
Ježiša a jeho nasledovníkov. A nezdráhali sa pri tom „podvodne ich chytiť a zabiť“.   
 
 
Veľký piatok 
 
 Keď sa mu naposmievali, 
 vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. 
 Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali  (Mt 27, 31). 
 
 Dánsky básnik J. Jakobsen opisuje v jednej novele scénu ukrižovania Ježiša Krista, 
v závere ktorej píše: 



 „Tu videl Boží Syn, že ľudia neboli hodní vykúpenia. Vytrhol nohy cez hlavičky 
klincov, zaťal päste a odtrhol ich, zoskočil dolu, roztrhol svoje rúcho s hnevom kráľa 
a vystúpil do neba. Kríž zostal stáť prázdny a dielo vykúpenia nebolo nikdy dokonané...“ 
 Iste by to tak bolo, keby bol Ježiš ako my. Ale on zostal na kríži až do konca. V jeho 
srdci horela Božia láska a tá nehľadí iba na prítomnosť. „Boh tak miloval svet...“ (Jn 3, 16). 
 „ Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život“ (1 Jn 3, 16). 
 
 
Veľká sobota 
 
 Keď odišli, 
 prišli do mesta niektorí zo stráže 
 a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. 
 Tí sa zišli, poradili sa 
 a dali vojakom veľa peňazí so slovami: 
 „Tak vravte: V noci prišli jeho učeníci, 
 a kým sme my spali, oni ho ukradli. 
 A keby sa to dopočul vladár, 
 my ho uchlácholíme a postaráme sa, 
 aby sa vám nič nestalo“ (Mt 28, 11-13). 
 
 Príklad z nedávnych rokov. 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. Neopakovali 
výsmech výsmechom, nezdvíhali kamene. Mlčali – a ešte viac sa k sebe primkli. Dievča zo 
sedmičky povedalo mladším: „Nebojte sa ich, sú to úbožiaci.“ 
 Ani ukrižovaný Kristus ani umlčaná Cirkev nedoprajú Božím protivníkom pokoj 
v srdci. Vodcovia vtedajšieho Izraela zdanlivo triumfovali na Kalvárii, ale len veľmi krátko. 
Už tento deň sa ich sŕdc zmocňuje nepokoj a neistota. Od Piláta si vyprosujú vojenskú stráž 
k hrobu a k tomu štátnu pečať na hrobný kameň, pretože sa boja, že ich zločin sa ukáže 
neúspešný. Svojím zlým svedomím poslúžili ako svedkovia pre dejinnú skutočnosť Kristovho 
vzkriesenia, hoci tým vlastne chceli bojovať proti nemu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nepohyblivé sviatky 
 

 
Narodenie Presvätej Bohorodičky 
 
 Marta, Marta, 
 staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci... (Lk 10, 41). 
 
 Nemať peniaze – neznamená byť chudobným. 
 Krásne vyjadrila svoju dôveru v Božiu pomoc spisovateľka Mária Trappová v knihe 
S piesňou okolo sveta. Keď sa dozvedeli, že ich banka, v ktorej mali uložené všetky peniaze, 
skrachovala, jej manžel bol blízko zúfalstva. Zatiaľ mal všetkého dosť, teraz je na mizine. 
S vierou v srdci mu povedala: my predsa nie sme chudobní, my len nemáme peniaze. Jej 
rodina bola veriaca a tak verila, že sa všetci s touto novou realitou zmieri a nebudú podliehať 
zúfalstvu preto, že prišli o majetok.  
 Kresťan má vydávať svedectvo nielen o pominuteľnosti alebo o nebezpečenstve 
každodenných vecí, ale tiež o kráse a dobrote Božieho stvorenia. Dospelý kresťan nemá byť 
spútaný ani prílišným obdivom materializmu, ani triasť sa nad falošným idealizmom. Ak 
niečo s vďakou užívame, prečo by sme mali byť potupovaní za to, za čo vzdávame vďaky? 
„ Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu“ (1 Kor 10, 31).   
 
 
Nedeľa pred Povýšením svätého kríža 
 
 A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, 
 tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, 
 aby každý, ktorý verí, 
 mal v ňom večný život (Jn 3, 14-15). 
 
 Keď sv. Ján Bosko prišiel raz k pápežovi Piovi IX., Svätý Otec sa ho opýtal, ktorá 
veda sa mu najviac páči. Svätec povedal: „Poznať Ježiša Krista, toho Ukrižovaného.“  
 Nočný rozhovor, ktorý mal Ježiš s Nikodémom, je pre nás veľmi poučný. Nikodém 
hľadal spásu, chcel poznať pravdu od toho, ktorý „prišiel od Boha ako učiteľ“  (Jn 3, 2). 
Nikodém ťažko chápe Pánovu reč, ale prosí, aby ho poučil. A potom o nej rozmýšľa. Sú 
prameňom nových poznatkov. 
 Ak aj my nerozumieme mnohým náboženským otázkam, neuspokojujme sa 
s polovičatým poznaním. Aj my sa pýtajme: Pane, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, 
prosím ťa, pouč ma o ceste spásy! Veď „ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života“ 
(Jn 6, 68). 
  
 
Povýšenie svätého kríža 
 
 My máme zákon 

 a podľa zákona musí zomrieť... (Jn 19, 7). 
  

Koľkokrát v dejinách boli tieto slová púhou zámienkou na presadenie nenávistného 
úmyslu! Zákony a štátom ovládaná justícia bola často v diktátorských režimoch nástrojom 
politických vrážd alebo procesov proti nepohodlným osobám, ktoré už vopred boli odsúdené 
na politických sekretariátoch. Tak boli súdení a odsúdení naši biskupi, kňazi a veriaci 



v päťdesiatych rokoch minulého storočia, kde sa roky dávali nie za vinu, ale za niečo iné. „V 
skutočnosti tu išlo o zámer vytrhnúť zo sŕdc ľudí Boha, zdiskreditovať katolícku cirkev a nás 
gréckokatolíkov ešte aj zastrašiť potom, keď nás násilím odlúčili od Svätého Otca...“ (M. 
Potaš: Dar lásky). 
 Útechou týmto nevinným obetiam vždy bolo a bude, že zdieľali osud nášho Pána a že 
existuje Boží odvolací súd, ktorý zjaví pravdu a všetko uvedie do poriadku. 
 
 
Nedeľa po Povýšení svätého kríža 
 
 Kto chce ísť za mnou, 
 nech zaprie sám seba, 
 vezme svoj kríž a nasleduje ma (Mk 8, 34). 
 
 Josef Hrbata (v knihe Perly a chléb, I.) chápe zmysel slov „vziať svoj kríž“ 
vo vtedajšej súdnej praxi, keď si museli odsúdení na ukrižovanie sami niesť kríž na 
popravisko. V kresťanskom zmysle nemožno však prehliadnuť napodobnenie Pána, ktorý 
niesol svoj kríž na Golgotu a znamená to konkrétne pre každého kresťana, aby prijal 
rozhodnutie Božej vôle ako Ježiš so všetkou odovzdanosťou, aj keď to bude krížová cesta. Ide 
tu teda o opravdivú oddanosť Bohu v celom živote, o trpezlivé znášanie každodenných 
nepríjemností a ťažkostí. O prijatie kríža, ktorý je nielen ozdobou našich domácností, ale 
absolútnou požiadavkou pre náš život... Kríž bol kedysi šibenicou a znamenal vtedy i dnes 
stratu pozemského života preliatím krvi. Dnes ho teda nemôžeme znižovať len ako ozdobu na 
zlatej retiazke!  
 Matthias Grünewald namaľoval obraz, na ktorom umiestnil Jána Krstiteľa pod kríž. 
Nebolo to náhodou. Krst a kríž patria k sebe. Každý pokrstený musí ísť tou cestou: 
v poslušnosti Božej vôle cez kríž k zmŕtvychvstaniu. 
  
 
Ochrana Presvätej Bohorodičky 
 

Ako to hovoril, 
 akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas 
 a povedala mu: 
 „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil...“ (Lk 11, 27). 
 
 „Ako má žiť človek?“ – spýtal sa rehoľný brat sv. Pimena Veľkého. „Človek má žiť 
tak, aby celý život nebol ničím iným, ako slúžením Pánu Bohu“, odpovedal svätec. 
 Bohorodička je podľa Svätého písma vzorom všetkým kresťanom v plnení Božej vôle. 
Je opravdivou matkou Cirkvi a našou matkou, totiž vychovávateľkou oddanosti a vernosti ku 
Kristovi. Ježiš schvaľuje v tomto zmysle blahoslavenstvo svojej matky ženou „zo zástupu“,  
ale tomuto blahoslavenstvu dáva hlbšie zdôvodnenie: Áno! – Ale Mária je blahoslavená 
nielen pre svoje telesné mesiášske materstvo, ale predovšetkým pre svoju poslušnosť k Božej 
vôli. Ako skoro sa tu plnia jej prorocké slová: „Od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky 
pokolenia“ (Lk 1, 48).  
 
 
Svätých Otcov Siedmeho ekumenického snemu 
 
 Otče... 



 Zjavil som tvoje meno ľuďom, 
 ktorých si mi dal zo sveta. 
 Tvoji boli a dal si ich mne... (Jn 17, 1; 6). 
 
 Cézar Bisognin, 19-ročný taliansky kňaz z Turína, ktorý pre chorobu bol vysvätený na 
osobitné povolenie pápeža Pavla VI., a ktorý bol kňazom iba 25 dní (†28.04.1976), vo svojom 
duchovnom testamente napísal i tieto pekné slová: „Mňa Pán Boh mimoriadne miloval. 
Kňazstvo je veľký dar! Len sa bojím, že ho neviem žiť ako treba...“ 
 Ježiš Kristus vo svojej veľkňazskej modlitbe (Jn 17, 11-26) vidí v učeníkoch, ktorých 
zhromaždil okolo seba, Boží dar: „Ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne...“  
 Pán teda nezískal učeníkov len svojou osobnosťou, výrečnosťou či zázrakmi, ale 
učeníci boli vyvolení Otcom v nebi a pridelení Ježišovi, keď šiel okolo Matúšovej mýtnice 
(Lk 5, 27), okolo Jána Krstiteľa a jeho žiakov (Jn 1, 35-39), popri jazere ((Mk 1, 16-20) atď. 
 Cirkevné úlohy a úrady sú teda predovšetkým Božím darom, o ktoré sa treba modliť: 
„Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). Preto sú požehnané 
ruky, ktoré sú zopnuté k modlitbe za misionárov, za rehoľné kňazské povolania. 
 
 
Sv. evanjelista Lukáš 
 
 No neradujte sa z toho, 
 že sa vám poddávajú duchovia, 
 ale radujte sa, 
 že sú vaše mená zapísané v nebi (Lk 10, 20). 
  
 Vo Weiglovom dome mládeže v Essene sú v predsieni veľkými písmenami napísané 
tieto slová: „Aby oči tvoje v noci i vo dne boli otvorené nad týmto domom...“ (3 Kr 8, 29).  
 Farár Weigle, ktorý dal napísať tieto slová, vedel, že na ten dom sa bude pozerať 
mnoho ľudských očí, priateľských i nepriateľských. Budú ho chváliť, ale aj posudzovať. Ale 
na týchto očiach nezáleží. Záleží na tom, aby na tento dom boli upreté oči Boha a Spasiteľa 
Ježiša Krista...  
 Na to myslel aj Spasiteľ, keď počúval správy o apoštolských úspechoch, o ktorých 
apoštoli natešene hovorili. Pochválil ich, no tiež upozornil: Oveľa dôležitejšie je, ak ich mená 
budú zapísané v nebi... 
 Nielen ich, ale aj naše. Nerobme teda nič len pre ľudskú chválu (porov.: Mt 6, 2), aby 
nás ľudia obdivovali, ale pre Božiu slávu. A nemusí o tom každý vedieť. Hlavné, že o tom vie 
Boh. „On vidí aj v skrytosti“ (Mt 6, 4; 6). 
 
 
Sv. veľkomučeník Demeter 
 
 Sluha nie je väčší ako jeho pán. 
 Ak mňa prenasledovali, 
 budú prenasledovať aj vás... (Jn 15, 20-). 
 
 O. Marián Potaš spomína vo svojej knihe Dar lásky, ako v kartúzskej väznici v roku 
1951 napadol dozorcu „zlepšovák“ – zapriahnuť biskupov Gojdiča a Buzalku (a iných) ako 
štvorzáprah do pluhu, ktorým orali pole. 



 Prenasledovanie učeníkov je skutočnosťou celých cirkevných dejín, ktorú Pán 
predpovedal. Prenasledovanie je teda jednou zo známok pravosti Cirkvi, znamením skutočnej 
príslušnosti ku Kristovi, ktorý bol často odmietaný, prenasledovaný a konečne zabitý.  
 Kto sníva o pozemskom raji a definitívnom pokoji vo svete, nepochopil evanjelium. 
Ľudia, ktorí boli schopní „bohovraždy“, budú i naďalej schopní všetkého – a budú sa 
nazdávať, že tým slúžia Bohu (Jn 16, 2). Ak vylúčili Krista z ľudu a zo synagógy ako 
nepriateľa ľudu a štátu (Jn 19, 12), budú prenasledovať a usmrcovať kresťanov v celých 
dejinách ako vlastizradcov, špiónov, diverzantov a triednych nepriateľov. 
 
 
Kristus Krá ľ 
 
 Ježiš povedal: 
 „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. 
 Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, 
 moji služobníci by sa bili,  

aby som nebol vydaný Židom. 
Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto“ (Jn 18, 36). 
 
Sv. Peter Damiani, biskup a učiteľ Cirkvi, komusi, s kým sa často stretával, napísal: 

„Keď sa pozerám na tvoju tvár, môj zrak sa povznesie až k tomu, koho mám raz vidieť 
spoločne s tebou.“ 

Jediným prameňom priateľstva a lásky vôbec je život s Kristom Kráľom. Je vládcom 
a majiteľom všetkého stvorenia. „On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva“ (Kol 1, 17). 
Ale spôsob jeho panovania je celkom iný, než je svetská moc, sláva a nádhera. Slová: „Moje 
kráľovstvo nie z tohto sveta“ sú odsúdením svetských pozemských praktík, vojenských 
prehliadok s najnovšími zbraňami, politickej propagandy a politických súdnych procesov.  

Je to tiež bezbranný kráľ. 
„Schovaj meč do pošvy!“ (Jn 18, 11). – to bol len jeden príklad tejto metódy, o ktorej 

svedčí celý jeho život. Kde svet žiadal činy, tam Ježiš mlčal a nerobil nič. Nespájal sa 
s mocnými tohto sveta, ale venoval sa obyčajným ľuďom, chorým, deťom, opovrhovaným 
mýtnikom... Sluhovi neodpovedá na úder po tvári (Jn 18, 22). Nedá sa vyprovokovať ani na 
kríži, aby využil svoju nadprirodzenú moc zostúpiť z kríža, ale zastane sa lotra, od ktorého 
nemôže nič očakávať. V Getsemanskej záhrade nechcel mať ani nebeské vojsko na svoju 
ochranu (Jn 18 3). Pred Pilátom nemá ani obhajcu, a pod krížom zostanú iba štyria bezbranní 
verní, z toho tri ženy. Podivuhodný Kráľ! A predsa je mu daná všetka moc na nebi i na zemi 
(Mt 28, 18). 

 
 
Zbor sv. archanjela Michala 
 
 Áno, Otče... (Lk 10, 21). 
 
 Jeden z priateľov sa pokúšal potešovať amerického prezidenta Abrahama Lincolna 
slovami: „“Dúfam, že je Boh s nami.“ Na všeobecný úžas Lincoln vyhlásil, že on v to nedúfa 
a pokračoval: „O tom ani nerozmýšľam, pretože viem, že Boh je vždy na strane 
spravodlivého. Stále sa starám a modlím sa o to, aby som ja i môj národ stál na strane Boha.“ 
 Pravým cieľom nášho života nie je prispôsobovať Boha naším plánom, ale seba 
prispôsobovať jeho plánom... „Áno, Otče“ ako jeho životný program sú biblickou 
a nevyhnutnou zásadou kresťanskej zbožnosti. Výrok Panny Márie: „nech sa mi stane podľa 



tvojho slova“ (Lk 1, 38) je v duchu tohto „Áno, Otče“ a tým aj výchovnou smernicou pre nás, 
kresťanov, Božie a Máriine deti (porov.: Jn 19, 26). 
 
 
Sv. mučeník Jozafát 
 
 Ja som dobrý pastier. 
 Poznám svoje a moje poznajú mňa... (Jn 10, 14). 
 
 Ernest Claes píše v Dobrom pastierovi  o farárovi Campensovi ako o kňazovi, ktorého 
srdce bije pre druhých: ujíma sa opusteného obuvníka Densa Verhaega aj s jeho ženou. Keď 
s ním ide navštíviť jeho ženu, ktorá leží na smrť chorá v nemocnici a keď nájde Densa na 
nemocničnej chodbe plačúceho, pretože Nora práve zomrela, plače dedinský farár s ním. Keď 
sa utíši, povie: „Milý Densi, máš tu ešte niekoho, tvoj farár je tu pri tebe.“ 
 Ochota k nezištnej obeti pre druhých je podľa Kristovho ducha a má byť duchom jeho 
ľudu (1 Jn 4, 19). Len Darca takejto obeti mohol právom žiadať lásku od svojich učeníkov: 
„Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“  (Jn 13, 35). 
Len kto pozná Božiu lásku k ľuďom, je vôľou ochotný aj k obeti za druhých.  
 
 
Uvedenie Presvätej Bohorodičky do chrámu 
 
 Marta, Marta, 
 staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, 
 a potrebné je len jedno (Lk 10, 41-42). 
 
 Viera Čáslavská, mnohonásobná olympijská víťazka v rozhovore s novinármi 
povedala: „Víťazstvo alebo sláva – to je ako sladký múčnik... k životu však potrebujeme 
viac...“ (porov.: KN 1985, 2). 
 Pápež Ján XXIII. vo svojej encyklike Mater et magistra (Matka a učiteľka) píše, že 
Cirkev prejavuje svoju starostlivosť o každodenné požiadavky ľudí, „a to nielen čo sa týka ich 
živobytia a životných podmienok, ale aj ich blahobytu a všestranného kultúrneho rozvoja 
v jeho mnohých aspektoch a podľa rozličných období“. Pritom však pripomína, že je 
„prvoradou úlohou svätej Cirkvi viesť duše k svätosti a robiť ich účastnými nadprirodzených 
dobier...“ (2).  
 
 
Svätý otec Mikuláš 
 
 Blahoslavení chudobní, 
 lebo vaše je Božie kráľovstvo (Lk 6, 20). 
 
 Raz prišiel vojvoda Albert na návštevu k svojej sestre Margite od kríža, dcére 
Maximiliána II., ktorá bola mníškou v kláštore sv. Kláry. Pohoršil sa nad doplátaným 
odevom, ktorý nosila. Veď to sa nezhodovalo s jej vznešeným rodom. Sestra mu ale odvetila: 
„Brat môj, som oveľa spokojnejšia v týchto handrách, než všetci panovníci vo svojom 
purpure!“ 
 Svätá prostota! Dosiahnuť vnútornú nezávislosť od majetku, cti a moci, hoci sme 
spoločensky významní, či bohatí alebo chudobní, mocní alebo slabí... „Nábožnosť so 
spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom“, píše sv. Pavol (1 Tim 6, 6). Preto sa snažme o túto 



vnútornú pokoru a prostotu srdca, o odpútanie svojej mysle od túžby po majetku, cti a moci. 
„Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných 
a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia. Lebo koreňom všetkého zla 
je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho 
bolestí“ (1 Tim 6, 9-10).  
 
 
Nepoškvrnené počatie Presvätej Bohorodičky 
 
 Blahoslavený život, 
 ktorý ťa nosil... (Lk 11, 27). 
 
 Presvätá Bohorodička je podľa Svätého písma vzorom všetkým kresťanom v plnení 
Božej vôle. Je naozajstnou Matkou Cirkvi a našou Matkou, vychovávateľkou oddanosti ku 
Kristovi. Ježiš preto schvaľuje v tomto zmysle pochvalu svojej Matky od ženy zo zástupu. 
Tomuto blahorečeniu však dáva hlbšie odôvodnenie: Áno, zaiste, je to v poriadku – ale je 
blahoslavená nielen pre svoje telesné mesiášske materstvo, ale predovšetkým pre svoju 
poslušnosť voči Božej vôli. 
 Niet sa teda čo čudovať, že sa už „u svätých Otcov ujal zvyk nazývať Bohorodičku 
celou svätou a bez akejkoľvek škvrny hriechu, sťaby nové stvorenie, dielo Ducha Svätého“ 
(Lumen gentium 56). 
 „Preto sa aj uctieva ako najvynikajúcejší, celkom jedinečný úd Cirkvi, ako predobraz 
a najosvedčenejší vzor vo viere a láske, a Katolícka cirkev, poučená Duchom Svätým, jej 
preukazuje detinskú oddanosť a lásku ako vrelo milovanej matke“ (Lumen gentium 53).   
 
 
Nedeľa Praotcov 
 
 Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta 
 a priveď sem chudobných a mrzákov, 
 slepých a chromých! (Lk 14, 21). 
 
 Mesto Florencia v Taliansku je známe tým, že sa v ňom nachádza veľké množstvo 
drahocenných umeleckých pamiatok. Medzi nimi významné miesto zaujíma Michelangelovo 
súsošie znázorňujúce Dávida, ako premohol Goliáša. Dávidova postava, ktorá v praku drží 
kamienok, je tak dobre vystihnutá, že sa každému zdá, ako by bol Dávid živý. Je  
pozoruhodné, že toto súsošie bolo vytesané z kusa mramoru, ktorý viacerí umelci odhodili. 
Teda aj bezcenné veci, v rukách veľkého umelca, môžu dostať novú hodnotu. 
 Aj sv. apoštol Pavol vysvetľuje, prečo sú do Božieho kráľovstva pozvaní takí ľudia, na 
ktorých sa často v živote zabúda: „ Čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil 
múdrych, a čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh...“ (1 Kor 1, 27-28). To sú 
tí, ktorí sú si vedomí svojej vlastnej nehodnosti, ale prijímajú vďačne pozvanie. Veľmi rýchle 
pochopili slová: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve“ (Lk 14, 15). 
 
 
Nedeľa Svätých Otcov – Pred Narodením Pána 
 
 Rodokmeň Ježiša Krista, 

 syna Dávidovho, syna Abrahámovho... (Mt 1, 1). 
 



Istý dávnejší filozof povedal: „Čo malo byť povedané, už bolo povedané. Nakoľko ale 
nikto nepočúval, musí to byť znova a znova opakované.“ 

Zdá sa, že toto platí najmä o Ježišovi Kristovi a jeho evanjeliu, zvlášť, ak čítame jeho 
rodokmeň, ktorý sv. Matúš uvádza na začiatku svojho evanjelia. Pripadá nám to, ako by sme 
listovali v starých matrikách. K čomu je to dobré? 

Musíme si uvedomiť, že Matúšovi nešlo o historické spracovanie prameňov podľa 
našich predstáv, ale o odovzdanie presne vytýčených náboženských právd – tak u Matúša ako 
aj Lukáša. Lukáš chce zdôrazniť, že Spasiteľ je novým Adamom, skrze ktorého sa ľudstvo 
navrátilo k Bohu. Matúš zdôrazňuje hlavne vtedajším kresťanom zo židovstva, že Ježiš je 
právoplatným dedičom Božích zasľúbení, daných Abrahámovi a Dávidovi. Obidvom je 
spoločná základná pravda (najmä proti prvým heretikom – doketistom – podľa ktorých 
Kristus bol iba zdanlivo človekom, a i.): Ježiš je opravdivým človekom s telom a dušou, má 
skutočnú ľudskú prirodzenosť. Ježiš je síce človekom s rodokmeňom, nikdy nie mýtickou 
postavou. Môžeme teda smelo povedať so sv. Pavlom: „Viem, komu som uveril“ (2 Tim 1, 
12). 

 
 
 
Predvečer Narodenia Pána 
 
 I porodila svojho prvorodeného syna, 
 zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, 
 lebo pre nich nebolo miesta v hostinci (Lk 2, 7). 
 
 V jednej vianočnej kolede spievame: 
 „Predivná novina, - hľa, Panna nevinná, - 

porodila v Betleheme – dnes Božieho Syna.  
Neprišiel v zamate, - v lesku, ani v zlate, - 
Do jaskyne opustenej, - tu ho uctievajte“ (Hore srdcia 62). 
Narodenie Ježiša Krista v jaskyni, či dokonca v maštali, ukazuje hlboký význam 

Božieho poníženia! Ktoré ľudské dieťa prichádza na svet v takejto opustenosti a biede? Boh 
sa však ponížil k človeku, aby bol človek povýšený k Bohu – k Božiemu synovstvu. To je 
najväčší dôvod k vianočnej radosti a zaspievať si: 

„Predvečný Boh narodil sa, - zostúpil k nám z nebies, -   
 aby spasil nás dnes, - tak ponížil sa“ (Hore srdcia 45). 
 
 
Narodenie nášho Pána Ježiša Krista 
 
 Keď sa za čias kráľa Herodesa 
 v judejskom Betleheme narodil Ježiš, 
 prišli do Jeruzalema mudrci od východu... 
 Hviezda, ktorú videli na východe, 
 išla pred nimi, 
 až sa zastavila nad miestom, 
 kde bolo dieťa. 
 Vošli do domu 
 a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, 
 padli na zem a klaňali sa mu...  (Mt 2, 1; 11). 
 



 Karl von Gerok, nemecký básnik a teológ (†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?  
 Lenže narodenie Ježiša Krista spôsobilo to, čo Ježiš neskoršie učil: „Kto nie je so 
mnou, je proti mne“ (Lk 1, 23). Meč, ktorý Ježiš priniesol (Mt 10, 34), rozdelil svet na dva 
protichodné tábory. O jednom tábore platí: „Kto hľadá, nájde“ (Lk 10, 34); o druhom: 
„Bohatých prepustil naprázdno“  (Lk 1, 53). Vidíme to už pri jeho narodení. Pohania 
prichádzajú zďaleka a nachádzajú ho, kým kráľ vyvoleného národa sa stáva jeho 
nepriateľom... 
 Na osobe Ježiša Krista sa vždy budú deliť ľudia: kto nie je za Krista, je proti nemu (Lk 
11, 23)! Kristov oheň preniká až do najhlbších ľudských vzťahov. Lenže až po odlúčení od 
ľahostajných nastane opravdivý pokoj duše. 
 
 
 
Zbor Presvätej Bohorodičky 
 
 On vstal, 
 vzal za noci dieťa i jeho matku 
 a odišiel do Egypta... (Mt 2, 14). 
 
 Okolo jedného svätca, pustovníka, zhromaždilo sa mnoho nábožných mladíkov 
a prosili ho, aby im napísal rehoľné pravidlá. Svätý zakladateľ vzal čistý hárok papiera 
a napísal krátke slovo: „Poslušnosť.“ 
 Poslušnosť je nielen základom, ale aj korunou svätosti. „Sľubom poslušnosti prinášajú 
rehoľníci seba ako obetu Bohu úplným zasvätením svojej vôle, a tak sa pevnejšie a istejšie 
spájajú so spasiteľnou Božou vôľou“ (Perfectae caritatis 14). 
 Ako vnútorne bdelý a plný ochoty poslúchať Božie slovo bol sv. Jozef, keď bol 
pripravený prijať vo dne i v noci Božie pokyny a splniť ich bez váhania. Nevyjednával, 
nevyhováral sa: „Ale Pane, veď ty si mocnejší ako Herodes... stačí ti pohnúť prstom... Prečo 
mám utekať?... Nepoznám cestu ani reč... Tu mám svoju dielňu... Čo bude s ňou?....“ 
 Sme ochotní ho nasledovať? 
  
 
Svätý prvomučeník Štefan 
 
 Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; 
 jedného zbili, 
 iného zabili, 
 ďalšieho ukameňovali (Mt 21, 35).  
  
 Za panovania rímskeho cisára Diokleciána sa na vianočné sviatky v Nikomédii 
zhromaždilo dvetisíc kresťanov. Cisár dal príkaz obložiť chrám drevom a obkľúčiť ho 
vojakmi. Kto chcel vyjsť von, musel obetovať kadidlo pohanskému bohu Jupiterovi. Nikto 
však nevyšiel. Naopak, všetci vyhlásili, že radšej zomrú za Krista. A tak boli vo vlastnom 
chráme upálení v prvý vianočný sviatok v roku 303. 
 Prenasledovanie Cirkvi a jej príslušníkov nebolo len v dávnych časoch – za onoho 
času – ale od krvi sv. Štefana – prvomučeníka a betlehemských nemluvniatok trvá do 



dnešných čias v rôznych končinách sveta. Takú cestu predpovedal Ježiš Kristus všetkým tým, 
ktorí ho budú nasledovať: „Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána...“ (Mt 10, 24). 
 
 
Nedeľa po Narodení Pána 
 
 Keď Herodes zbadal, 
 že ho mudrci oklamali, 

veľmi sa rozhneval 
a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí 
všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol... (Mt 2, 16). 
 
Anglický kráľ Henrich II. bol často nahnevaný, a často páchal hrozné skutky. Raz 

v hneve volal proti neprítomnému canteburskému arcibiskupovi Becketovi, mužovi veľmi 
spravodlivého a svätého života, takto: „Kde je človek, ktorý by ma zbavil tohto kňaza.“ Štyria 
jeho šľachtici počuli tieto slová. Chceli sa kráľovi zavďačiť a preto bez jeho vedomia odišli 
do mesta Cantebury, kde arcibiskupa zavraždili. Keď sa o tom dozvedel kráľ, bol dojatý 
hrôzou a ľútosťou. Zatvoril sa do izby a celé tri dni nič nejedol a nepil, ale pykal za svojej 
nerozvážne slová, ktoré vyslovil v hneve. 

Neovládané vášne vedú často k zlému, zvlášť, ak ide o hnev, upodozrievanie a túžbu 
po moci, ako v prípade Herodesa. Aj zo svetských dejín vieme, že bol krvavým vrahom 
svojich dvoch synov. Betlehemská vražda celkom zodpovedá jeho charakteru a životnému 
štýlu. 
  
 
Pomenovanie nášho Pána Ježiša Krista 
 

Dali mu meno Ježiš, 
ktorým ho anjel nazval skôr, 
ako sa počal v živote matky (Lk 2, 21). 

 
Evanjelista zdôrazňuje, že je to meno žiadané anjelom, teda Bohom. Kresťania 

všetkých dôb rozjímali o tom, ako vyjadruje toto meno podstatu a cieľ dieťaťa. Táto 
skutočnosť im bola zdrojom radosti a nadšenia. Na meno Ježiš sa má zohnúť „každé koleno  v 
nebi, na zemi i v podsvetí“ (Flp 2, 10). Toto meno má rovnakú silu v každej dobe. Premieňa 
ľudské srdcia k najvyšším činom ducha a lásky. Dáva silu prenasledovaným, trpiacim 
a väzneným. S menom Ježiš sa žije i umiera.  

To pochopil už sv. Augustín vo svojich skúškach, že Ježiš ho nikdy neopustil a jeho 
prítomnosť bola preňho svetlom uprostred temnôt. 

 
  

Nedeľa pred Bohozjavením 
 
 Ján bol na púšti, 
 krstil a hlásal krst pokánia 
 na odpustenie hriechov... (Mk 1, 4). 
 
 Albino Luciani (neskorší pápež Ján Pavol I.) vo svojich Listoch včerajším o úlohe 
katechétu (v liste Félixovi Dupanloupovi, ktorý sa venoval výchove mládeže a vyučovaniu 
katechizmu), napísal toto: „Malých nevyučujme natoľko to, čo vieme, ako skôr to, čo sme. 



Málo pomáhajú pekné slová vychádzajúce z katechétových úst, keď ich popierajú iné, čo 
vychádzajú z jeho správania.“ 
 Sv. Ján Krstiteľ, ktorý na Jordánskych brehoch „krstil a hlásal krst pokánia na 
odpustenie hriechov“, kázal nielen svojím slovom, ale aj príkladom. Slovom – jeho kázanie 
nebolo samoľúbe, ale hlásal toho, pred ktorým nie je „hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu 
remienok na obuvi“ (Mk 1, 7). Príkladom – jeho odev, jeho jedlo a slobodne zvolená samota 
s odriekaním všetkých svetských rozkoší kázali hlasitejšie než jeho ústa. 
 Hlásanie (kázanie) žiada od kazateľa vnútornú schopnosť dobre počuť Božie posolstvo 
a prinášať ho neskreslene iným. Byť otvoreným hore i dole. Hore – duchovné cvičenie spolu 
s modlitbou, a hore – bledá láska – sú k tomu nevyhnutným predpokladom. 
  
 
Bohozjavenie 
 
 V tom sa mu otvorilo nebo 
 a on videl Božieho Ducha, 
 ktorý ako holubica zostupoval nad neho. 
 A z neba zaznel hlas: 
 „Toto je môj milovaný Syn...“ (Mt 3, 16-17). 
 
 Sv. Simeon Stilita žil 40 rokov na púšti. Každú hodinu otvoril okienko svojej chyžky 
a zvolal: „Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.“ 
 Hriech zavrel nebo a vzal ľuďom dary Svätého Ducha. Dielo vykúpenia a Pánovho 
poníženia nám opäť otvára nebo a dáva nám Otca i Svätého Ducha s Ježišom Kristom – 
Božím Synom. Skrze toho nášho Pána, Ježiša Krista, dostávame odpustenie hriechov, stávame 
sa Božími deťmi a dedičmi Božieho kráľovstva (Rim 8, 17). Za to je naozaj „dôstojne 
a správne klaňať sa Otcu i Synu i Svätému Duchu, Trojici jednopodstatnej a nerozdielnej“ (Z 
Liturgie sv. Jána Zlat.). 
 
 
Zbor sv. Jána Krstiteľa 
 
 Hľa, Boží Baránok, 
 ktorý sníma hriech sveta  (Jn 1, 29). 
 
 Slávny španielsky maliar Murillo, namaľoval obraz sv. Jána Krstiteľa. Tohto veľkého 
vodcu ku Kristovi namaľoval tak, ako temnou nocou nesie na svojich pleciach ťažko chorého 
človeka. Ide tmou, ale pred ním kráča Spasiteľ sveta a svetlo v jeho ruke mu svieti na cestu. 
 Ťažko choré bolo ľudstvo, ktoré sv. Ján Krstiteľ viedol k Božiemu Baránkovi, ktorý 
sníma hriechy sveta.  
 Ján dáva priame a konkrétne svedectvo: Už prišla mesiášska doba, sú naplnené 
proroctvá; je tu obetný veľkonočný Baránok; Boží duch bude udeľovaný tým, ktorých bude 
krstiť nielen vodou, ale aj Svätým Duchom. A dáva aj skutočný dôvod svojho svedectva: Boh 
vopred určil znamenie Jánovi (holubica nad Mesiášom – Jn 1, 33), a toto znamenie sa 
prejavilo na Ježišovi Kristovi.. „Ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn“ (Jn 
1, 34). Teda on je sľúbený Mesiáš. 
 
 
Nedeľa po Bohozjavení 
 



 Od tejto chvíle začal Ježiš hlásať: 
 „Robte pokánie,  
 lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“ (Mt 4, 17). 
 
 Bruno Ferrero vo svojich malých príbehoch na potešenie duše s názvom Tajomstvo 
červených rybiek uvádza aj tento príbeh: 
 Ktosi sa sťažoval lekárovi: „Pán doktor, všetko ma bolí. Keď sa dotknem hlavy, bolí 
ma to. Keď sa tu dotknem brucha, zabolí ma to. Ak si prejdem rukou po kolene, aj to ma bolí 
a presne tak ma bolí aj noha. Čo mám robiť? Ako sa zbaviť tej bolesti?“ 
 Lekár pacienta dôkladne prezrel a povedal: „Vaše telo je v úplnom poriadku. Máte 
zlomený iba prst na ruke.“ 
 Keď chceme zmeniť iných, musíme začať od seba. Kristova výzva k obráteniu sa 
netýka len toho druhého, ale všetkých. Obrátenie, pokánie musíme začať od seba. Najprv my 
musíme byť v poriadku, ale potom ho môžeme žiadať aj od iného. 
 
 
Zbor sv. Jána Krstiteľa 
 
 Ján vydal svedectvo... (Jn 1, 32). 
 
 Do jedného mesta prišiel turista a cestou z auta obdivoval, koľko krásnych chrámov 
videl po meste. „Obyvatelia tohto mesta iste milujú svojho Boha“, povedal šoférovi. 
 „Či milujú Boha, to neviem, ale viem, že sa nemajú radi“, odpovedal taxikár. 
 Čo asi vidia ľudia, keď sa pozrú do našich rodín, na naše pracoviská – na nás, ktorí sa 
voláme kresťania? Aké vydávame svedectvo? 
  
 
Troch svätiteľov: 
 Bazila Veľkého, Gregora Bohoslova a Jána Zlatoústeho 
 
 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, 
 aby videli vaše dobré skutky 
 a oslavovali vášho Otca, 
 ktorý je na nebesiach (Mt 5, 16). 
  
 Jeden svätý muž stretol na prechádzke mestom žobrajúce dievčatko, oblečené 
v handrách. V myšlienkach sa obrátil na Pána Boha: „Pane Bože, ako môžeš také niečo 
dopustiť? Prosím ťa, urob niečo.“ 
 Večer v televíznych novinách videl mŕtvych, oči umierajúcich detí a zmučené telá. 
Znova prosí: „Pane, koľko biedy. Urob konečne niečo!“ 
 V noci mu Pána jasne povedal: „Ja som už niečo urobil, stvoril som teba“ (B. Ferrero). 
 To je úloha každého jedného z nás! Na to myslel Boží Syn, keď náš život porovnal so 
svetlom. Žime tak, aby sme svietili svojím príkladným životom a pomáhali si jeden druhému. 
Aby z nás žiarila dobrota a ochota pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú. 
 
Stretnutie Pána 
 

Simeon ich požehnal 
 a Márii, jeho matke, povedal: 
„...tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ (Lk 2, 34; 35).  



 
„Šla žitím matka má, jak kajícnica smutná...“, začal Otakar Březina svoju 

najvrúcnejšiu báseň. A pokračuje: „Šla žitím a její deň neměl vůne, barev, květů a se stromu 
trhala jen suchý plod žití, jenž jako popel chutná...“ 

Presvätá Bohorodička stojí ako Bolestná matka nielen na konci Kristovho života pod 
jeho krížom, ale tiež na začiatku, pri prvom verejnom Spasiteľovom vystúpení. Poznanie, že 
jej Božiemu Synovi budú odporovať a že jeho láska bude mnohokrát neľútostne zavrhovaná, 
musel zasiahnuť meč bolesti sväté srdce matky. Boh postupne uvádza Pannu Máriu do 
tajomstva svätého kríža a ukazuje jej, aký bude mať vynikajúci podiel na diele vykúpenia 
spolu  s ostatnými vykúpenými (porov.: Kol 1, 24). 
 
 
Blahozvestovanie Presvätej Bohorodičke 
 
 Pán s tebou... Neboj sa, Mária (Lk 1, 28; 30). 
 
 V pôvabnej knihe Nonni od Jóna Svensona čítame, ako sa matka lúči so svojím 
synom, ktorý odchádza na štúdium do Francúzska. K jeho čistej a citlivej duši hovorí: „Nikdy 
neklam, ani vtedy, keby si tým ušiel trestu alebo zahanbeniu.“ Syn sľubuje, že sa na neho 
môže spoľahnúť. Matka však vie, že ak sa bude spoliehať len na vlastné sily, neobstojí. Preto 
ho varuje: „Nech nebude ani jeden deň, v ktorom by si nepovzniesol svoju dušu, svoje srdce, 
svoje myšlienky k Pánu Bohu. Ak sa budeš riadiť touto mojou radou, splníš všetko.“ Syn 
sľubuje a matka ho posilňuje: „Nemusíš sa ničoho báť. Pán s tebou!“ 
 Žiaden človek dobrej vôle sa nemusí báť o možnosť svojej spásy od tej chvíle, čo Boh 
prevzal starosť o nás, keď obetoval svojho Syna. Božia všemohúcnosť je mocnejšia než 
pekelné sily a ľudská slabosť. Ak mu budeme dôverovať, Pán bude s nami a ničoho sa 
nemusíme báť. Boh chráni svojich a vedie ich životom. Tak uisťoval už v Starom zákone 
Izáka: „Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa“ (Gn 26, 24).  
 
Sv. veľkomučeník Juraj 
 
 Tu sa mu zjavil Pánov anjel; 
 stál na pravej strane kadidlového oltára. 
 Keď ho Zachariáš zbadal, 
 zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza... (Lk 1, 11-12). 
 
 O Wynstanleyovi, staviteľovi majáka v Eddynstone, sa hovorí, že pri správe o tom, 
ako sa jeho preslávená stavba chvela pri prvej víchrici, zažiaril radosťou a zvolal: „Ak sa 
chveje, tak bude pevne zakotvená.“ Jeho maják bol pevne zakotvený do skaly, a tak sa otrasy 
prenášali do majáka. Ak skala odolá búrkam a víchricam i nárazom morských vĺn, tak odolá 
i maják. 
 Boh podrobuje tvrdým skúškam zvlášť svojich verných. Boh nie je zberačom 
odpadkov. Za svojich verných si vyberá tých, ktorí už prešli ohňom duševných či telesných 
bolestí. Vidieť to aj na rodičoch sv. Jána Krstiteľa. 
 
Bl. biskup-mučeník Vasiľ 
 
 Bedrá majte opásané a lampy zažaté! 

Buďte podobní ľuďom, 
 čo očakávajú svojho pána...“ (Lk 12, 35-36). 



 
 Francúzsky spisovateľ André Malraux (malró) povedal, že človek je jediný tvor, ktorý 
vie, že zomrie, ktorý si to aj uvedomuje. Aj zvieratá sa boja smrti, ale žiadne zviera si 
neuvedomuje, že jeho život bude mať raz koniec. 
 Konštatovanie francúzskeho spisovateľa nik nemôže popierať, ale nik tiež nemôže 
poprieť, že málo ľudí na to myslí. 
 Bdelosť a ostražitosť, ktorá vyplýva z eschatologického presvedčenia, má byť našou 
základnou vlastnosťou. Ježiš to zdôrazňuje dvoma obrazmi: obrazným slovom o bdelosti 
hospodára pred zlodejmi 12, 39), a prirovnaním k bdelým sluhom, ktorí v noci očakávajú na 
návrat svojho pána, a preto sú oblečení v pracovnom obleku a v rukách majú svetlo (12, 35).  
 Neistota, kedy príde Pán, by mala posilniť našu bdelosť a nie nahlodávať a zoslabovať 
ju! Táto ostražitosť je dôležitá najmä tým, že je za ňou prekvapujúca odmena:  Pán „opáše sa, 
posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať“ (Lk 12, 37). 
 
 
Narodenie sv. Jána Krstiteľa 
 
 Tu sa mu zjavil Pánov anjel; 
 stál na pravej strane kadidlového oltára. 
 Keď ho Zachariáš zbadal, 

zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza (Lk 1, 11-12). 
 
Billy  Graham spomína, že v Perzii oslovil jedného kolportéra muž, ktorý sa ho pýtal: 

„Máte oprávnenie predávať Biblie?“ „Samozrejme“, odpovedal, „mám povolenie predávať 
tieto knihy v celej krajine.“ Muž bol prekvapený a hovorí: „Ako to, že vy ste vždy obklopený 
vojakmi? Chcel som vás trikrát napadnúť, ale keď som videl vojakov, nechal som to. Teraz 
vám už nechce ublížiť“ (Anjeli – tajomní Boží služobníci). 

Boli títo ozbrojení muži nadprirodzené bytosti? 
Zo Svätého písma vieme, že anjeli sú mocní duchovia, pri zjavení ktorých sa boja aj 

statoční a zbožní ľudia, ako napr. Zachariáš. „Anjeli sú prítomní už od stvorenia a v priebehu 
celých dejín spásy, zďaleka i zblízka zvestujú spásu a slúžia Božiemu plánu pri jej 
uskutočňovaní... Napokon anjel Gabriel zvestuje narodenie Predchodcu a potom narodenie 
samého Ježiša“ (KKC 332). 
 
 
Sv. apoštoli Peter a Pavol 
 
 Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? (Mt 16, 13). 
 
 Francúzsky komik, tzv. „žandár“ Louis de Funes, na otázku, čo si myslí o Kristovi, 
odpovedal: „Ježiš bol pre mňa žiariacim druhom mojej mladosti, môjho dospievania, a teraz 
je a zostane žiariacim druhom v mojej rodine i v mojom povolaní. Som rád, že to môžem 
verejne vyznať“ (Hom. směr., 1971, 1). 
 Kresťanstvo nie je len svetonázorom, etikou, súhrnom určitých právd, vieroukou, ale 
predovšetkým osobným postojom viery k Bohu, oddanosti ku Kristovi. Ježiš sa nepýta: 
„Čomu veríte? Čo pokladáte za pravdu?“ Ale: „Za koho ma pokladáte?“ Peter dáva v mene 
apoštolov a všetkých neskorších veriacich jedine platnú odpoveď: Ty si zasľúbený Mesiáš, od 
Boha poslaný Spasiteľ, najvyšší Učiteľ, Pastier a Veľkňaz. Ty si prirodzený Boží Syn, Božská 
osoba. 
 



 
Sv. slovanskí apoštoli Cyril a Metod 
 
 Vy ste soľ zeme... Vy ste svetlo sveta... (Mt 5, 13; 14). 
 
 Svätý Otec Ján Pavol II. po svätorečení Zdislava z Lemberka (r. 1995), pred 
odchodom do Ríma povedal v Ostrove tento odkaz: „Buďte hrdí na to, že ste kresťania. Patriť 
do Cirkvi neznamená byť občanom druhej kategórie ani členom dajakej spoločenskej 
organizácie. Byť kresťanom znamená zmeniť nielen vlastný život, ale aj prostredie, v ktorom 
žijeme, a to vo svetle evanjelia.“ 
 Ak nás Ježiš vo svojej Reči na vrchu nazval soľou zeme a svetlom sveta, chce, aby sme 
boli korením uprostred sveta a roznášačmi svetla pravdy a lásky. Má od nás vychádzať sila, 
ktorá vábi druhých k Bohu. Cítime zodpovednosť za túto zverenú úlohu?  
 
 
Bl. biskup-mučeník Pavol 
 
 Dobrý pastier položí aj svoj život za ovce (Jn 10, 11). 
 
 „Biskup Pavol sa usiloval byť pre všetkých dobrým príkladom trpezlivosti, modlitby 
a lásky k blížnym. Viac než plamennými rečami a veľkými slovami snažil sa pôsobiť 
príkladom svojho vlastného života. Celý jeho život, vrátane pobytu vo väznici, bol svetlým 
príkladom opravdivého kresťanského správania. V utrpení dozrel a bol už pripravený na 
obeť“ (M. Potaš: Dar lásky, 289).  
 Ochota k nezištnej obeti za druhých je Kristovým duchom a preto má byť duchom 
jeho ľudu (1 Jn 4, 19). Každý človek môže povedať so sv. Pavlom: „Žijem vo viere v Božieho 
Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa“ (Gal 2, 21). Len kto pozná Božiu lásku 
k ľuďom, je vôľou ochotný aj k obeti za druhých. 
 
 
Sv. prorok Eliáš 
 
 Akiste mi pripomeniete príslovie: „Lekár, lieč sám seba!“ 
 Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; 
 urob to aj tu, vo svojej vlasti (Lk 4, 23). 
 
 Veľkou devízou sv. Terézie z Avily bol jej výrok, ktorý čítame v Knihe vlastného 
života (20, 26): „Všetko, čo je pominuteľné a čo sa nepáči Bohu, je nič, a ešte menej ako nič.“ 
 Ježiš Kristus už na púšti odmietol zrieknuť sa svojho duchovného poslania a zameniť 
ho za zázračný chlieb, moc a slávu (porov.: Mt 4, 1-11). Teraz znovu odmieta prosbu 
svetského mesiášstva a senzačných zázrakov: Všetko, čo si urobil v Kafarnaume, urob to aj 
tu, vo svojej vlasti! Avšak senzácie narúšajú základnú podstatu tým, že vnucujú okamžitý 
úspech. Preto Ježiš nekonal zázraky na ich „objednávku“ a radšej „prešiel pomedzi nich 
a odišiel“ (Lk 4, 30).  
 
 
Premenenie Pána 
  
 O šesť dní vzal Ježiš so sebou 
 Petra, Jakuba a jeho brata Jána 



 a vyviedol ich na vysoký vrch. 
 Tam sa pred nimi premenil...  (Mt 17, 19-20). 
 
 Blaise Pascal, francúzsky filozof, napísal: „Naozaj poznáme Boha len vďaka Ježišovi. 
Ale aj seba samých poznáme len vďaka jemu. Život a smrť chápeme len skrze Ježiša Krista. 
Ďaleko od neho nevieme ani čím je život, ani naša smrť, ani Boh, ani my sami“ (Myšlienky 
548). 
 Aj apoštoli sa domnievali, že dobre poznajú svojho Pána, veď s ním roky hovorili, 
putovali a počúvali. V skutočnosti ho nepoznali. Preto vzal Ježiš troch z nich, aby si v tichu 
a v modlitbe uvedomili, kto je vlastne Ježiš, keď uvideli jeho oslávené telo a keď nebeský 
Otec vydal o ňom svedectvo. 
 Udalosť premenenia Pána nám hovorí, že aj my potrebujeme – aspoň z času na čas – 
samotu a meditáciu, aby sme lepšie poznali Ježiša Krista. 
 
 
Zosnutie Presvätej Bohorodičky 
 
 Pán jej povedal: 
 „Marta, Marta, 
 staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci...“ (Lk 11, 41). 
 
 Zo života Napoleona I. sa hovorí, že na svojich vojnových výpravách prišiel i do 
Svätej zeme. Tam navštívil akýsi kláštor a ku svojmu veľkému údivu našiel tam svojho 
spolužiaka, ktorý tam bol rehoľníkom. Plný radosti zo stretnutia ho objal a povedal: „Čo 
môžem pre teba urobiť? Vyslov akékoľvek želanie, splním ti to.“ Mních sa Napoleonovi 
poďakoval a povedal: „Nepotrebujem nič! Svätá zem mi stačí!“ 

Aký rozdiel medzi Napoleonom a chudobným mníchom! 
Aká je však biblická pravda? 
Kresťan nie je vo svojom svedomí viazaný otázkou, ako by sa pretĺkal životom bez 

peňazí, ale jeho svedomie má byť vedené k tomu, aby si zachoval svoju vnútornú slobodu 
a nestal sa buď výlučne závislý na hmotných veciach, alebo naopak, aby neskĺzol 
jednostranným opovrhovaním Božími darmi. Vždy totiž existuje modla materializmu, ktorá 
robí človeka pyšným a bráni mu vstúpiť do nebeského kráľovstva tesnou bránou a úzkou 
cestou (Mt 7, 14). Kresťan má dávať svedectvo nielen o pominuteľnosti alebo nebezpečenstve 
pozemských vecí, ale tiež o kráse a dobrote Božieho stvorenia. 
 
 
Bl. mučeník Metod 
 
 Za čo vymení človek svoju dušu? (Mt 16, 26). 
 
 Orfeo Mantovani (1911-1967), salezián, ktorý ako misionár pracoval v Indii, nešetril 
časom, silami a peniazmi, aby svojich mladých farníkov uvádzal do sviatostného manželstva. 
Zaplatil im aj cestu, len aby si prišli dať manželstvo do poriadku. Na poznámku, že také 
počínanie je spojené s výdavkami, odpovedal: „Každá duša má nesmiernu cenu.“ 
 Nikto nič nemôže ponúknuť zo svojho majetku, čo by prevyšovalo cenu jeho 
pozemského života. Tým viac nemôže existovať pre kresťana nič, čo by prevyšovalo cenu 
kresťanského života a jeho duše. Jej hodnota sa plne ukáže až pri Poslednom súde. 
 
 



Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa 
 
 Hneď poslal kata 

 a rozkázal priniesť jeho hlavu. 
Ten odišiel, vo väzení ho sťal... (Mk 6, 27). 
 
O utrpení bl. biskupa Vasiľa Hopka počas jeho väzenia, čítame: 
„Vyšetrovatelia sa k nemu správali, akoby ani nebol človekom. I keď mu v noci 

dovolili spať, budili ho, reflektorom mu svietili priamo do očí, alebo ho obliali vedrom 
studenej vody. Vo dne každú polhodinu na povely dozorcu cez malé okienko na dverách 
musel robiť drepy. Keď to už boľavé nohy nevydržali, odpadol. Dozorca otvoril dvere cely 
a začal ho kopať a biť. Každý deň vymysleli iný druh týrania. Jedným z najotrasnejších bolo 
mučenie elektrickým prúdom“ (M. Hromník: Bl. Vasil Hopko, s. 22). 

Ako podivne zaobchádza Boh so svojimi služobníkmi: Mlčí, keď nevinne trpia. 
Aj sv. Jána Krstiteľa nechá zomrieť a neurobí nijaký zásah. Sv. Marek to až príliš 

chladne popisuje: „Keď to Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty“ 
(Mt 14, 13). 

Niekedy sa naozaj zdá, že Božie mlyny nielen melú pomaly, ale že dokonca zostanú 
stáť. Násilie víťazí nad právom, chytráctvo nad čestnosťou. Tak sa viedlo sv. Jánovi 
Krstiteľovi, rôznym svätcom a spravodlivým v dejinách Cirkvi... A zakúsil to aj sám Ježiš. 

Nikdy nepodliehajme ilúziám o blízkom víťazstve kresťanstva na tomto svete! Teraz 
je čas viery a skúšky v nasledovaní Pána, ktorý niesol kríž. Víťazstvo je sľúbené len tým, „kto 
vytrvá do konca“ (Mt 24, 13). Až potom „budú poslední prvými a prví poslednými“ (Mt 20, 
16). 
 
 

O. A. M. D. G.   


