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 Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi - I. 
 
 Lk 18, 10-14 
 
 Nedeľou o mýtnikovi a farizejovi nás začína svätá Cirkev pripravovať k veľkému 
pôstu. V túto nedeľu nám predkladá k čítaniu toto podobenstvo: 
 „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa 
postavil a takto sa v sebe modlil: «Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, 
nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam 
desiatky zo všetkého, čo mám.» Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči zdvihnúť, 
ale bil sa do pŕs a hovoril: «Bože, buď milostivý mne hriešnemu.» Hovorím vám: tento odišiel 
domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa 
ponižuje, bude povýšený.“ (Lk 10, 10-14). 
 Podstatou pôstu je pokora. S mýtnikom, pokorným a nesmelým, klaniame sa aj my 
Božskému Spasiteľovi. Porovnávame svoje nedostatky a slabosti, a potom zisťujeme, že niet 
v nás mnoho, s čím by sme sa mohli chváliť pred Bohom. Už žalmista sa sťažuje: „Zo 
všetkých strán sa na mňa kopia nespočetné pohromy, opantalo ma toľko hriechov, že nemám 
o nich prehľadu. A je ich viac, než mám vlasov na hlave, až mi z toho srdce zamiera“ (Ž 40, 
13).  Toto si iste uvedomoval aj mýtnik, preto jeho vyznanie: „Bože, buď milostivý mne 
hriešnemu“, je vyjadrením vnútra jeho duše. Preto jeho pokora je pravdivá a úprimná. 
 Mnohým z nás je  známy 30-dielny televízny seriál Tridsať prípadov majora Zemana. 
Tiež popularita, ktorú si získal hlavný predstaviteľ tohto seriálu, herec Vladimír Brabec. Na 
otázku novinára, ako „chutí“ popularita, Vladimír Brabec odpovedal: „Niekedy je na škodu; 
človek musí zostať pri zemi.“ 
 Bez poníženosti človek nemôže byť šťastný, ani spasený. K tejto čnosti nás volá Pán 
slovami: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ (Mt 18, 
3). Bez pokory je neplodné ani pokánie, chudoba, apoštolát, ba ani Bohu zasvätený kňazský či 
rehoľný život. Pýcha môže vážne ohroziť dušu. Aj Lucifer bol čistý, ale pyšný. Práve to bolo 
príčinou jeho strašného pádu... Čím vyššie miesto zaujímame, čím dokonalejší život vedieme, 
čím významnejšiu úlohu nám Boh zveril v živote, tým viac sa máme ponižovať. Aj „najväčší 
svätí pred Bohom sú pred sebou najmenší; a čím sú slávnejší, tým väčšia je ich pokora“, 
hovorí Tomáš Kempenský (O nasledovaní Krista, II., 10, 17). 
 Sv. Tomáš Akvinský hovorí, že ten, kto je citlivý, keď ním pohŕdajú, je veľmi ďaleko 
od dokonalosti, - aj keby robil zázraky... Kto sa považuje za najväčšieho hriešnika na svete, 
ale sa hnevá, keď ním druhí pohŕdajú, je pokorný len ústami, nie však srdcom.   
 O sv. Františkovi Borgiášovi sa hovorí, že raz na ceste pred kláštorom upratoval blato. 
Prišiel k nemu mladý šľachtic s prosbou, aby ho uviedol k sv. Františkovi, že sa chce stať 
rehoľníkom. „Hneď - odpovedal svätec - ale najprv mi pomôž!“ Mladík neváhal a ochotne 
pomohol. Potom sa  mu svätec dal spoznať a rád ho prijal do kláštora, pretože jeho pokora 
bola známkou Božieho povolania. Naozaj, ako to píše Tomáš Kempenský: „V Bohu založení 
a upevnení nemôžu byť pyšní“ (O nasledovaní Krista, II., 10, 19). 
 Stalo sa pri jednej slávnostnej recepcii, že bývalý nemecký kancelár Otto Bismarck 
(1815-1895) dostal miesto až kdesi na konci stola. Nejaká významná dáma sa domnievala, že 
by sa mu za to mali ospravedlniť. Na to Bismarck povedal: „Buďte bez starosti. Kde sedím ja, 
tam je vždy prvé miesto.“ 
 Snáď aj my takto niekedy rozmýšľame, keď sa nám zdá, že na nás zabúdajú. 
Nebuďme smutní. Hlavné je, aby sme sa dostali do šťastnej večnosti. Taká pokora a 
poníženosť musí byť sprievodným javom, našej obnovy vo svätom pôste, ku ktorému nás 
pripravuje svätá Cirkev.  
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 Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi - II. 
 
 Lk 18, 10-14 
 
 Bolo to po druhej svetovej vojne. Na kopci za dedinou sa hrala skupina chlapcov. 
Naraz jeden zakričal: „Poďte sa pozrieť, čo som našiel!“ Chlapci pribehli a spoločným úsilím 
vytiahli zo zeme delostrelecký granát. Horlivo ho začali čistiť, rozoberať. Nastal výbuch a 
ostalo niekoľko roztrhaných tiel. 
 Jediný granát - povieme si - a také nešťastie. Áno, niekedy stačí jediný hriech, aby 
zničil naše šťastie, šťastie rodiny a mal ďalekosiahle následky. 
 Pozrime sa na počiatok ľudských dejín. Tam vidíme počiatok hriechu a jeho následky.  
 Hriech anjelov. - Akou dôstojnosťou vynikali! Lucifer bol prvý, ktorý odoprel byť 
poslušným Bohu. Z pýchy. Povedal: Nebudem slúžiť! 
 Hriech Adamov. - Bol postavený do raja. Všetko zharmonizované. Raj - miesto bez 
bolesti, bez smrti. Adam mal možnosť ukázať Bohu svoju vernosť ako zástupca ľudského 
pokolenia: Nejesť z jedného stromu. Nedodržal... Zlobu tohto hriechu vidíme dodnes... Trpí 
celé ľudstvo. Bieda, trápenie, vojny - to je dôsledok hriechu našich prarodičov... „Nech je 
prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Tŕnie a 
bodľačie ti bude rodiť... V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb...“, čítame na prvých 
stránkach Svätého písma o následkoch jedného hriechu našich prarodičov (Gn 3, 17-19).. 
 To sú následky hriechu, ktoré vidíme dodnes... Máme techniku, vedu, ale či naši 
otcovia sa netrápili? Či sa netrápime my? Koľko potu vyleje roľník, robotník, kým zarobí na 
chlieb. Pozrime sa do nemocnice. Pohľad na toľkých chorých - to je škola, aby sme si 
uvedomili, že toto všetko spôsobil hriech. 
 Preto každý katechizmus učí, že hriech je vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho 
zákona. „Hriech je previnenie proti rozumu, proti pravde a proti správnemu svedomiu. Je to 
priestupok proti opravdivej láske k Bohu a k blížnemu, zapríčinený zvráteným lipnutím na 
určitých dobrách. Zraňuje prirodzenosť človeka a narúša ľudskú solidaritu” (KKC, 1849). 
Preto už starozákonný múdry Sirach radil, aby sme pred hriechom utekali ako pred hadom 
(Sir 21, 2). Sv. apoštol Ján vo svojom Zjavení o človekovi, ktorý žije v hriechu, hovorí: „Máš 
meno, akoby si žil, ale si mŕtvy” (Zjv 3, 1). Kto teda žije v hriechu, je mŕtvy pre nebo. A aký 
trestuhodný je taký život, poznáme z toho, že Boh potrestal zlých anjelov, našich prarodičov, 
a zvlášť z toho, ako mnoho musel trpieť za naše hriechy Boží Syn na kríži. 
 Hovorí sa, že sv. Blanka svojmu synovi Ľudovítovi, neskoršiemu francúzskemu 
kráľovi, často pripomínala: „Syn môj, ty vieš, že ťa milujem! A predsa, radšej by som  ťa 
chcela vidieť mŕtveho, než aby som počula, že si sa dopustil ťažkého hriechu.“ Tieto slová 
svojej matky si Ľudovít vzal k srdcu, verne slúžil Bohu i vlasti a stal sa svätým. 
 Sv. Františka tri mesiace opatrovala chorého s nákazlivou chorobou. Keď zomrel, 
chcela ho svojimi rukami uložiť do hrobu. Varovali ju, že sa takto môže ľahko nakaziť. 
Odpovedala: „Bojím sa iba jednej nákazy: hriechu.“ 
 Na tieto slová pamätajme aj my, keď nás dnešnou nedeľou svätá Cirkev začína 
pripravovať k vstupu do obdobia svätého pôstu. Aj pre nás platí napomenutie, ktoré starý 
Tobiáš dal svojmu synovi: „Po všetky dni svojho života pamätaj, syn môj, na Pána a 
neopováž sa zhrešiť a prestúpiť jeho príkazy“ (Tob 4, 5). Avšak i napriek tomu si 
uvedomujeme, akí sme slabí,  že zlo nerobia len tí druhí. Preto nevolajme farizejsky: „Bože, 
ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci...“ (Lk 18, 
11). Nie tí druhí, ale ja, my... Pekne je táto myšlienka vyjadrená aj v modernej náboženskej 
piesni: „Ani sestra, ani brat môj, ale, Pane, ja...“ Áno, nikoho nesúďme, že je hriešnik. Radšej 
sa pozrime na seba... Vzorom tohto priznania nech nám bude mýtnik z dnešného čítania zo sv. 
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evanjelia, ktorý v hlbokej pokore volal: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu“ (Lk 18, 13). 
Práve preto odišiel z chrámu ospravedlnený. 
 
 
 Nedeľa o márnotratnom synovi - I. 
 
 Lk 15, 11-32 
 
 V nedeľu o márnotratnom synovi nám čítanie zo sv. evanjelia pripomína Božie 
milosrdenstvo a celú hĺbku Božej dobroty. Podobenstvo o márnotratnom synovi, ktoré sa číta 
v túto nedeľu a podľa ktorého má táto nedeľa aj pomenovanie, mohli by sme nazvať aj 
Podobenstvom o milosrdnom otcovi. Josef Hrbata vo svojej knihe Perly a chléb (Rím 1975) 
uvádza ho ako Podobenstvo o dobrotivom otcovi a hriešnych synoch (182, C). To preto, že 
hlavnou postavou tu nie je márnotratný syn, ale dobrý otec. Vyjadruje jednu z hlavných právd 
o nebeskom Otcovi a jeho milosrdenstve. 
 „Istý človek mal dvoch synov...“ (Lk 15, 11). 
 Ježiš Kristus vysvetlil Božie milosrdenstvo aj inými podobenstvami. Toto je však 
vrcholom evanjelia a právom sa považuje za perlu svetovej literatúry. Hovorí, že nebeský 
Otec vo svojej láske rešpektuje slobodu každého z nás. Nechá nás odísť, blúdiť svetom, 
vzdialiť sa od neho. Je ale vždy ochotný prijať nás na milosť a všetko odpustiť. Je obrazom 
návratu každého hriešnika. V ňom mnohí nachádzajú útechu, že Boh prijme každého, ak sa 
človek vracia. 
 Posledný súd od J. Anouilha vyjadruje túto myšlienku takto: 
 Vyvolení stoja pred nebeskou bránou  a netrpezlivo čakajú, kým ich vpustia. Chvália 
sa svojimi zásluhami a sú si istí, že dnu majú rezervované miesta. Naraz ale prebehne správa, 
že Boh odpustí aj tým druhým. Všetkých zachytil údiv a rozhorčenie. Protestujú, oplakávajú 
svoje námahy a odriekania. Vybuchnú v kliatbu proti Bohu. V tej chvíli sú však zatratení. 
 Boh sa dal poznať. Zjavil sa ako ten, kto odpúšťa a oni ho nepoznali... Spomeňme si 
len na reptajúcich sluhov z podobenstva o robotníkoch vo vinici (Mt 20, 11-12), alebo na 
staršieho syna z podobenstva o márnotratnom synovi (Lk 15, 25-32). Len Boh vie urobiť 
takéto gesto: odpustiť každému. Gesto milosti, radosti, gesto veľkodušnej lásky. 
 Z podobenstva vieme, že márnotratný syn si uvedomil svoje biedne postavenie. 
Rozhodol sa vrátiť k svojmu otcovi a prosiť o odpustenie... Muselo to byť hrozné postavenie, 
keď sa rozhodol k takémuto činu. S bolesťou sa pozeral na struky, ktoré dostávali žrať 
ošípané a žiadal si nimi naplniť žalúdok, „ale nik mu ich nedával“ (15,16). Jeho slová: 
„Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu“ (15, 17), 
vyjadruje jeho veľké poníženie. Preto sa rozhodol vrátiť sa k otcovi. A čo robí otec? „Ešte bol 
ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku 
a vybozkával ho“ (15, 20). Iste ho očakával, keď ho zazrel. A nič mu nevytýka, nevyhadzuje 
na oči, ale raduje sa z jeho návratu - on i celý jeho dom. 
 Jeho otec musel mať veľmi dobré srdce, keď takto privítal svojho strateného 
márnotratného syna, keď mu všetko odpustil... Taký je aj Boh k obráteným, ale u každého 
musí dôjsť k uznaniu svojej vlastnej viny. U každého musí nájsť ochotu k návratu: „Vstanem, 
pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som...“ (15, 18). 
 Boh nás vždy čaká, že sa k nemu vrátime. Je trpezlivý. Nebráni nám odísť a 
neponáhľa sa s trestom. Veď človek skoro pozná ako chutí bezbožný život a aké perspektívy 
beznádeje mu otvára... V dejinách to často dosvedčujú jednotlivci i celé národy. 
 Zo života sv. Margity Kortonskej vieme, že keď ju Pán navštívil väčšou nežnosťou 
lásky, ona s úžasom vykríkla: „Pane, či si už zabudol na to, čím som bola? Takto sa mi 
odplácaš za veľké urážky, ktoré som spôsobila?“ Boh jej odpovedal, že ak ho duša úprimne 
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miluje, zabúda na všetky urážky. Veď tak povedal u Ezechiela: „Ak sa však hriešnik odvráti 
od všetkých hriechov... Na jeho hriechy, ktoré popáchal, si nespomeniem...“ (Ez 18, 21-22). 
 Buďme vďační, že máme v nebi takého dobrého a milosrdného Boha... Preto 
„dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Veď on ti odpúšťa všetky 
neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy; on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí 
milosrdenstvom a milosťou...“ (Ž 103, 2-4). 
 
 
 Nedeľa o márnotratnom synovi - II. 
 
 Lk 15, 11-32 
 
 Francúzsky spisovateľ Honoré de Balzac napísal román Otec Goriot, v ktorom 
predstavuje otca Goriota ako symbol veľkej otcovskej lásky. Mal dve dcéry, ktoré na neho 
zabudli. Opustený a úplne nešťastný hovorí: „Človek musí umierať, aby poznal, čo sú to 
deti... Nežeňte sa, nemajte deti! Vy im dáte život, ony vám dajú smrť. Vy ich uvediete do 
sveta, ony vás z neho vyženú...“ Ale napriek tomuto horkému doznaniu a tvrdej skutočnosti, 
jeho láska k ním nič nestratila na svojej sile a pravosti. Zomiera v biede a opustenosti - a 
predsa ich ospravedlňuje a žehná. Vo vrchole svojej odpúšťajúcej lásky hovorí: „Až vtedy, 
keď som sa stal otcom, pochopil som, čo znamená byť otcom.“ 
 Byť otcom, to je skutočne nepredstaviteľná sila nepomíňajúcej lásky. Len kto aspoň 
trochu pochopí túto myšlienku, ten pochopí i základnú pravdu našej viery, že Boh je naším 
dobrotivým Otcom, u ktorého nájde odpustenie každý človek. „Obrátenie si vyžaduje, aby bol 
človek presvedčený, že zhrešil; zahŕňa v sebe vnútorný úsudok svedomia...” (KKC, 1848). 
 Toto je aj hlavná myšlienka z dnešného čítania zo sv. evanjelia. V podobenstve o 
márnotratnom synovi Ježiš názorne ukazuje, ako Boh rešpektuje ľudskú slobodu, i keď ju 
človek zneužije. Čaká na jeho návrat a potom ihneď odpúšťa a vracia mu synovskú hodnosť. 
A zdá sa, že ho má radšej, ako predtým. Žiadne vytýkanie jeho zlého života: Choď, odkiaľ si 
prišiel... Urobil si mi poriadnu hanbu... Celé okolie o nás hovorí... Žiadne slovo odsúdenia, 
žiadna doba na skúšku, ako si to želal vracajúci sa syn, ale odpustenie, láska a radosť z jeho 
návratu. 
 Taký je Boh k obráteným! Ak sa odvrátime od hriechu a vrátime sa k dobrotivému 
Bohu... Hlavnou myšlienkou je tu Božia dobrota k človekovi... Z tejto príčiny povedal Ježiš v 
predchádzajúcom podobenstve o stratenej ovci: „Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným 
hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí 
pokánie nepotrebujú“ (Lk 15, 7; porov. Lk 15, 10). Táto myšlienka má byť pre nás silnou 
pohnútkou, ktorá nás vedie k dôvere v Boha: že každého z nás príjme do svojej lásky, ak sa k 
nemu naozaj obráti. 
 Keď zomieral veľký dominikánsky kazateľ a misionár Lacordaire, ktorý kázal po 
celom Francúzsku, pri jeho posteli stáli mnohí kňazi a rehoľníci. Všetci cítili, že je akosi 
nespokojný, a niečo ho trápi. „Čo vás môže trápiť, veď ste toľko dobrého urobili, toľko kázní 
ste povedali a šírili ste Božie kráľovstvo na zemi. Toľkým dušiam ste priniesli pokoj a 
odpustenie...“ Veľký misionár dal odpoveď, ktorú nikto nečakal: „Smrti sa nebojím, veď som 
o nej veľmi často kázal a viem pridobre, že zákonu smrti sa ani ja nemôžem vyhnúť. Aj to ma 
upokojuje, že z Božej milosti som mohol hlásať Božie slovo z toľkých kazateľníc rodného 
Francúzska... Jedno si však vyčítam a neviem odpustiť sebe samému: Nečasto, ba málo som 
hovoril o Božom milosrdenstve...“ (porov. DP 1971, 5). 
 Áno, niet takého planého, skazeného a nešťastného ľudského života, nad ktorým by sa 
Boh nemohol zmilovať a uplatniť svoje milosrdenstvo. Aká je to útecha pre nás! Ak nám 
Sväté písmo hovorí, že všetci sme zhrešili (porov. Rim 3, 23), potom nemáme opovážlivo 
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tvrdiť s tým starším synom z podobenstva, že sme nikdy neprestúpili Otcove príkazy (porov. 
Lk 15, 29). Nikto z nás nemá právo pokladať sa za lepších, než sú ostatní bratia a sestry, 
nadávať na nich, že sú bezbožní a nemravní a zvolávať na nich Božie tresty, - ako sme o tom 
počuli z evanjelia v minulú nedeľu o mýtnikovi a farizejovi. Len kto podobne hľadá Boha - 
ako márnotratný syn - nájde jeho dobrotu a odpustenie, i keby akokoľvek padol vo svojej 
slabosti. 
 
 
 Mäsopôstna nedeľa - I. 
 

Mt 25, 31-46 
 
 V 17. storočí žila vo Francúzsku zbožná slúžka Armella, ktorá zomrela v chýre 
svätosti. Bola chudobná a nevedela ani čítať. Zato však bola tak veľmi všímavá, že vedela 
čítať z knihy Božej prírody. Zo všetkého si vzala poučenie. Napr. pri mlátení pšenice 
pozorovala, ako sa pšenica oddeľovala od pliev. Povedala, že tak podobne budú pri 
Poslednom súde oddelení dobrí od zlých. 
 Dnešný príbeh z evanjelia nám popisuje tento Posledný súd nad ľudstvom. Bude na 
konci sveta. „Odhalí až do posledných dôsledkov, čo dobré každý urobil alebo zanedbal 
urobiť počas svojho pozemského života“ (KKC, 1039). A všimli sme si Kristove otázky? 
Čoho sa týkajú? Všetky do jedného sa týkajú nášho pomeru k blížnemu. „Náš Pán nás 
upozorňuje na to, že budeme od neho odlúčení, ak nebudeme pomáhať vo vážnych potrebách 
chudobným a maličkým, ktorí sú jeho bratmi“ (KKC, 1033). Posledný súd teda rozhodne o 
našom osude podľa toho, ako sme sa správali k hladným, chorým, trpiacim. Kto bol zlý za 
svojho života k blížnemu, pochodí zle, pretože ho Boh neuzná za svoje dieťa a vylúči ho zo 
spoločnosti Božích detí. Kto však blížneho miloval, toho Boh odmení večnou radosťou v 
nebi. 
 Z evanjelia sme tiež počuli, že na Poslednom súde Boh dobrých odmení, zlých 
potrestá. A povedal to veľmi názorne. Dobrých postaví sprava, aby zaujali kráľovstvo, ktoré 
je im pripravené od stvorenia sveta (Mt 25, 34). Zlým, postaveným zľava, bude patriť večné 
zatratenie, ktoré je pripravené diablovi a jeho anjelom (Mt 25, 41). Pre tých sprava nastane 
nový život v radosti v nebi, pre zlých večné utrpenie v pekle. „Všetko, čo robia zlí, sa 
zaznamenáva, a oni o tom nevedia. Keď príde viditeľne náš Boh, nebude mlčať“ (sv. 
Augustín; porov. KKC, 1039). To je myšlienka, ktorú si nemôžeme nevšimnúť. 
 Páter Ábel rozpráva príhodu, ktorú zažil v Halle, v Tirolsku, kde bol navštíviť ústav 
pre choromyseľných. Riaditeľ ho zaviedol do veľkej miestnosti, kde v rohu zbadal sedieť 
veľmi pekné dievča, ktoré vyšívalo oltárnu plachtu. Pristúpil k nej a pýtal sa, pre ktorý kostol 
vyšíva tú plachtu. Dievča mlčalo a neodpovedalo. Keď ani na ďalšie slová neodpovedalo, 
páter hlboko dojatý osudom úbohých, odišiel. Vonku mu riaditeľ ústavu povedal, že to dievča 
bolo zasnúbené a malo mať svadbu. Pred svadbou išla navštíviť svojho ženícha, ale ten stál na 
schodoch svojho domu a povedal jej: „Preč odo mňa! Nechcem ťa už viac vidieť!“ A vyhnal 
ju. Dievča sa z toho zbláznilo.  
 Bolesť zo zavrhnutia je hrozná. Neporovnateľná je však s bolesťou duše, ktorá bude 
zavrhnutá od samého Boha: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa...“ (Mt 25, 41). 
 V životopise blahoslaveného Viliama Aiselína čítame, že keď raz počúval kázeň o 
Poslednom súde, rozplakal sa. Na otázku predstaveného, prečo plače, odpovedal: „Bojím sa 
Božieho súdu.” Predstavený mu povedal,  že táto dôležitá pravda nie je nám zjavená preto, 
aby nám naháňala strach, ale aby nás povzbudila k spravodlivému životu. 
 Obraz Posledného súdu nám chce ukázať, že pre spravodlivého človeka nastane nový, 
večný a radostný život v Božom kráľovstve... O tom sv. apoštol Pavol napísal: „Ani oko 
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nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí 
ho milujú“ (1 Kor 2, 9). Ale večné trápenie pripravil tým, ktorí nečinia dobre. Táto Bohom 
zjavená pravda nebola nám zjavená, aby nám naháňala strach, ale aby nás povzbudzovala k 
dobrému a spravodlivému životu. 
 
 
 Mäsopôstna nedeľa - II. 
 
 Mt 25, 31-46 
 
 Počas francúzskej revolúcie chceli popraviť istého kňaza z Ampeluis, ktorého najprv 
vypočúvali na súde v Lyone. Tam sa ho opýtali: „Veríte v peklo?“ Kňaz odpovedal: „Ak 
vidím vaše zločiny, musím veriť, že peklo je...“ 
 Áno, peklo je! „Učenie Cirkvi potvrdzuje, že jestvuje peklo a že je večné“ (KKC, 
1035). Musí byť peklo, ktorým sa trestajú niektoré hriechy, pretože Božie prikázania by 
mnohí ľudia nebrali vážne a nezachovávali ich. Aj tu na zemi je zavedený trest. Teda aj 
svetská vrchnosť nosí meč, aby trestala nespravodlivosť. Priznajme si však, koľko je 
prípadov, ktoré ujdú svetskej spravodlivosti. Preto musí byť peklo, večný trest, ktorý potrestá 
všetky  ľudské zločiny, hriechy a priestupky. „Výroky Svätého písma a učenie Cirkvi o pekle 
sú pre človeka výzvou k zodpovednosti, s ktorou má používať svoju slobodu so zreteľom na 
svoj večný osud. Súčasne sú aj naliehavou výzvou na obrátenie...“ (KKC, 1036). 
 Pred rokmi sa sťažovala jedna matka, ktorej dcéra končila povinnú školskú 
dochádzku. Celých osem rokov mala samé jedničky. Bola nádej, že na výberovú školu bude 
prijatá bez prijímacích pohovorov. V poslednom ročníku jej však učiteľ dal dvojku. Len preto, 
aby na istú výberovú školu mohla byť prijatá jeho dcéra (Bolo to v čase, keď na výberové 
školy bol určený limit). 
 Nám sa zdá, že je to maličkosť. Koľko je ich však v každodennom živote?! Koľkým 
ľuďom je znepríjemňovaný život, a mnohí si z toho nič nerobia. Preto musí prísť Božia 
spravodlivosť. „Posledný súd ukáže, že Božia spravodlivosť víťazí nad všetkými 
nespravodlivosťami, ktorých sa dopustili jeho stvorenia...“ (KKC, 1040). 
 Podobne však, ako musí byť peklo, musí existovať aj nebo, šťastný život, večná 
odplata tým, čo robili dobre. Len si spomeňme, koľko biedy, ústrkov a nespravodlivosti 
museli v minulosti znášať siroty, vdovy, sluhovia, opustení, chudobní... Koľko nevinne trpeli 
naši veriaci, rehoľníci,  kňazi a biskupi - vo väzeniach, na nútených prácach... To všetko 
vyjde najavo na Poslednom súde. Všetko raz bude spravodlivo odmenené i spravodlivo 
potrestané. Čo máme však robiť? 
 Istý starší pán, ktorý sa snažil viesť usporiadaný kresťanský život, mal zvyk často 
opakovať slová: Ďalšie jablko hodené za plot. Jeho spolupracovníci tomu nerozumeli, a preto 
sa ho spýtali, čo to znamená. Vysvetlil im, ako jedného dňa pozval do svojej záhrady 
niekoľko chlapcov, aby si naoberali toľko jabĺk, koľko zjedia. Nesmeli si však nič zobrať ani 
schovať do vrecka. Chlapci sa najedli do sýtosti, ale medzitým zbadal, že jeden chlapec pekné 
červené jablká občas hodil cez plot. Urobil to s tým úmyslom, že potom si ich pozbiera. Svoje 
rozprávanie ukončil takto: Tento prípad bol pre mňa vážnym poučením. Povedal som si, že aj 
našou povinnosťou je robiť dobre každému. Každý taký dobrý skutok, ktorý v živote urobíme, 
je ako jablko hodené cez plot. Keď raz prídeme na Posledný súd, tieto dobré skutky nám 
pomôžu dostať sa do blaženého života. 
 Ak sme dnes počuli z evanjelia o Poslednom súde, ktorý bude na konci vekov, je to 
myšlienka, ktorá by nás mala viesť k tomu, aby sme raz dostali „dobrú odpoveď na prísnom 
Kristovom súde“ (z Liturgie sv. Jána Zlat.). Vo všetkom aby sme plnili Božiu vôľu a zaistili si 
spásu tým, že počas života, ktorý je nám tu vymeraný prežiť, urobili čo najviac dobra. Lebo 
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ak budeme zatratení, stane sa to našou vlastnou vinou. V našich rukách je náš budúci osud - 
nebo, alebo peklo. Preto prosme Boha slovami: „Až vo svojej sláve zostúpiš na zem, Bože, 
všetko sa bude hrôzou triasť pred tvojou velebnosťou. Ohnivá rieka potečie okolo tvojho 
trónu. Pán otvorí knihu života a vyjaví všetky tajomstvá. Spravodlivý Sudca, zachráň ma pred 
neuhasínajúcim ohňom a udeľ mi miesto po svojej pravici“ (Kondák Mäsopôstnej nedele).  
 
 
 Syropôstna nedeľa - I. 
 
 Mt 6, 14-21 
 
 Syropôstna nedeľa je poslednou prípravnou nedeľou pred vstupom do obdobia svätého 
pôstu. Už na utierni spievame: „Boh vyhnal Adama z rajskej blaženosti. Nezdržal sa trpkého 
ovocia a nezachoval Boží príkaz. Za trest musel obrábať zem, z ktorej bol stvorený a v potu 
tváre jesť svoj chlieb. Preto si pôst zamilujme, aby sme mohli vstúpiť do raja a nemuseli 
plakať pred jeho bránou“ (Sedalen). 
 Na sv. liturgii počúvame  z evanjelia Kristove slová o spôsobe pôstu, ktoré povedal vo 
svojej známej Reči na vrchu: „A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci...“ (Mt 6, 
16). 
 V týchto slovách je návod, ako má vyzerať aj náš pôst. Ježiš odsudzuje pokrytectvo a 
formalizmus. Poukazuje na to, čo je v Zákone dôležitejšie: spravodlivosť, milosrdenstvo a 
vernosť (porov. Mt 23, 33). A ak naša spravodlivosť nebude lepšia ako spravodlivosť 
zákonníkov a farizejov, budú i o nás platiť Kristove slová: Podobáte sa „obieleným hrobom, 
ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty!“ (Mt 
23, 27). Treba byť dobrými naozaj, nielen zdať sa takými, pretože Boh vidí i v skrytosti a 
odmení nás (porov. Mt 6, 18). Takto vlastne sami môžeme byť strojcami svojho osudu - 
večnej spásy alebo večnej záhuby. 
 Parašutista si pred každým zoskokom skladá svoj padák. Od jeho starostlivej práce 
závisí jeho život. Bol by blázon, alebo samovrah, keby túto prácu lajdácky odbil... Tak 
lajdácky konajú mnohí aj ohľadom svojej spásy. Svoje kresťanstvo často odšvindľujú, 
odhovoria, - ale čo potom? Zahynú sami a s nimi i tí, čo si brali z nich príklad.  
 Ruský spisovateľ L. N. Tolstoj píše o panskom kuchárovi, ktorý zabil teľa. 
Vnútornosti hodil psom. Tie si pochvaľovali kuchára: „Dobre varí, zaslúži si pochvalu.“ 
Krátko na to kuchár vyhodil na dvor hrachové šupiny a zvyšky cibule. Psi sa dotkli odpadkov, 
no s ovesenými pyskami odišli a vraveli: „Kuchár sa pokazil. Zabudol variť. Nestojí za nič.“ 
Kuchár však povedal: „Nezáleží mi na vašom úsudku. Stačí, keď je so mnou spokojný môj 
pán.“ 
 Toľko píše Tolstoj v legende... Tu treba ale dodať mravné poučenie. Aj v našom 
živote je najdôležitejšie, čo si o nás myslí Boh. Úsudky ľudí sú často nesprávne, klamné. To, 
čo ľudia často chvália, nemusí byť dobré, čnostné pred Bohom. Dôležité je, aby s nami bol 
spokojný Boh. O to sa snažme i v tomto pre nás „milostivom čase“, v období svätého pôstu, 
do ktorého zajtrajším dňom vstúpime. Zaumieňme si, že si z toho milostivého času urobíme 
príležitosť, aby sme sa stali dokonalejšími a lepšími. Pôjde o celkový pohľad do vlastného 
vnútra a o úprimné vyznanie, že nie sme takí, akí by sme mali byť. K tomu treba pridať 
predsavzatie, že chceme byť iní. Prosme teda s Cirkvou, aby pokánie, ktoré budeme konať, 
pomohlo nám očistiť sa od hriechov, stať sa lepšími a konať to, čo je Bohu milé. 
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 Syropôstna nedeľa - II. 
 
 Mt 6, 14-21 
 
 Dnešnou nedeľou končíme prípravné obdobie pred vstupom do svätého pôstu, pretože 
už zajtra, ba vlastne liturgicky už dnešnou večierňou, začíname pôstny čas, ktorého cieľom je 
očistiť sa od hriechov a pripraviť sa na najväčšie sviatky v cirkevnom roku - Paschu. Ako 
prežijeme túto dobu?  
 Čítanie z evanjelia nás o tom poučuje takto: „A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako 
pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru hovorím vám: Už dostali 
svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa 
postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti“ 
(Mt 6, 16-18). 
 Naozaj, veľmi poučné slová, ktoré rok čo rok zaznievajú zvlášť pri vstupe do svätého 
pôstu. Hovoria nám, že bolo by málo, keby sme zostali len pri vonkajších prejavoch 
kajúcnosti. Podstatou je kajúcnosť celého srdca, celého človeka, jeho zmýšľania a skutkov. 
 Už starozákonný prorok Joel vyzýval izraelský ľud k pokániu slovami, ktoré majú 
všeobecnú platnosť pre každú dobu: „Obráťte sa ku mne celým srdcom, pôstom i plačom a 
nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho“ (Joel 2, 12). Roztrhnuté rúcho bolo u Izraelitov a 
dodnes je znakom smútku. Prorok tu zdôrazňuje, že vonkajšie znaky bez vnútornej ľútosti 
nemajú cenu. Kajajte sa, zmeňte zmýšľanie - znie aj výzva sv. Jána Krstiteľa na jordánskych 
brehoch (porov. Mt 3, 2). S touto výzvou začínal aj Ježiš svoje verejné účinkovanie (porov. 
Mt 4, 17). 
 Kajajte sa! - Touto výzvou začína aj Cirkev túto pôstnu dobu. Veď nech by boli 
prejavy pokánia akokoľvek honosné, bez vnútorného obrátenia sa k Bohu by nemali cenu. 
Mohlo by to byť akoby vystatovanie sa pred ľuďmi, ako sme sa o tom poučili aj v 
podobenstve o pyšnom farizejovi (porov. Lk 18, 11-12). Vonkajšie prejavy nášho pokánia 
nech sa zhodujú s naším vnútorným zmýšľaním. Nech sú sprevádzané spravodlivým konaním 
v každodennom živote. 
 Ak nás svätá Cirkev na počiatku svätého pôstu vyzýva k pokániu, tak to nie je len 
svätá spoveď, ku ktorej pristúpime. To nie je len zdržať sa toho, čo máme radi. To znamená i 
splnenie všetkých požiadaviek kresťanskej a ľudskej spravodlivosti a lásky. To znamená 
návrat k poctivej práci. To znamená odprosiť tých, ktorým sme ublížili a ponúknuť ruku tým, 
ktorí ublížili nám. Len potom bude pre nás pôstny čas časom milosti a dňom spásy. 
 Keď sa sv. Pimen, pustovník, dopočul, že akýsi rehoľný brat sa veľmi postí, avšak sa 
hnevá na iného brata, povedal: „Naučil sa postiť sa šesť dni v týždni, avšak nenaučil sa ani 
jeden deň zdržať sa od hnevu.“ 
 Preto aj my - ak sa začneme zajtrajším dňom  pripravovať k najväčším sviatkom v 
cirkevnom roku, nezakladajme si len na zdržaní sa od mäsitých pokrmov a na nosení čiernych 
šatiek, ako je to u nás zvykom. Má to byť čas návratu k Bohu a nápravy života. Doba 
duchovného obrátenia a premeny. A nehovorme, že to nepotrebujeme. Najviac to potrebujú tí, 
čo si myslia, že to vôbec nepotrebujú. K tomuto obráteniu sa k Bohu poskytuje nám znovu 
príležitosť i tohtoročný pôstny čas. 
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 Myšlienky na slová žalmov 
 
 l. „Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru...“ (Ž 40, 5). 
 
 Naozaj, šťastný je človek, ktorému oporou je Boh. Je ako strom zasadený pri vode, 
ktorého korene sú v bezpečí. Nebojí sa, až príde horúčava. Jeho lístie stále zostáva zelené. 
 Skutočné spojenie s Bohom je základom aj našej nádeje. Ale len vtedy, ak sme Bohu 
úplne oddaní. 
 Časopis 100+1, ktorý prináša zaujímavosti zo sveta, priniesol pred niekoľkými rokmi 
obrázok, na ktorom je záber, ako tréner kanadského hokejového mužstva páter Daniel Bauer 
má v Brne sv. omšu a podáva sv. prijímanie jednému z hráčov. Pod obrázkom bola i táto veta: 
„Čím udivovali Kanaďania? Tlakom, tandemovými nájazdmi, veľkou bojovnosťou a vysokou 
morálkou.“  
 Áno, morálkou - ale treba dodať, že morálkou, ktorú tam sprevádzal katolícky kňaz... 
Takí boli vtedajší kanadskí hokejisti. Svoju nádej vkladali v Boha - a preto si získali aj 
sympatie mnohých. 
 Nespoliehajme sa ani my na ľudí, na svoje sily, ale na Boha, ktorý je naším 
pomocníkom (porov. Ž 40, 18) vo všetkých našich životných situáciách. „Boh je naše útočište 
a sila aj najistejšia pomoc v súžení. Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem...“ (Ž 46, 2-3). 
 
 
 2. „Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde“  (Ž 86, 11). 
 
 To sú slová starozákonného žalmistu kráľa Dávida, ktorý prosí Boha o pomoc, 
dovolávajúc sa jeho dobroty a lásky. Prosí o milosť zotrvania v dobrom a o pomoc proti tým, 
ktorí nemajú Pána Boha pred svojimi očami. 
 To sú slová aj pre naše zamyslenie... Napomínajú nás, aby sme lepšie kráčali Božou 
cestou. Priznávame si, že máme dosť chýb, dosť slabostí a nedostatkov, ale dokážeme sa tiež 
často i vyhovoriť. Naše oko vidí všetko, zvlášť chyby nášho blížneho. Koľkokrát sme už 
pyšne vyslovili tie známe farizejské slová: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: 
vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci...“, než aby sme pokorne hovorili s mýtnikom: „Bože, 
buď milostivý mne hriešnemu“ (Lk 18, 11; 13)... Buďme k sebe prísnejší a k iným 
zhovievavejší - zvlášť  v tomto svätom, milostivom čase. 
 V životopise sv. Pimena Veľkého čítame, že mu otec Anuvius dal túto otázku: 
 „Čo by si povedal Bohu, keby si videl človeka páchajúceho hriech, ale nepriznanie by 
si ho.“ 
 „Povedal by som Bohu: Pane, ty si prikázal: vyber najprv brvno zo svojho oka a 
potom môžeš vybrať triesku z oka tvojho brata, - a ja som dodržal tvoje slovo“, odpovedal 
Pimen. 
 Neukazujme teda ani my prstom na iných, ale radšej na seba. Nie je to ani slušné, ani 
kresťanské. Radšej si priznajme, že ešte stále málo poznáme Božie cesty, preto sme stále 
rovnakí... Prosme teda Pána Boha, aby nás poučil o svojich cestách, aby sme vedeli správne 
kráčať podľa jeho pravdy. 
 
 

3. „Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní“  (Ž 34,   
18). 

 
 Len spravodliví ľudia môžu vedieť, aký dobrý je Boh a aká vzácna je jeho pomoc v 
ťažkostiach života... Na toto si spomínal i starozákonný Dávid, keď utiekal pred rozhnevaným 
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Šaulom a hľadal útočište a ochranu: „Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo 
všetkej hrôzy” (Ž 34, 5)... Božia láska dáva tak istotu v každej tiesnivej situácii. Vyslobodil, 
vyslobodzuje i vyslobodí - preto mu dôverujeme, preto sa k nemu modlime! 
 Pani Rosa Fitzgerald Kennedyová, ktorá stratila troch synov v službe vlasti, 
nachádzala pokoj a vyrovnanie pre svoje bolesti práve vo viere a v meditácii o Kristovom 
utrpení a jeho smrti. Keď mala 85 rokov - bolo to v roku 1980, povedala: „To mi dáva novú 
silu a novú odvahu. Môj duch sa občerství, srdce je radostné a ďakujem Bohu za svoju vieru 
vo vzkriesenie, zatiaľ čo si skutočne utieram slzy.“ 
 Naozaj, „Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu“ 
(Ž 34, 19)... Je to Boh, ktorý nám utiera slzy už tu na zemi, že nám dáva dar viery a nádeje 
prežiť všetky trápenia života, po ktorých raz príde slávny deň nášho vzkriesenia pre večný 
život. 
 Ďakujme teda Pánu Bohu, že nám pomáha vo všetkých tiesňach života, ktorých je 
niekedy toľko, že sa nám z nich točí hlava. Ďakujme mu i za túto pôstnu útechu, v ktorej si 
uvedomujeme, že vo svojich utrpeniach nie sme sami, ale že je tu s nami náš trpiaci Spasiteľ - 
Ježiš Kristus. 
 
 

4. „Keby ma môj ľud bol poslúchol, keby bol Izrael kráčal mojimi cestami...“  (Ž 8l, 
14). 

 
 Kresťanská poslušnosť je dcérou lásky. Bez lásky je poslušnosť nemožná... Preto i 
veľký pápež Ján XXIII., plný lásky a pochopenia, zvolil si za svoje heslo slová: „Poslušnosť a 
pokoj!” 
 Dnes mizne zo sveta poslušnosť, pretože mizne láska. Deti sú neposlušné voči 
rodičom, žiaci voči učiteľom, podriadení voči svojim predstaveným, robotníci voči svojim 
majstrom... Úpadok poslušnosti súvisí teda s úpadkom lásky. Kto nemiluje, nie je ani 
poslušný. 
 Už v Starom zákone - ako to píše žalmista v 81. žalme - sťažuje sa Boh na svoj 
vyvolený ľud: „Ale môj ľud nepočúval na môj hlas a Izrael nedbal o mňa...“ (v. 12). To preto, 
že stratil lásku k svojmu jedinému Pánovi a Bohu, ktorý mu preukázal toľko milosrdenstva. 
Preto Boh hovorí, že ak by Izrael počul jeho hlas a chodil po jeho cestách, kŕmil by svoj 
vyvolený národ pšeničným jadrom a sýtil ich medom zo skaly (porov. Ž 81, 17). Že by Boh 
jeho lásku a poslušnosť odmenil svojím hojným požehnaním. 
 Zamyslime sa nad touto pravdou práve v tomto pôstnom období, keď pred sebou 
vidíme trpiaceho Spasiteľa, ktorý bol poslušný až po smrť na kríži, pretože bol plný lásky. 
Prosme ho, aby sme vydržali v jeho láske a polepšili sa v poslušnosti voči nemu. 
 
 
 5. „Čujte dnes jeho hlas: «Nezatvrdzujte svoje srdcia...»“ (Ž 95, 8). 

 
Keď Mojžiš vyviedol ľud zo zajatia, viedol ich púšťou do zasľúbenej zeme. Ale že sa 

Bohu rúhali, do zasľúbenej zeme mali vojsť až ich deti. Preto blúdili púšťou. V Meríbe, 
neďaleko hory Sinaj, začali medzi nimi spory a hádky s Mojžišom a vyčítali mu, prečo ich 
vyviedol z Egypta, keď teraz majú zahynúť smädom. Týmto však hrešili proti Bohu, veď ich 
vyviedol z egyptského zajatia (Ex 17, 1-7). 

Na túto udalosť Starého zákona myslí žalmista, keď vyzýva ľud k oslave Boha, 
ktorého majú všetci uznať a poslúchať, ak nechcú byť potrestaní a zavrhnutí ako ich otcovia 
na púšti: „Nezatvrdzujte svoje srdcia ako v Meríbe..., kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali 
ma, hoci moje skutky videli“ (95, 8-9). 
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Počuť Božie volanie je často otázkou života a smrti. 
Sv. Filip Neri, taliansky kňaz (+1595), bol vychovávateľom mládeže a dobrým 

spovedníkom. Jednému kajúcnikovi dal ako pokutu niekoľkokrát za deň pomodliť sa Raduj 
sa, Bohorodička, a po každej tejto modlitbe povedať: „Možno zajtra už budem mŕtvy!“ 

Snáď zajtra budem mŕtvy!  To môže povedať každý z nás. Preto nezatvrdzujme svoje 
srdcia. Počúvajme Boží hlas. Dajme si pozor na každé vnuknutie, aby sme ani v najmenšom 
nezatvrdili svoje srdcia voči Bohu. Vieme, že sme slabej vôle, ale snažme sa posilniť si ju i v 
tejto svätej pôstnej dobe. 

 
 
6. „Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, 
     ktoré trvá od vekov.“ (Ž 25, 6). 
 
V knihe proroka Daniela čítame (3, 25-45) o úpenlivej modlitbe, ktorú prednášal 

Azariáš uprostred ohňa. Dovoláva sa v nej Božieho zasľúbenia daného ešte Abrahámovi. 
Pripomína bolestnú situáciu národa v zajatí a kajúcne prosí o milosrdenstvo. „Neodnímaj od 
nás svoje milosrdenstvo pre Abraháma, svojho miláčika, pre Izáka, svojho sluhu, a pre 
Izraela, svojho svätca, ktorým si prisľúbil, že rozmnožíš ich semä...“ (Dan 3, 35-36). Nič 
nevyčíta Bohu, ale kajúcne prosí: „Ale so skrúšenou dušou a poníženým duchom nech 
dosiahneme prijatie!“ (v. 39). „Nezahanbuj nás, ale nalož s nami podľa svojej krotkosti a 
podľa množstva svojho milosrdenstva!“ (v. 42).  

Naučme sa aj my tej múdrosti. To je kľúč k novým Božím darom, ktoré od Boha s 
vierou očakávame. 

Zamyslime sa, ako sa správame, keď sa nám v živote všeličo nedarí. Nevyčítame to 
Bohu i ľuďom? 

V Životopisoch rímskych cisárov píše Suetonius, že za starých pohanských čias bol 
zvyk, že ak bohovia nevyslyšali modlitby ľudí, pomstili sa na božstvách tým, že hádzali 
kamene do chrámov. 

Nerobíme to tak aj my - aj keď nie doslovne? Nie sme príliš zaujatí svojou 
situáciou?... Musíme vedieť odpúšťať. Keď treba, aj „sedemdesiatsedem ráz“ (Mt 18, 22). 
Súd patrí Bohu. Našou úlohou je kajúcnosť a viera v nekonečnú Božiu dobrotu. 

 
 
7. „Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí?“ (Ž 130, 3). 
 
Naozaj, hriechy sú tou hĺbkou, v ktorej sa topí už starozákonný žalmista. Nikto z nás 

nemôže totiž povedať, že je spravodlivý, že nikdy neurobil nejaké zlo... „Naozaj som sa v 
neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať“ (Ž 51, 7), vyznáva Dávid. Preto aj my 
môžeme hovoriť so žalmistom, že keby i naše neprávosti Boh vo svojej pamäti uchovával, kto 
by pred ním obstal? 

Preto celé naše vnútro má byť naplnené vďakou za Božie milosrdenstvo, ktoré je tak 
zhovievavé k našim hriechom, slabostiam a nedostatkom. 

Sv. Augustín, cirkevný učiteľ, mal 76 rokov, keď zomrel. Vedel, že sa blíži jeho smrť, 
preto s radosťou volal: „Mám milosrdného Boha.“ 

Naozaj, „Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až k oblakom“, 
vyznáva žalmista (Ž 36, 6). „Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho 
boja“, hovorí Panna Mária vo svojom chválospeve  (Lk 1, 50). 

Naše liturgické spevy a modlitby sú plné vďaky za toto Božie milosrdenstvo, ktoré 
všetky viny odpúšťa (Ž 103, 3). Obnovme v sebe kresťanskú bázeň, aby sme nezneužívali 
Božiu dobrotu a lásku, ktorú k nám hriešnym a slabým ľuďom Boh stále prechováva. 
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Ďakujme mu za tento veľký dar milosrdenstva, ktorý sa prejavuje najmä v sviatosti pokánia. 
Vážme si ešte viac tento dar a vykonajme si i tohtoročnú sv. spoveď so všetkou 
starostlivosťou a bázňou. 

 
 
1. pôstna nedeľa - I. 

 
Jn 1, 43-51 
 
Vstúpili sme do obdobia svätého pôstu. Ani sme sa nenazdali, už máme za sebou jeden  

týždeň. A ani sa nenazdáme, tak prejde celé štyridsaťdňové pôstne obdobie a príde deň 
slávneho vzkriesenia nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je tak každý rok neopísateľný a 
neopakovateľný. 
 Čo je však podstatou každého pôstneho obdobia, ktorý rok čo rok prežívame so svätou 
Cirkvou?... V nedeľu pred vstupom doň  spievame na večierni: „Zažiarila tvoja milosť, Pane, 
vzišlo svetlo našich duší, nastal príhodný čas. Priblížila sa pôstna doba. Odhoďme skutky 
temnosti. Oblečme si výzbroj pravdy, aby sme šťastne prekonali cestu pôstnou púšťou a tak 
došli k slávnemu vzkrieseniu Pána a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý prišiel spasiť naše 
duše.“ (Na stichovnach). 
 Týmito slovami nám Cirkev pripomína, že pre nás kresťanov nastal príhodný čas, aby 
sme sa viac ako inokedy v roku, zamysleli, prečo sme na svete. Aby sme sa zamysleli nad 
svojím poslaním, nad svojím cieľom, ktorý pre nás kresťanov je len jediný - večný život v 
nebi. 
 Keď zomieral anglický kráľ Henrich VIII., ležiac na smrteľnej posteli údajne zvolal: 
„Všetko je preč: koruna, život i duša.“ Naozaj, ak nezískame nebo, večný život - všetko je 
preč. 
 Od tohto svojho večného cieľa sa občas všetci vzďaľujeme... Videli sme to z 
podobenstva o márnotratnom synovi... Každý z nás sa občas vzdiali z otcovského domu. A 
bez rodičov si občas čo-to dovolíme... Poučení však z obrátenia márnotratného syna a jeho 
návratu k otcovi, je i pre nás toto pôstne obdobie príležitosťou - „príhodným časom“ vrátiť sa 
z cesty, ak sa nezhoduje so životom kresťana, a s cieľom, pre ktorý sme stvorení... 
 V dnešnom čítaní zo sv. evanjelia 1. pôstnej nedele sme počuli o tom, ako apoštoli 
privádzali jeden druhého ku Kristovi a s radosťou hovorili: „Našli sme toho, o ktorom písal 
Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta“ (Jn 1, 45). Kiežby sme aj my 
po prekonaní tohto pôstneho obdobia, ktorý je nám daný pre naše zmierenie s Bohom, mohli 
tiež s radosťou povedať, že sme našli nášho Boha a Spasiteľa, od ktorého sa často 
vzďaľujeme a na ktorého zabúdame svojimi slabosťami a hriechmi.  
 Iste sme už neraz počuli i čítali o cestách Svätého Otca Jána Pavla II. do rôznych 
končín sveta. Aj to, ako sa k nemu tlačia veľké zástupy, aby sa aspoň na chvíľku mohli  
pozerať na tú neobyčajnú a nie každodennú osobnosť. Jedni to robia s veľkou vierou, vidiac v 
ňom Kristovho zástupcu, iní zasa s obdivom, vidiac v ňom dobrotu a lásku k človekovi. A 
iných zasa vedie čistá ľudská zvedavosť... Odhliadnuc od pohnútok, ktoré povzbudzujú 
účastníkov stretnúť sa so Svätým Otcom, jedno je isté: všetci hľadajú akýsi zážitok. 
 Zdá sa, že aj apoštoli, ktorí zanechali všetko a šli za Kristom, tiež hľadali niečo, za čím 
túžili... Ježiš pochválil toto ich hľadanie a potvrdil, že nastúpili na dobrú cestu. Preto sa môžu 
považovať za šťastných ľudí. Za všetkých tých sa vyjadril apoštol Peter slovami: „Pane, a ku 
komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží 
Svätý“ (Jn 6, 68-69). Je to naozaj krásne Petrovo vyznanie, ktorý hovoril aj v mene ostatných 
apoštolov. Uverili, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý prináša slová večného života. 
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 Ak sme sa aj my vzdialili od Krista svojimi slabosťami a hriechmi, od života podľa 
viery, máme tu znovu pôstny čas, ktorý je pre nás naozaj najpríhodnejším časom, aby sme sa 
vrátili k nášmu Bohu a Spasiteľovi. Je to tiež čas veľkej duchovnej obnovy, aby sme si 
uvedomili, akú veľkú hodnotu má naša duša, keď za ňu trpel a zomrel sám Boží Syn. Ak si to 
uvedomíme, potom obdobie svätého pôstu bude pre nás i tohto roku dobre prežité a spásne. 
 
 

1. pôstna nedeľa - II.  

 
Zachráň svoju dušu  
 
V roku 1846 dánsky kráľ Kristián VIII. vydal takýto výnos: „Pretože sme sa 

dozvedeli, že v kostoloch sa príliš rozšíril spánok, láskavo nariaďujeme, že v každej obci má 
byť určených niekoľko mužov, ktorí by dlhou palicou poklepali po hlave spiacich ľudí, aby sa 
tak dosiahlo žiaducej zbožnej pozornosti.“ 

I keď sa nám tento výnos z doby spred vyše sto rokov zdá veľmi divný, predsa i my 
potrebujeme stálu výzvu k bdelosti. Byť bdelí a ostražití máme byť v každej chvíli, aby sme 
nezabudli na to, čo je v živote najdôležitejšie: spása duše. 

V Noemovej dobe sa ľudia pohoršovali nad bláznovstvom stavať loď na suchej zemi. 
Noe nezamlčal Božie varovné slová o hroziacej katastrofe potopy, ale nikto mu neveril. Doba 
stavania lode - 120 rokov (porov. Gn 6, 3), to bol čas varovania, výzva k bdelosti, ale ľud to 
nebral vážne, a preto zahynul. 

Pripravenosť a bdelosť pripomínal aj Ježiš vo svojej reči. V mnohých podobenstvách 
zdôrazňuje, že je nutné oslobodiť sa od prílišných svetských starostí. Starať sa o každodenné 
potreby je nutné, ale tie nemajú zaplniť naše srdce natoľko, aby sme sa nedokázali povzniesť 
k večnému cieľu, pre ktorý sme stvorení. 

„Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!“, hovorí 
Ježiš (Mt 16, 26). Preto aj misionári, ktorí v minulosti konali misie po našich dedinách, konali 
ich v znamení: Zachráň svoju dušu, - čo vpísali aj na kríže, ktoré dodnes stoja po našich 
farnostiach okolo chrámov. To preto, že cena duše je nekonečná, a preto nezaplatiteľná. 

„Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“, pýta sa ďalej Ježiš (Mt 16, 26). To 
znamená, že ako nikto nemôže nič ponúknuť zo svojho majetku, čo by prevyšovalo cenu jeho 
pozemského života, tak pre kresťana nemôže existovať nič, čo by prevýšilo cenu 
kresťanského života. Správna stupnica hodnôt sa raz ukáže každému pri Božom súde. Preto 
tak vážne znejú slová: Zachráň svoju dušu (Spasi dušu svoju). 

Pri ceste raz stala ženička a stopovala auto. Vodič jej zastavil. „Nezobrali by ste ma? 
Viete, zmeškala som autobus a chcela by som ísť do kostola“, hovorí vodičovi. Vodič ju vzal 
a ona celá šťastná povedala: „Pomodlím sa aj za vás. Viete, ja sa modlím za svojho manžela, 
za svojich rodičov, za svoje deti a teraz sa pomodlím aj za vás.“ - „A keď sa modlíte za svoje 
deti, čo im najviac od Boha prosíte“, opýtal sa vodič. „Nuž prosím, aby boli zdravé, aby sa im 
dobre darilo, aby ich nestihlo nejaké nešťastie.“ „A už ste sa za nich pomodlili, aby sa vedeli 
chrániť ťažkého hriechu ako svojho najväčšieho nepriateľa?“, opýtal sa znovu vodič. 

 A tu nastalo úplné ticho. Žena, ktorá doteraz veľa hovorila, naraz stíchla. Iste preto, že 
na tento úmysel sa ešte nikdy nemodlila. Asi nevedela, že to, čo má človek najdrahšie, je jeho 
duša. A čo je najväčšie nešťastie, ktoré môže človeka postihnúť, je zatratenie jeho duše. „Veď 
čože osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení 
človek svoju dušu?!“ (Mt 16, 26).  

Tieto slová by sme si mali zvlášť uvedomiť v tomto svätom pôstnom čase - a 
nezaspať, nepremárniť ho. Preto nás sv. apoštol Pavol vyzýva: „Prebuď sa, ty, čo spíš...“ (Ef 
5, 14). 
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Ježiš Kristus sa pre našu spásu obetoval na dreve kríža a pretrpel veľké bolesti. A my 
by sme mohli byť ľahostajní k spáse svojej duše, aby sme pre ňu nič neurobili? Nech nám v 
tom pomáha Panna Mária, aby sme i tento pôstny čas využili pre dobro a spásu našej 
nesmrteľnej duše. 

 
 
1. pôstna nedeľa - III.  

 
Boh čaká i na naše svedectvo (Dan 3, 1-97). 
 
Príbehy, o ktorých nám píšu knihy Starého zákona, a ktoré sa udiali veľmi dávno, sú 

pre nás poučné i po odstupe času a vzbudzujú úctu. Ba niektoré z nich sú vzácne nadčasové. 
Mali by nás poučiť v dnešnom svete, a práve v tomto pôstnom čase, najmä mladých 
kresťanov... Je to príbeh troch statočných mládencov, o ktorých píše kniha proroka Daniela. 

Za panovania babylonského kráľa Nabuchodonozora boli vybraní zo židovského 
národa štyria vznešení mladíci, na ktorých nebolo nijakej chyby, aby posluhovali pri 
kráľovskom stole. A že boli bohabojní, Boh im dal neobyčajné schopnosti a múdrosť (porov. 
Dan 1, 17). 

Stalo sa, že kráľ Nabuchodonozor mal sen. Dal preto povolať všetkých veštcov a 
snárov, ale tí mu jeho sen nevyložili. Kráľ prikázal pozabíjať všetkých mudrcov. Hľadali aj 
tých štyroch, aby ich zabili. Ale keď sa o tom dozvedel prvý z nich, Daniel, prosil Boha o 
odhalenie tajomstva a potom predstúpil pred kráľa, objasnil mu jeho sen, v ktorom mu pravý 
Boh dal vedieť, čo bude v posledných dňoch. Kráľ povýšil Daniela za vládcu nad celou 
babylonskou ríšou a ustanovil ho za predstaveného nad všetkými mudrcami Babylonu. Na 
žiadosť Daniela, troch jeho spoločníkov: Ananiáša, Misaela a Azariáša, kráľ ustanovil za 
správcov babylonských provincií (2, 48-49). 

V tom čase bola veľmi rozšírená modloslužba. Jedného dňa kráľ dal urobiť zlatú sochu 
a prikázal, aby na hlas hudobných nástrojov prichádzali všetci a klaňali sa jej. Kto tak 
neurobí, bude hodený do rozpálenej pece (3, 5-6). A naozaj, všetci tu prichádzali a klaňali sa 
modle. 

Ku kráľovi však pristúpili jeho sluhovia a žalovali, že tí, čo ich postavil za správcov 
provincií, opovrhli jeho nariadením a nectia si sochu, ktorú postavil. Rozhnevaný kráľ dal pec 
rozpáliť sedem ráz viac, než ju obyčajne rozpaľovali a mocným chlapom rozkázal, aby 
poviazaných troch mládencov hodili do pece. Tých mládencov naozaj poviazali a hodili do 
rozpálenej pece. Pec však bola príliš rozpálená a plameň ohňa zabil chlapov, ktorí hádzali do 
nej týchto troch mládencov. A poviazaní mládenci padli do rozpálenej pece (3, 19-23). 

Na udivenie všetkých, mládenci sa prechádzali uprostred plameňov a chválili Boha. 
Sluhovia neprestajne rozpaľovali pec. Plameň ohňa ničil každého, kto sa priblížil. Ale Boží 
anjel zostúpil do pece a vyrážal plameň ohňa a stred pece urobil, akoby tam vial vietor s 
rosou, že sa ich oheň nedotýkal. Oni akoby jednými ústami chválili a oslavovali Boha (3, 46-
51). 

Kráľ žasol, keď videl, že ich zviazaných hodili do pece troch a teraz sa tam štyria 
rozviazaní prechádzajú uprostred ohňa, nič im nie je a ich výzor je akoby božský. Dal ich 
vybrať z pece a sám chválil Boha, ktorý im preukázal takú moc, že im ani oheň neublížil. Ba 
postavil sa odteraz na ich obranu a veľmi bohato ich obšťastnil (3, 91-97). 

Toľko kniha proroka Daniela... Tu je ešte potrebné dodať, že na túto udalosť si 
spomíname na každej utierni v 7. piesni Irmosa. Napr. na sviatok Narodenia Pána spievame: 
„Bohabojných mládencov, hodených do ohnivej pece, zachránila príjemná rosa a príchod 
Božieho anjela. Preto osviežení uprostred plameňov spievali: Velebíme ťa, Pane, preslávny 
Bože našich Otcov.“ 
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Aké poučenie vyplýva z tohto starozákonného príbehu? 
Babylonskú pec by sme mohli prirovnať k ohňu všetkých negatívnych vplyvov a 

pokušeniu, ktoré sú schopné ľahko spáliť charaktery, a v ktorých i mnoho kresťanov môže 
zhorieť ako suchá tráva... Ale Pán Boh to zariadil tak, že tento oheň môže zakaliť oceľ alebo 
vytriediť zlato... S Bohom sme nezničiteľní v každej situácii... Sväté písmo hovorí totiž 
takmer neuveriteľnú vec. Že po tom, čo mládenci ostali v plameni pece nedotknutí, dokonca i 
Nabuchodonozor uveril v pravého Boha, ktorý sa tak mocne prejavil v ich svedectve. 

Ak sme v dnešnej dobe tak často vystavení pokušeniu - najmä v pôstnej dobe (ísť na 
diskotéku, spievať, oslavovať) - nečakajú mnohí i na naše svedectvo? Na moje, na tvoje?... 
Ako sa zachováme? Či práve na nás, na našom správaní - padá alebo potvrdzuje sa ich 
viera?... Buďme teda svetlom, ktoré svieti, a soľou, ktorá solí - ak nás takto Kristus nazval. 
„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho 
Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16).  

 
 
2. pôstna nedeľa - I. 

 
Mk 2, 1-12. 
 
Koľkokrát sme už počuli povzdychnúť ľudí, alebo aj sami to povedali: Len keby toho 

zdravia bolo viacej... Naozaj, zdravie je najvzácnejší dar, ktorému sa môže tešiť človek v 
tomto živote. Preto s porozumením počúvame udalosť, ktorú opisuje sv. Marek v dnešnom 
čítaní zo sv. evanjelia. 

Ježiš Kristus prišiel do Kafarnauma a jeho príchod spôsobil rozruch a záujem všetkých 
obyvateľov mesta. Bola to nevšedná udalosť stretnúť sa s veľkým Učiteľom, o ktorom už 
toľko počuli. Zvlášť chorí a trpiaci vkladali do neho veľkú nádej. Ježiš vošiel do domu 
jedného svojho priateľa. Onedlho sa tento dom zaplnil ľuďmi. Nechýbali tam ani farizeji a 
zákonníci. A Ježiš vyučoval Boží zákon. Tu ich náhle vyrušil príchod ľudí, ktorí s posteľou 
prinášali chorého. Chceli sa k Ježišovi dostať za každú cenu. Keď zistili, že pre zástup sa k 
nemu nedostanú, odkryli strechu domu a rovno pred Ježiša spustili chorého - povedzme tak, 
ako my spúšťame mŕtveho do hrobu. 

 Čo viedlo týchto ľudí, že sa za každú cenu chceli dostať s chorým k Ježišovi? Bolo to 
presvedčenie, že Ježiš je naozaj Bohom a že môže chorého vyliečiť. Ježiš odmeňuje ich vieru 
i vieru toho chorého tým, že chorému odpúšťa hriechy: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy“ (Mk 
2, 5). Všetci však čakali, že Ježiš chorého uzdraví. Najmä zákonníci sa nad tým pohoršovali. 
Ježiš poznal ich myšlienky a preto povedal: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ (2, 12). Chorý 
naozaj vstal, vzal posteľ, na ktorej ho priniesli a pred očami všetkých odišiel domov. Všetci, 
čo to videli, povedali: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“ (2, 12). 

Príbeh chorého a jeho uzdravenie nám poukazuje na nebezpečenstvo hriechu v živote 
človeka. Hriech vo svojich prejavoch narúša spojenie duše človeka s Bohom a často je i 
príčinou mnohých chorôb. Často viac, než si myslíme. Preto je naozaj správne - a to si 
musíme uvedomiť aj v tomto pôstnom období - že každý chorý človek, veriaci človek, hľadá 
vo svojej chorobe najprv útechu vo sviatosti pokánia. Veď priznajme si a z hľadiska večnosti 
rozmýšľajme: Čo je väčší zázrak? Uzdravenie chorého na rakovinu, alebo obrátenie 
hriešnika? Uzdravený človek nakoniec však predsa raz zomrie, ale obrátený hriešnik bude žiť 
večne. Preto s veľkou vážnosťou musíme pochopiť slová, ktoré pri jednej príležitosti povedal 
Ježiš: „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!“ (Mt 16, 
26). 
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Spisovateľka Žofia Kossaková vo svojej knihe, ktorej dala názov Z pekla, rozjíma v 
jednej kapitole nad hromadou ľudských tiel, obvyklým obrazom každého dňa v 
koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau za druhej svetovej vojny, takto: 

Boli to ešte nedávno mladé dievčatá, ženy, matky, v rozkvete síl, telá šľachtené, 
pestované, športované, telá z tzv. lepšej spoločnosti. Teraz sú pohodené ako hromada smetia, 
čakajúca na odvoz do krematória k spáleniu. Ešte donedávna si zakladali na svojom pôvabe, 
mnohé odmietali deti, aby im neubrali na kráse, poznali všelijaký kozmetický prostriedok - a 
teraz ležia tu ponížené, zhanobené. Tak telá, ale čo ich duše? Starali sa tiež aspoň niekedy o 
krásu svojej duše? 

Ak sme dnes počuli čítať z evanjelia udalosť o uzdravení chorého človeka - najprv 
duše a potom tela - treba si uvedomiť, akú cenu kladie Ježiš uzdraveniu duše človeka. Aké 
dôležité je zdravie duše. Toto môžeme všetci obsiahnuť v dobre vykonanej spovedi, keď sa k 
nám každému prihovára sám Kristus slovami: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy“ (Mk 2, 5). A 
sv. Severín (+482), ktorý hlásal kresťanskú vieru na území dnešného Rakúska, napomína: 
„Nezabudnite sa kajať, keď ste sa prv nebáli hrešiť.“ Svätý pôst, ktorý z Božej milosti znovu 
prežívame, dáva nám k tomu novú príležitosť. 

 
 
2. pôstna nedeľa - II.  

 
Mk 2, 1-12 
 
Pôstna doba je vždy dobou pokánia a zmierenia. Je príležitosťou, aby sme sa viac 

pozreli do svojho vnútra, na svoj duchovný život. Je tiež „príhodným časom”, aby sme 
upravili svoj vzťah k Bohu a večným hodnotám, ktoré - ako to povedal Ježiš - „neničí ani 
moľ, ani hrdza“ (Mt 6, 20). Využime teda k nášmu dobru i tohtoročný pôstny čas, aby sme 
ešte viac a lepšie pochopili jeho zmysel a cieľ. 

Čítanie zo sv. evanjelia nám pripomína udalosť, ako k Ježišovi priniesli štyria ľudia 
chorého človeka, aby ho uzdravil. Ježiš mu najprv odpúšťa hriechy, a až potom uzdravuje 
jeho telo. Vyliečenie z hriechov, spása duše, je tu na prvom mieste. Túto dôležitú myšlienku 
si musíme uvedomiť i my zvlášť v tomto svätom pôste. A nedávajme sa k sv. spovedi 
„prinášať“,  núkať, tlačiť, ale prísť ochotne a dobrovoľne s úprimným a skrúšeným srdcom. 

Šesťdesiatročný muž prišiel k lekárovi. Bolo to prvý raz v jeho živote, čo sa obrátil na 
lekára. Doteraz nemal žiadne ťažkosti. Mal sa dobre a žil  vyrovnane. Jeho manželstvo bolo 
šťastné, deti v poriadku, zamestnanie dobré. Žil si a doprial si. Mohol si to dovoliť. Naraz 
zdravotné ťažkosti. Musí vziať na vedomie svoj zdravotný stav, musí zmeniť celý spôsob 
života. Žiadna káva, žiadny alkohol, žiadne ponocovanie. K tomu celý rad liekov, 
prechádzky, pravidelná životospráva. 

Keď ten človek vyšiel z ordinácie, povedal si: To znamená, že musím zmeniť celý svoj 
život, vážne a dôsledne, ak chcem žiť. A hneď sa aj pustil do toho. Celý jeho život bol naraz 
inakší. Obrátil sa k zdravšiemu životu. 

Čo tam robil s lekárom? Najprv rozobrali, čo bolo zlé a nesprávne v jeho živote. 
Potom si ujasnili, čoho sa treba varovať, čo zmeniť, aby nastal obrat k lepšiemu. 

Takéto spytovanie svedomia, také obrátenie a zmena života sa má konať vo sv. 
spovedi, ktorú si všetci  máme vykonať aj v tomto pôstnom období... Chorého človeka  
priviedol k zmene života a obráteniu k lepšiemu strach o zdravie. Nás má priviesť k zmene 
života strach o stratu večného života. „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a 
svojej duši by uškodil?!“, povedal Ježiš (Mt 16, 26). 

V životopise pustovníkov je napísané, že anjel raz pozval istého mnícha do blízkeho 
lesa, aby sa pozeral na neznámeho muža, ktorý zbieral drevo. Keď mal nazbieranú veľkú 
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viazanicu, vzal ju na chrbát. Viazanica mu bola ťažká. On však zbieral drevo ďalej a prikladal 
na viazanicu. Potom ju už sotva mohol zdvihnúť. Položil ju na zem a zbieral ďalšie drevo. 
Viazanicu potom nemohol ani pohnúť zo zeme. Pustovník sa pýtal anjela, prečo tak koná 
tento človek. Anjel mu vysvetlil: „To je obraz človeka, ktorý odkladá svoje obrátenie. Ten ku 
svojim hriechom pridáva nové a ďalšie. Akože potom vstane?“ 

Preto ani my nesmieme odmietnuť príležitosť, ktorú nám ponúka i tento pôstny čas. 
Hľa, príhodný čas, čas pokánia, spievame na pôstnej večierni v Syropôstnu nedeľu. 
Zanechajme zlé skutky a návyky, aby sme šťastne prekonali milostivý čas pôstu, a tak došli k 
slávnemu vzkrieseniu nášho Pána, ktorý prišiel spasiť naše duše. 

 
 
2. pôstna nedeľa - III. 
 
Pokorná modlitba (Dan 3, 26-45). 
 
Kniha proroka Daniela nám píše o troch mládencoch, ktorí sa nechceli klaňať modle, 

postavenej babylonským kráľom Nabuchodonozorom. Preto boli poviazaní a hodení do 
rozpálenej pece. Oheň im ale neuškodil. Anjel Pána zostúpil z neba a vyrážal plameň ohňa. 
Vial vietor s rosou, že oheň sa ich vôbec nedotkol (Dan 3, 49-50). Jeden z nich, Azariáš, stál 
uprostred ohňa a nahlas sa modlil: „Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, a chválitebný a 
tvoje meno je slávne naveky...“ (Dan 3, 26). 

Azariášova modlitba, ktorá má 20 veršov (26-45) má tieto body: 
1. Prosbu o ochranu pred nepriateľmi, s odvolaním sa na zmluvu Boha s Abrahámom, 

ktorému bolo sľúbené veľké potomstvo. 
 2. Opísanie prítomnej biedy. Vojnou a vyhnanstvom je ľud oslabený. Nemá kráľa ani 
proroka a nemôže obetovať v chráme. To, čo jediné môže dať Bohu, je „skrúšená duša a 
ponížený duch”. 
            3. Prosba o vyslobodenie zo zajatia. Nešťastie židovského národa bolo spôsobené 
porušením zmluvy s Bohom, preto sa vyhnanci snažia zachovať všetky prikázania. Dúfajú, že 
toto pohne Božie milosrdenstvo a spôsobí návrat do vlasti. 
             Pre nás vyplýva z toho poučenie, že židovský národ v babylonskom zajatí sa naučil 
chápať, že skrúšené a ponížené srdce je viac, než nákladné a slávnostné bohoslužby a že pred 
Bohom viac platí, než tisíce pobitých baránkov. A to platí pre všetky časy a ľud. Čo pomôžu 
aj tie najslávnostnejšie spevy, sebadokonalejšie a dlhé modlitby, keď im chýba pokora a 
skrúšenosť srdca. 
 Podľa zbožnej legendy stál v hlbokom lese osamelý kláštor, v ktorom žili starí mnísi. 
Denne sa schádzali k modlitbám - hodinkám. Spievať už nedokázali a žalmy len recitovali. 
Avšak Velebí  moja duša Pána hoci chrapľavým hlasom, predsa každý deň  zaspievali k úcte 
Presvätej Bohorodičky. 
 Jedného dňa prišiel do kláštora mladý mních, ktorý spieval veľmi pekne. A tak teda v 
kláštore bolo počuť každý deň jeho milý hlas. Raz večer sa mníchom zjavil anjel a hovoril im: 
„Prečo už nespievate  pieseň k Matke Božej?“ Počul to aj mladý mních a zarazil sa. Pred 
všetkými sa priznal, že všetko si zakladal iba na svojom krásnom hlase. Poznal, že bez pokory 
sa nemôže páčiť Bohu ani ten najkrajší spev. Odišiel z kláštora a starí mnísi opäť každodenne 
spievali pieseň k Matke Božej, hoci chrapľavo, ale s veľkou pokorou.  
 Pokora je podmienkou i pre náš vstup do Božieho kráľovstva... Na otázku apoštolov: 
„Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ (Mt 18, 1), Ježiš zavolal k sebe dieťa, 
postavil ho medzi nich a povedal: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do 
nebeského kráľovstva“ (Mt 18, 3). Na tomto obraznom príklade Ježiš učí aj nás o potrebe 
pokory, poníženosti pre vstup do jeho kráľovstva. 
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 Jeden mních sa opýtal predstaveného, čo je lepšie - žiť osamote, alebo v spoločnosti. 
Predstavený mu odpovedal: „Kto sa vie ponížiť, všade obstojí. Keď sa ale povyšuje, všade 
klesne.“ 
 Pokorný človek všade obstojí - pred ľuďmi i pred Bohom. Teda aj modlitba, i náš spev 
budú vypočuté, len ak to prednášame „so skrúšenou dušou a poníženým duchom“ (Dan 3, 39), 
pretože len takej duši dáva Boh svoju milosť (porov. Mt 5, 3). Tak radí aj múdry 
starozákonný Sirach: „O koľko si väčší, o toľko sa uponižuj vo všetkom, a budeš milý Bohu“ 
(Sir 3, 20). 
 
 

3. pôstna nedeľa - I. 
 

Mk 8, 34-38; 9, l 
 
Na írskom cintoríne v Doneraile stojí kríž a na ňom je nápis: „Učiteľ, kde bývaš? 

Poďte a uvidíte!“ Je to kríž na hrobe horlivého kňaza F. Sheehena, ktorý si dal tieto slová z 
Jánovho evanjelia (1,38) ako nápis na kríž, aby i po smrti ukazoval veriacim cestu spásy. 

Ak nám svätá Cirkev v túto Tretiu pôstnu nedeľu vykladá uprostred chrámu svätý kríž, 
znak nášho vykúpenia, akoby i nám hovorila týmito slovami: Poďte a uvidíte! - „Prišli sme 
pozdraviť presvätý kríž, na ktorom umieral za nás Ježiš...“ (Pôstna pieseň). Ten kríž, ktorý bol 
nástrojom hroznej a potupnej smrti, stal sa vznešeným znamením... Skvie sa na prsiach 
biskupov, na vežiach chrámov, na čelných miestach našich domov, pri cestách, chotároch... 
Prežehnávame sa ním, používa sa pri udeľovaní sviatosti... Odkiaľ tá zmena, že ten kríž, ktorý 
bol dávno znakom potupnej popravy, naraz sa teší takej úcte? To spôsobila Božia láska, láska 
nášho Spasiteľa, ktorý na kríži vykúpil ľudstvo. 

Pod slovom kríž však rozumieme nielen nástroj umučenia, na ktorom zomrel pre naše 
hriechy Boží Syn, ale i každé naše utrpenie... Tak to myslel aj Ježiš, ako sme to dnes počuli z 
evanjelia: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 
8, 34). Tak ho chápe aj sv. Pavol, ktorý ho často spomína ako Kristovo utrpenie. Podobne ako 
Kristus aj my máme znášať svoj kríž, svoje utrpenie. Ba sám je príkladom znášania utrpenia a 
kríža, keď hovorí: „Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, 
cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet“ (Gal 6, 14). A o utrpení tých, čo veria v 
Krista, píše: „Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov 
život. A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život 
zjavil na našom smrteľnom tele“ (2 Kor 4, 10-11). Sám Ježiš nás na to upozorňuje, aby sme 
svoje každodenné kríže statočne niesli: „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma 
hoden“ (Mt 10, 38). 

Život bez kríža, bez utrpenia, je nemožný. Ukladá nám to každodenná skutočnosť. 
Stačí sa pozrieť do našich rodín, kde život má svoj prameň. Vernosť muža a ženy, starosť o 
rodinu, výchova detí - to si vyžaduje istú obeť. Predpokladá to statočne niesť kríž 
každodenného rodinného života a všetkého, čo nám život s týmito povinnosťami prináša. 
Potom žijeme s inými ľuďmi, v spoločnosti, na pracovisku, s priateľmi, so susedmi... To 
všetko si vyžaduje obeť, sebazapieranie. A skúsenosť hovorí, že kto nie je ochotný prinášať 
také obety, pripravuje sám sebe oveľa ťažší kríž. 

Pred časom bola kdesi uzavretá cesta. Priamo na kríži, ktorý stal na začiatku uzávierky 
cesty, bola pripevnená tabuľka s nápisom: Obchádzka. 

 Symbolické a pravdivé. Aj ľudský život sa dá viesť obchádzkou okolo kríža. Kto však 
uteká od kríža, nakoniec iným spôsobom padne do náručia kríža. 

Každý ľudský život je spojený s prinášaním obeti. Či sú to už každodenné problémy, 
starosti a nedorozumenia, alebo tiež i choroby, úrazy a iné nešťastia, ktoré nás v živote 



 21

postihujú. Je tu vždy potrebná trpezlivosť, nádej, a to aj vtedy, keby sme videli, že sa tá nádej 
splní až vo večnosti. Tam, pri našom Spasiteľovi, bude odmenený každý náš kríž, ktorý sme s 
láskou znášali a niesli vo svojom živote. 

 
 
3. pôstna nedeľa - II. 

 
Mk 8, 34-38; 9,1 
 
Švedský teológ Anders Nygren sa kedysi vyjadril: „Keď sa pýtame po láske, sme 

odkázaní na Kristov kríž.“ Naozaj, Kristov kríž je najväčším dôkazom tej lásky, ako Boh 
miloval svet, - „že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale 
aby mal večný život“ (Jn 3, 16). Z tejto príčiny nám svätá Cirkev uprostred pôstu vykladá 
svätý kríž k zvláštnej úcte. Je to preto, aby sme si znovu pripomenuli, ako ďaleko siaha Božia 
láska k nám, hriešnym ľuďom. Aby sme naveky nezahynuli, ale mali večný život, sám Boží 
Syn zomrel za nás na kríži. Je to tiež príležitosť, aby sme pred ním na kolenách a v 
modlitbách učili sa niesť svoje kríže, čerpali silu pre vlastné utrpenia i pomoc v každodennom 
živote. „Pane mocný, buď vždy s nami, lebo iného pomocníka okrem teba v súžení nemáme. 
Pane mocný, zostaň s nami“ (Z Eucharistickej pobožnosti). 

O manželke dr. Takaši Nagaiho, univerzitného profesora a lekára v Nagasaki čítame, 
že keď jej oznámil, že bol postihnutý strašnou chorobou - leukémiou, vstala, pristúpila k 
domácemu oltáru, s plačom zapálila dve sviečky a dlho sa modlila pred krížom. Takto čerpala 
silu pre tie bolestné chvíle, ktoré nastali pre ňu i pre jej manžela. 

Mladý študent, ktorý bol vychovaný vo veľkej zbožnosti, odišiel do mesta na štúdiá. 
Tam poznal mnoho zlých kamarátov, stratil vieru i mravnosť, ktorej sa naučil v rodičovskom 
dome.  

Keď prišiel domov na prázdniny, matka spozorovala, že syn sa akosi zmenil. Nemodlí 
sa, do chrámu ho neťahá a je drzý. Matku to veľmi bolelo a bola z toho nešťastná. 

Syn spozoroval, že matka sa každý deň zatvára do izby a dlho v nej zostáva. Čo tam 
robí? Rád by to vedel, ale spýtať sa nechcel. Konečne sa odhodlal a pozrel sa cez kľúčovú 
dierku. Videl tam matku, ako kľačí pred krížom a modlí sa. Modlí sa a plače. Synom to trhlo, 
lebo každé dieťa, pokiaľ nie je ešte celkom spustené, prechováva vždy lásku k svojim 
rodičom. Preto sa aj tento syn spýtal: „Mama, čo vás trápi, že sa tak často a dlho modlíte pod 
krížom?“ Matka sa s údivom pozrela na syna a povedala: „Ty ma trápiš, dieťa moje; o teba 
mám starosť,  strácaš vieru a dávaš sa na zlé cesty. Preto sa za teba modlím každý deň, aby ti 
Boh osvietil rozum a priviedol ťa na dobrú cestu.“ 

Jednoduché materinské slová, ktoré vie povedať každá dobrá kresťanská matka, 
ktorým musí porozumieť každý syn či dcéra; pochopiť a dať sa na správnu cestu, aby bol pre 
rodičov radosťou. 

Toto má na mysli svätá Cirkev, keď nám vo svätom pôste predkladá svätý kríž, aby 
sme nielen rozjímali o utrpení nášho Pána, ktoré bolo pre naše hriechy, ale aby sme z utrpenia 
Božieho Syna čerpali silu pre vlastné utrpenie. Preto nás Božie slovo tejto nedele učí: „Kto 
chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“  

Neďaleko Assisi je na vrchu kláštor, v ktorom sa uchováva vzácna pamiatka, kríž, 
ktorý nosil sv. František Assiský. Je to obyčajný kríž, ručne vypracovaný, na ktorom sú 
vyryté slová: Za ním, t. j. za Kristom. 

Za ním, za Kristom, kráčajme aj my v tomto živote. Ježiš Kristus do svojej slávy 
kráčal krížovou cestou... My by sme chceli ísť obchádzkou?... Ani pre nás niet inej cesty, iba 
cez kríž. Len ochotné prijatie každodenných starostí, neraz aj krížov, aj nás privedie do 
nebeskej slávy. 
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3. pôstna nedeľa - III. 

 
Príbeh o Zuzane (Dan 13, 1-64. 
 
Vo Svätom písme sa stretávame s prípadmi, keď žene obvinenej z cudzoložstva hrozí 

smrť. V obidvoch prípadoch zasahuje prorok (Daniel, Ježiš). A v obidvoch prípadoch sú 
zahanbení sudcovia a oslobodené obžalované. Jedna pre svoju nevinnosť, druhá pre svoju 
kajúcnosť. O jednom prípade, ktorý opisuje starozákonná kniha proroka Daniela si dnes 
povieme. 

V Babylone žil istý muž, menom Joakim. Ten si vzal za manželku Helkiášovu dcéru 
Zuzanu. Bola veľmi bohabojná, pretože jej rodičia ju vychovali prísne podľa Mojžišovho 
zákona. Bola aj veľmi pekná. 

Dvaja starci, ktorí boli v tomto roku sudcami, zahoreli túžbou po nej. Preto raz, keď sa 
samá kúpala cez obed v záhrade, obidvaja skrytí v kroví pristúpili k nej a chceli s ňou hrešiť. 
Tá však zavolala stráže, ktoré ihneď pribehli. Lenže starci, ktorí boli sudcami a mali vážnosť, 
vypovedali, že to bol akýsi mladík, ktorý na krik utiekol. Sami sluhovia sa hanbili, „veď o 
Zuzane sa nehovorilo nikdy nič podobné“ (Dan 13, 27). 

Na druhý deň bol súd. Zhromaždil sa manžel, rodičia, príbuzní. Uprostred ľudu 
povstali títo dvaja starci a „plní zločinného úmyslu proti Zuzane, aby ju mohli zabiť“ (13, 28), 
svedčili, že ju videli hrešiť s akýmsi mladíkom. Zástup im ako starcom a sudcom uveril a 
odsúdil ju na smrť. 

Zuzana mala však veľkú dôveru v Boha. Zvolala: „Bože večný, ktorý poznáš skryté 
veci, ktorý vieš všetko skôr, ako sa stane, ty vieš, že svedčili proti mne falošne; pozri, 
umieram, hoci som neurobila nič z toho, čo títo zločinne svedčia proti mne“(13, 42-43). 

Pán vypočul jej prosbu. Práve vtedy, keď ju viedli na smrť, Boh vzbudil svätého ducha 
v prorokovi Danielovi, i zvolal: „Ja som čistý od krvi tejto ženy.“ (13, 46). Ľud zastal a žiadal 
vysvetlenie. Vtedy Daniel povedal: „Takí hlúpi ste, synovia Izraela? Bez súdu, bez stopovania 
pravdy ste odsúdili dcéru Izraela! Obnovte súd, pretože falošne svedčili proti nej!“ (13, 48-
49). 

Na tieto jeho slová sa ľud vrátil. Starší z ľudu požiadali Daniela, aby pre svoju 
vážnosť, ktorej sa tešil, urobil spravodlivý rozsudok. A naozaj. Daniel oddelil od seba  tých 
dvoch starcov a každého osobitne sa pýtal, pod akým stromom ju videl hrešiť. Prvý povedal, 
že pod lentyškom, druhý, že pod dubom. Keďže sa ich falošné svedectvá rozchádzali, 
zhromaždený ľud ďakoval Pánovi, že zachraňuje tých, čo v neho dúfajú (13, 60). A tak boli 
usmrtení obidvaja a nevinná krv sa zachránila. „Od toho dňa i naďalej ostal Daniel veľký v 
očiach ľudu”, poznamenáva Sväté písmo (Dan 13, 64). 

Tento starozákonný príbeh o nevinnej Zuzane chce nás poučiť - a tiež aj pripomenúť - 
koľko nevinných ľudí už trpelo v minulosti, prítomnosti a snáď bude trpieť aj v budúcnosti... 
V tomto prípade bola dokázaná nevina. Ale koľko bolo takých prípadov, keď sa nevinní 
nemohli brániť, nemohli hovoriť, dokázať, nikto sa nepostavil na ich ochranu, a tak trpeli, ba 
aj zomreli upodozrievaní a odsúdení, aj keď boli nevinní... 
 Kalendár nám 12. februára pripomína pamiatku sv. Maríny. O jej živote čítame tento 
zaujímavý príbeh: 
 Po smrti matky sa jej otec rozhodol vstúpiť do kláštora. Marína však chcela zostať s 
otcom. Preto ho žiadala, aby aj ona mohla s ním žiť v kláštore. Otec jej to najprv nechcel 
dovoliť, ale keď  stále prosila, nakoniec s tým súhlasil. Takto žil v kláštore žil otec, aj jeho 
dcéra pod menom Marín, ktorá sa preobliekla do mužských šiat. Najprv pod otcovým 
dozorom, a potom samá, nikým nepoznaná, že je ženou. 
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 Stalo sa, že jedného dňa musela ísť s niekoľkými rehoľníkmi na dlšiu cestu a nocovali 
v jednom hostinci. V tú noc tam nocovali aj vojaci, ktorí zneužili hostinského dcéru.  
 O nejaký čas hostinského dcéra porodila dieťa. Po celom okolí rozhlásila, že to bol 
práve tento Marín, ktorý bol v túto noc v hostinci. A žalovala to u predstaveného kláštora. 
 Predstavený si dal predvolať Marína, a keďže sa nijako nebránil obvineniu, bol 
vyhnaný z kláštora. Dlhé roky sedel pri kláštornej bráne a žobral. Trpel urážky od každého, 
kto prechádzal okolo. Ba ujal sa aj dieťaťa nehanebnej dcéry hostinského a živil ho 
milodarmi. Až keď zomrel, všetko sa vyjavilo. Takto Marína trpela nevinne, dobrovoľne 
vzala na seba hriech i hanbu. Predstavený nad jej mŕtvolou prosil ju o odpustenie. Ba prišla aj 
dcéra hostinského, a aj ona prosila o odpustenie, že jej pripravila také utrpenie svojím 
falošným obvinením. 
 Toto je príbeh zo života svätých... Koľko je však takých prípadov v každodennom 
živote, a snáď aj medzi nami... Koľko nevinných ľudí trpí, sú falošne obvinení z toho, čo 
nikdy neurobili... „Nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo 
a nedostalo na verejnosť“, povedal Pán Ježiš (Lk 8, 17). Raz všetko vyjde najavo - ak nie tu 
na zemi, raz určite vo večnosti. Nikto z nás nie je natoľko dobrý, aby mohol posudzovať 
iného. Preto každý súd prenechajme Bohu, ktorý pozná každé naše myšlienky, ba i pohyb 
nášho srdca, a nesúďme, najmä nevinného. 
 
 

4.  pôstna nedeľa - I. 
 

Mk 9, 17-31 
 
Zbožná legenda hovorí o tom, ako Pán neba a zeme poveril anjela, aby šiel na zem a 

skúmal, prečo je na zemi toľko biedy. Poslušný anjel chodí, hľadá prameň všetkého zla, ale 
nadarmo. Konečne celý ustatý sadne si k spovednici a počúva. Prichodia veľkí i malí 
hriešnici. Príde jeden a hovorí: „Nemodlil som sa... Príde druhý a obviňuje sa: „Nemodlil som 
sa...“ Kľakne tretí, štvrtý i desiaty, rad-radom a žalujú sa: „Nemodlil som sa...“ „Pane“, 
hovorí anjel Bohu, „príčina všetkého zla na zemi je, že sa ľudia nemodlia a málo sa modlia.“ 

Ľudia neprosia, preto nedostanú... Kto nepýta, nedostane... Kto neklope, tomu sa brána 
neotvorí... Nemodlíš sa, neobsiahneš od Boha... Čo možno dosiahnuť modlitbou, počuli sme 
aj v dnešnom čítaní zo sv. evanjelia. 

Istý človek priviedol k Ježišovi svojho chorého syna, aby ho uzdravil. Tento chorý bol 
posadnutý zlým duchom. Jeho otec bol s ním už pri apoštoloch, ale tí ho nemohli uzdraviť. 
Ježiš ho uzdravuje. Na otázku apoštolov, prečo to oni nemohli urobiť, Ježiš im povedal: 
„Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou“ (Mk 9, 29). 

Ak nám sv. apoštol Jakub napísal vo svojom liste: „Modlite sa jeden za druhého, aby 
ste ozdraveli“, pretože „veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého“ (Jak 5, 16), potom 
vyjadril myšlienku: Ak neprosíte, nedostanete. Ak prosíte, dostanete veľké veci. A ak k tomu 
pridáme aj pôst, potom naša modlitba má nesmierne veľký účinok u Boha. Boh predsa 
prisľúbil, že vyslyší toho, kto ho prosí (porov. Jn 16, 24). Preto sv. Augustín hovorí: „Ako by 
sme mohli pochybovať, keď sa Pán na to zaviazal svojím prísľubom? Svojím prísľubom sa 
vlastne stal ručiteľom.”  

O sv. Kataríne Sienskej čítame, že svoje spolusestry povzbudzovala k modlitbe 
slovami: „Pane, tu ostanem na kolenách pred tebou, dokiaľ ma nevypočuješ.“ 

Tak sa modlili svätí. Oni nám ukázali, že dobrá a vytrvalá modlitba je veľký 
prostriedok, ktorým dosiahneme u Boha, čo je nám potrebné k časnému i večnému životu. 
Dokážeme sa takto modliť? Či nás k modlitbe musí prinútiť nejaká pohroma alebo životná 
tragédia? 
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V jednej francúzskej poviedke sa opisuje rozkošný život v istej kaviarni. Všetci sú 
opití, spievajú a tancujú. Hriešna zábava vrcholí. Vtedy majiteľka kaviarne náhle padla na 
zem. Nastalo hrobové ticho. Všetkých prítomných pojal strach. Žena skonávala pred očami 
prítomných. Vtedy jedna z tých, čo sa zabávali, kľakla si a začala sa modliť Otče náš. Ťažko 
si pripomínala slová modlitby, pretože sa už roky nemodlila. Vtedy si pokľakli aj iní z 
kaviarne a pomáhali jej modliť sa, až všetkým spoločne sa podarilo zostaviť zabudnutú 
modlitbu. Plní strachu pred smrťou sa všetci modlili. 

Odkiaľ ten náhly prechod z pitia a zábavy k modlitbe? Všetci v tejto chvíli pocítili 
ľudskú slabosť a bezmocnosť. Spoznali, že akási vyššia sila, na ktorú v dobrote života a v 
hriešnej zábave zabudli, urobila koniec jednému životu v nečakanej chvíli.  

Ak sme sa znovu ocitli v posvätnom čase veľkého pôstu, pamätajme, že je to čas 
duchovnej obnovy, čas návratu k Bohu. Je to i čas častejšej a vrúcnejšej modlitby, ktorou 
môžeme od Boha dosiahnuť veci - ako sme to počuli aj v dnešnom čítaní zo sv. evanjelia... 
Pretože „veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého“ (Jak 5, 16) - a že sú veci, ktoré 
môžeme obsiahnuť od Boha naozaj iba modlitbou a pôstom. 

 
 
4. pôstna nedeľa - II. 

 
Mk 9, 17-31 
 
Nikto z nás nemôže povedať, že je natoľko spravodlivý, že nikdy neurobil nejaké zlo... 

„Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať“, hovorí žalmista (Ž 51, 
7). Preto aj my môžeme so žalmistom hovoriť, že ak by Boh v pamäti uchovával naše 
neprávosti, kto by pred ním obstal? (porov. Ž 130, 3). 

Čítanie zo sv. evanjelia na dnešnú nedeľu nám hovorí o uzdravení posadnutého 
chlapca zlým duchom. Počuli sme, že zlý duch trápil tohto chlapca už od detstva. Keď ho 
Ježiš uzdravil, chlapec padol na zem akoby mŕtvy. Až keď ho chytil za ruku a zodvihol, 
chlapec vstal úplne zdravý. 

Ak si pripomíname túto udalosť z evanjelia, pripadá i nám zamyslieť sa nad tým, že 
vlastne i my sa trochu podobáme tomuto chlapcovi... Už od svojho detstva sme posadnutí 
svojimi slabosťami, nedostatkami a hriechmi. Že aj my môžeme spolu so žalmistom hovoriť: 
„Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí?“ (Ž 130, 3). Preto 
prichádza Ježiš aj k nám, aby nás „chytil“ a „zodvihol” z tejto posadnutosti. Je to svätá 
spoveď, sviatosť pokánia, sviatosť zmierenia, ktorá, ak si ju dobre vykonáme, zbavuje nás 
všetkého, čo nás ťaží a vrhá do záhuby. 

Svätá Cirkev nám pripomína, že výrazným prejavom pokánia je skutočné a úprimné 
prijatie sviatosti pokánia, ktoré si máme vykonať aj v tomto svätom čase. Iste, môžeme ho 
vykonať aj kedykoľvek v roku, avšak najvhodnejší čas je práve v tomto milostivom čase. 

O sv. Jánovi Vianney, známom arskom farárovi čítame, že svojich farníkov neúnavne 
presviedčal o potrebe pristupovať k sv. spovedi čo najčastejšie. Iste nie bez osvietenia z neba 
povedal: „Ak ma poslúchnete a aspoň štyrikrát do roka prijmete Najsvätejšiu Eucharistiu, 
prídete do neba.“ 

Kto viac chorľavie, ten viac potrebuje lekára a lieky. Preto už sv. Ambróz hovorí: 
„Keďže stále hreším, stále musím užívať liek.“ 

V sviatosti pokánia získavame pomáhajúcu milosť, ktorou nám Boh pomáha 
zachovávať Božie prikázania, ľahšie prekonávať každodenné problémy, ktorých máme dosť 
na našej ceste k večnému životu. Sme zbavovaní posadnutosti, ktorá nami „lomcuje“, „vrhá“ 
do nešťastia, ako sme to počuli zo sv. evanjelia o posadnutom chlapcovi. 
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Počujme volanie svätej Cirkvi i v tomto milostivom čase a dobre si vykonajme svätú 
spoveď. Platí to pre každého z nás. Je tu čas milosti, čas spásy. Využime ho, pokiaľ máme k 
tomu príležitosť. Môže sa totiž stať, že nebudeme mať čas a pre ľahostajnosť môžeme stratiť i 
blaženú večnosť. 

 
 
4. pôstna nedeľa - III. 

 
Boh chráni tých, ktorí ho milujú (Dan 14, 1-42). 
 
Za panovania kráľa Kýra, ktorý pochádzal z Perzie, prorok Daniel bol jeho častým 

hosťom, ba oveľa vážnejším, než ostatní jeho priatelia (porov. Dan 14, 1). Zvlášť po tomto 
spravodlivom rozsudku o nevinnej Zuzane. Preto bol „veľký v očiach ľudu“ (Dan 13, 64). 

Pohanskí babylončania si raz postavili modlu, ktorej dali meno Bél. Každý deň jej 
venovali dvanásť meríc múky, štyridsať oviec a šesť krčahov vína. Aj sám kráľ prichádzal 
každý deň a klaňal sa jej. Daniel sa však klaňal svojmu jedinému Bohu. Na svoju obranu 
povedal: „Preto, že si nectím rukou robené modly, ale živého Boha, ktorý stvoril nebo a zem a 
má vládu nad každým telom“ (Dan 14, 4). Kráľ ho však presviedča: „Nezdá sa ti, že Bél je 
živý boh? Či nevidíš, koľko zje a vypije každý deň?“ (Dan 14, 5). Daniel však so smiechom 
odpovedal: „Nemýľ sa, kráľu; ten je zdnuka blatom, zvonku kovom a ešte nikdy nejedol“ 
(Dan 14, 6). A dokázal to kráľovi tým, že mu ukázal ako v chráme, kde sa obetovalo Bélovi, 
boli tajné dvere, cez ktoré chodili pohanskí kňazi a odnášali obety, ktoré ľudia obetovali. Kráľ 
sa rozhneval, dal ich pozabíjať a Danielovi dal za pravdu. 

Toto však u pohanského národa vyvolalo hnev voči Danielovi a všemožnými intrigami 
sa snažili ho odstrániť. Nakoniec pristúpili pred kráľa a povedali mu: „Vydaj nám Daniela, 
ináč zabijeme teba aj tvoj dom!“ (Dan 14, 28). Bezmocný kráľ veľmi nerád vydal im Daniela 
a tí ho hodili do jamy medzi levov, kde ostal šesť dní. 

V tom čase žil v Júdsku prorok Habakuk. Jedného dňa niesol žencom jedlo na pole. 
Vtom sa mu zjavil anjel a povedal, aby jedlo zaniesol Danielovi do Babylonu, ktorý je v jame 
medzi levmi. Habakuk hovorí: „Pane, Babylon som nevidel a jamu nepoznám.“ (Dan 14, 34). 
Na to ho anjel chytil za vlasy a položil ho rýchlosťou svojho dychu nad levovú jamu. Daniel v 
nej sedel medzi levmi nedotknutý. Keď ponúkol jedlo Danielovi, ten povedal: „Spomenul si si 
na mňa, Bože, a neopustil si tých, čo teba milujú.“ (Dan 14, 37).  

Na siedmy deň prišiel sa na Daniela pozrieť sám kráľ, ktorý za ten čas nariekal za ním, 
pretože si ho veľmi vážil pre jeho múdrosť. Keď videl, že je živý medzi hladnými levmi, 
zvolal: „Veľký si, Pane, Bože Danielov!“ Dal ho vytiahnuť z jamy, a tých, čo chceli jeho 
záhubu, hodil do jamy a čoskoro ich pred ním zožrali levy. 

Ak si spomíname na tento príbeh o Danielovi, zisťujeme, ako Boh ostal verný tým, 
ktorí ho milujú (porov. Dan 14, 37), a ako sa im ponáhľal pomôcť „vo všetkom ich súžení” 
(Iz 63, 9). Pekne to vyjadril i prorok Dávid, keď v 21. žalme hovorí: „V teba dúfali naši 
otcovia; dúfali a vyslobodil si ich. K tebe volali a boli spasení, v teba dúfali a zahanbení 
neboli“ (v. 5-6). 

O rímskom cisárovi Maximiliánovi II. vieme z dejín, že mal veľkú dôveru v Božiu 
pomoc a ochranu. Keď v ťažkých bojoch a vzburách sa všetci báli, on pokojne hovoril: „Pán 
pomôže, lebo kto v neho verí, nebude zahanbený.“ 

O zbožnom kňazovi Felixovi, ktorý žil za panovania cisára Décia v talianskom meste 
Nola, čítame, že za veľkého prenasledovania kresťanov hľadali pohania aj jeho. Jeho úkryt 
bol prezradený, a preto pohania prišli, aby ho odviedli. Na útek nebolo ani pomyslenia, a 
predsa bol zachránený. Pri vchode do skrýše pavúk narýchlo utkal pavučinu. Keď prišli vojaci 



 26

a chceli vojsť dnu, povedali, že dnu predsa nikto nevošiel, pretože by tak pretrhol pavučinu. 
Odišli a Felix bol zachránený. 

Naozaj „spravodliví volali a Pán ich vyslyšal“, hovorí žalmista (Ž 34, 18). Kto sa s 
dôverou obracia k Bohu o pomoc a ochranu, nebude zahanbený... To sú skúsenosti mnohých 
spravodlivých, o ktorých sme počuli... Preto „vyslyš nás, Bože, Spasiteľ náš, nádej všetkých 
končín zeme...“ (Vozhlas - zvolanie na pobožnostiach). „Obdivuhodne spravodlivo nás 
vyslyšíš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora...“ (Ž 65, 6). Buď s 
nami, Bože, vo všetkých našich každodenných starostiach, pretože „iného pomocníka okrem 
teba v súžení nemáme“ (Z Eucharistickej  pobožnosti). 

 
 
5. pôstna nedeľa - I. 

 
Mk 10, 32-45. 
 
Švajčiarsky evanjelický teológ Karl Barth, autor obšírnej kresťanskej vierouky, 

vyhlásil, že podstatu kresťanskej viery možno vyjadriť jednou krátkou vetou: Nasledovanie 
Krista. 

 Pre nás veriacich kresťanov je Ježiš Kristus naozaj veľkým príkladom a vzorom, 
ktorého máme nasledovať. Pre jeho zázračnú moc, silu a svätý život, už za jeho pozemského 
života ho chceli zvoliť za kráľa. Ježiš ale neprišiel na tento svet, aby panoval, ale slúžil. Práve 
v tom ho i my kresťania máme nasledovať. 

Túto myšlienku nám objasňuje sám Ježiš príhodou z dnešného čítania zo sv. evanjelia. 
Na poslednej ceste do Jeruzalema dvaja jeho učeníci, Jakub a Ján, sa obrátili na neho s 

prosbou, aby im dal vo svojej sláve sedieť jednému po pravom a druhému po ľavom boku 
(porov. Mk 10, 37). Z evanjelia je cítiť, akú nevôľu im ukázal Ježiš, keď povedal: Neviete, čo 
žiadate” (Mk 10, 38). Iste ho to veľmi bolelo. Veď celé svoje učenie zameral na svoje 
utrpenie, smrť a vzkriesenie a jeho učeníci snívajú o obnovení politickej, teda pozemskej 
slávy. A už sa medzi sebou aj predbiehajú, kde budú sedieť, až zasadne na trón. 

Ježiš im však vysvetľuje, že Boh vedie človeka do blaženosti cestami skúšok, často 
nepríjemných a bolestných, nie cestou pýchy a slávy. Tak robia len pohania. No medzi vami 
to tak nemá byť, hovorí. „Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším 
služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn 
človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za 
mnohých“ (Mk 10, 43-45). 

Z tohto miesta sv. evanjelia je jasné, že i kresťania podľa príkladu nášho Pána si majú 
navzájom slúžiť. Tak to má byť v kresťanskej rodine, kde by sa jeden člen nikdy nemal 
povyšovať nad druhým, ale mali by sa v láske a svojpomoci navzájom predbiehať. Tak to má 
byť na pracovisku, kde pracujú kresťania. Aby z ich vzájomnej lásky, ochoty pomôcť a 
poradiť  bolo vidieť, že majú príklad vo svojom Pánovi, ktorého v živote nasledujú. 

Neraz sa však stane, že v takomto duchu služby a lásky, pomoci a poníženia sú 
kresťania nepochopení, ba dokonca vysmievaní... Často aj preto, že slúžiť a pomáhať je u 
mnohých chápané ako niečo ponižujúce, zahanbujúce... Nech nás pri tom posilňujú Ježišove 
slová: „Kalich, ktorým pijem ja, budete piť...“ Mk 10, 39). Lebo „sluha nie je väčší ako jeho 
pán“ (Jn 15, 20). A to sú takí kresťania, o ktorých  sv. Ján v Zjavení píše, že nezapreli vieru 
ani vtedy, keď iných pre ňu zabili (porov. Zjv 2, 13). Ktorí príkladom svojho života, láskou a 
trpezlivosťou slúžili blížnym, aby aj oni našli Krista. 

V roku 1967 kanadský kardinál Leger, arcibiskup z Montrealu, sa vzdal svojich 
príslušných hodností a funkcií a odišiel do Afriky, aby tam slúžil malomocným. Novinárom 
vtedy povedal: „Je to príkaz mojej viery; jednoducho, chcem byť svedkom Boha.“ 
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Pravda, od nás nikto nežiada podobné obety. Žijeme celkom v iných podmienkach. 
Ale aj od nás sa žiada, aby sme skutkami našej viery a lásky dávali svedectvo svojej dobe, v 
ktorej žijeme. 

Istý nemecký spisovateľ vo svojich úvahách napísal o. i. toto: „Modliť sa a 
navštevovať Boží chrám nerobí ešte človeka kresťanom; práve tak, ako nerobí cvičenie a 
bývanie v kasárňach udatného vojaka. Statočný vojak sa ukáže na bojisku a zbožného 
kresťana poznať nie v chráme, ale vo svete, v každodennom živote a v plnení svojich 
povinností.“ 

Kristova veľkosť je v tom, že neprišiel, aby mu slúžili, ale aby svojím dielom spásy, 
svojou pokorou slúžil iným. To bola jeho cesta do slávy... Aj nás povolal, aby sme si v živote 
jeden druhému pomáhali a slúžili a došli za ním do slávy, k svojmu večnému cieľu.  

 
 
5. pôstna nedeľa - II. 

 
Mk 10, 32-45. 
 
Istý misionár rozpráva o tom, ako raz prišiel do jednej čínskej dediny, kde sa práve 

chystali obetovať isté dievča pohanským bohom... Pred časom ju hodili do vyschnutej studne, 
kde v blate a špine čakali, kým umrie od hladu. Misionár ju vytiahol, umyl, obliekol a dal sa 
jej najesť. Ona sa na neho celý ten čas pozerala s istým podozrením. Napokon sa ho opýtala, 
prečo ju zachránil, prečo to všetko pre ňu robí.... Misionár jej hovoril o Pánu Bohu, ktorý 
stvoril svet, ako stvoril aj človeka. Ba viac, že ten istý Boh poslal na zem svojho Syna, ktorý 
sa za nás z lásky obetoval na kríži, aby sme žili večne... 

Dievča sa ho potom opýtalo: „A kedy sa toto všetko stalo, čo mi hovoríte?” Misionár 
jej povedal, že je tomu už dvetisíc rokov. On vykríkla: „A prečo si to vy, kresťania, držíte len 
pre seba; prečo o tom nehovoríte celému svetu? Nemyslíte, že tento môj prípad je hrozná 
obžaloba vás všetkých?“ 

My si na túto udalosť vykúpenia ľudského pokolenia a otvorenia večného života v 
nebi zvlášť pripomíname v tomto svätom pôste... Čítanie z evanjelia na dnešnú nedeľu nám 
predstavuje Ježiša na poslednej ceste do Jeruzalema, kde mal zomrieť za hriechy sveta. 
Svojim učeníkom hovoril, čo ho v tomto meste čaká. Je to už tretíkrát, čo predpovedá svoje 
utrpenie: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a 
zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, vysmejú ho, opľujú, zbičujú a zabijú, 
ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych“ (Mk 10, 33-34). 

Sv. evanjelista Marek, ktorý nám zapísal túto udalosť, poznamenáva, že Ježiš na tejto 
ceste išiel pred nimi. Jeho učeníci tŕpli a so strachom ho nasledovali. Ježiš sa teda ponáhľal. 
Šiel dobrovoľne na smrť, z lásky k našim dušiam. Z tejto lásky prijal všetko utrpenie a 
nakoniec i kríž, na ktorom zomrel vo Veľký piatok. Tak Boh miloval svet... (porov. Jn 3, 16).  

V Japonsku je povesť o dvoch susedoch, ktorí bývali na jednom vrchu vedľa seba. 
Jeden z nich sa raz vybral s celou rodinou do údolia priamo na brehu mora. Obrábal tam svoje 
ryžové polia. Okolo poludnia sused, ktorý ostal doma na vrchu, videl, že sa od mora valí silný 
príval vody, ktorý iste zaplaví celé údolie. Uvedomil si, že jeho sused zahynie s celou 
rodinou. Zapálil preto vlastný dom, aby upozornil suseda na blížiace sa nebezpečenstvo. Keď 
v údolí spozorovali požiar, rýchlo vybehli na vrch, aby pomáhali hasiť. Pýtali sa, ako došlo k 
požiaru. Sused sa priznal, že oheň úmyselne založil on, aby ich zachránil pred utopením. 
Sotva to dohovoril, príval vody zaplavil celé údolie. 

Božský Spasiteľ Ježiš Kristus tiež zapálil oheň, oheň svojej lásky. Vystúpil na vrch, na 
kríž, aby nás pritiahol k sebe a zachránil nás z údolia hriechu a smrti. Urobil to z lásky k nám, 
aby sme mali večný život. Toto si zvlášť uvedomujeme v tomto svätom pôste. 
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 5. pôstna nedeľa - III. 

 
Mene, Tekel, Ufarsin  (Dan 5, 25).    
 
V knihe proroka Daniela čítame o kráľovi Baltazárovi, ako vystrojil veľkú hostinu pre 

svoj kráľovský dvor. Dal doniesť zlaté a strieborné nádoby, ktoré kedysi Nabuchodonozor 
odvliekol z jeruzalemského chrámu a z nich pil víno on i celý kráľovský dvor. Pili víno a 
oslavovali svojich pohanských bohov, zlatých, strieborných, kovových, železných, drevených 
a kamenných. V tom sa zjavili prsty ľudskej ruky a písali po stene kráľovského paláca. Boli to 
slová: Mene, Tekel, Ufarsin (Dan 5, 1-6; 25). 

Kráľ vyzval mudrcov Babylonu, aby mu prečítali toto písmo a vysvetlili jeho význam. 
Bohato odmení toho, kto mu ich vysvetlí. Nenašli však nikoho. Tu si spomenuli na Daniela, 
ktorého už kedysi Nabuchodonozor povýšil pre „rozumnosť, dôvtip a múdrosť“ (Dan 5, 11; 5, 
14). 

Daniel bol predvolaný, predstúpil pred kráľa a povedal:  
Svoje dary si nechaj a svoje odmeny daj inému! Písmo prečítam a jeho význam 

vyložím... Kráľu, najvyšší Boh dal tvojmu otcovi Nabuchodonozorovi kráľovstvo, moc a 
slávu. Pre veľkosť, ktorú mu dal, triasli sa pred ním všetky národy a kmene. Koho chcel, toho 
zabil, a koho chcel, nechal nažive. Koho chcel, toho povýšil, a koho chcel, toho pokoril. Keď 
však jeho duch zmocnel v pýche, bol zhodený z trónu a jeho sláva mu bola odňatá. Vyhnali 
ho, jeho srdce sa podobalo zvieraciemu, s divými oslami sa zdržoval, trávu mu dali jesť ako 
dobytku, kým nepoznal, že vládcom nad ľudským kráľovstvom je najvyšší Boh a koho chce, 
toho nadeň postaví. A ty, jeho syn Baltazár, neponížil si svoje srdce, hoci si vedel toto všetko, 
ale vyvyšoval si sa nad Pána nebies. Doniesli pred teba nádoby jeho domu a ty, tvoji veľmoži, 
pili ste z nich víno. Vychvaľoval si svojich bohov, ktorí nevidia, nepočujú a nechápu, ale 
Boha, v ktorého ruke je tvoj dych a všetky tvoje cesty, si neoslavoval. Preto on poslal tieto 
prsty a napísal toto písmo. A toto je význam slov. Mene: Boh spočítal tvoje kráľovstvo a 
urobil mu koniec. Tekel: Odvážili ťa na váhe a našli ťa priľahkým. Peres: Rozdelené je tvoje 
kráľovstvo a odovzdané Médom a Peržanom (porov. Dan 5, 17-28). 

Ďalej sa dozvedáme, že Baltazár odmenil Daniela, ako rozhodol - že má vládnuť ako 
tretí v jeho kráľovstve... No ešte v tejto noci zabili Baltazára uprostred hostiny a jeho 
kráľovstvo dostal Darius Médsky. (Dan 5, 29- 6, 1). 

Táto starozákonná udalosť o kráľovi Baltazárovi nás chce poučiť, že všetko má svoj 
koniec - teda i naše počínanie, v ktorom si zľahčujeme Božie veci, aj vec našej spásy. Že raz i 
nám Boh môže povedať: Mene, Tekel, Ufarsin. - Spočítal, odvážil, rozdelil. 

Ruskému cárovi poslal istý básnik zbierku svojich básní. Cár mu poslal toľko 
bankoviek, koľko listov bolo v knihe. Keď básnik bankovky minul, poslal cárovi ďalšiu 
zbierku básní. Cár mu znovu poslal zväzok bankoviek. Keď ich premárnil, znova mu poslal 
knihu básní. Cár mu zasa poslal zväzok bankoviek, ale s prípisom: Je to posledná zásielka. 

Možno aj v našom živote prebieha nejaká „Božia lehota“, v ktorej Boh čaká a vytvára 
nám predpoklady, dopraje nám príležitosť, dáva šancu uvedomiť si, že jedine Bohu patríme, 
jedine Bohu máme slúžiť. Tomu, ktorý pozná každý náš dych a každú našu cestu (porov. Dan 
5, 23). Ak si to neuvážime a neponížime pred ním svojej srdce, Boh spočíta naše skutky, zistí, 
že sú priľahké a urobí koniec nášmu životu. Tak nás varuje aj sv. apoštol Pavol, keď napísal: 
„Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať...“ (Gal 6, 7). 

 
 
Kvetná nedeľa - I. 
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Jn 12, 1-18 
 
Život Pána Ježiša tak, ako nám ho opisujú evanjeliá, vždy zaujímal veriaceho človeka. 

Je to svedectvo o Kristovi ako Bohu a človeku, ktoré nás utvrdzuje v tom, že Ježiš naozaj žil, 
trpel, zomrel a tretieho dňa vstal z mŕtvych. 

V pôstnom čase s hlbokým dojatím čítame najmä tie state Svätého písma, ktoré 
opisujú jeho utrpenie... Na Kvetnú nedeľu si spomíname na jeho slávnostný vstup do 
Jeruzalema, do mesta, v ktorom mal vykonať výkupnú obeť na kríži za naše hriechy. 

Evanjelium nám píše, že sa blížila židovská Pascha - Veľká noc. Bol to najväčší 
židovský sviatok - pamiatka na oslobodenie z egyptského otroctva... Do Jeruzalema teda 
prichádzalo veľa židov. Prišiel aj Ježiš so svojimi učeníkmi. Keď sa priblížil k Olivovej hore, 
povedal učeníkom, aby mu priviedli osliatko. Ježiš si na neho sadol a tak vchádzal do 
Jeruzalema. 

Jeruzalem už bol plný ľudí. Keď sa dozvedeli, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, 
nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý 
prichádza v mene Pánovom...!“ (Jn 12, 13). 

Z evanjelia sa dozvedáme, že Kristus nikdy nehľadal svoju slávu... Napr. keď po 
zázračnom rozmnožení chleba na púšti ho chceli zvoliť za kráľa, odišiel do samoty... Keď 
urobil zázrak, hovoril, aby o tom nikomu nehovorili... Aj po premenení na hore Tábor povedal 
apoštolom: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych“ (Mt 
17, 9).  

Aj keď nikdy nežiadal slávu, teraz na Kvetnú nedeľu dovolil, aby ho zástupy 
oslavovali ako svojho kráľa. Taká bola Božia vôľa... Vedel, že tí, ktorí mu na Kvetnú nedeľu 
volajú Hosanna,  o niekoľko dní mu budú volať Ukrižuj ho!... Proroci o tom dávno písali, ešte 
prv, než sa narodil. Sám o tom hovoril svojim protivníkom: „Skúmate Písma..., a práve ony 
svedčia o mne“ (Mt 5, 39). A tak aj tento slávnostný vchod do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu 
sa stal - ako to pripomína sv. Lukáš - aby sa splnili slová Písma (porov. Lk 24, 44-46).  

Pri tomto slávnostnom vchode Ježiša Krista do Jeruzalema nám vlastne Kristus ukázal, 
aká nestála je ľudská chvála a vrtkavá svetská sláva, a že každý, kto si na tom zakladá, je 
naivný... Ľudia sa dokážu strašne meniť, až k nepoznaniu... Vidíme to najmä dnes... 

Iste sa mnohí pamätáte na film Kleopatra, alebo ste o tom čítali knihu. Je to 
rozprávanie o slávnej egyptskej kráľovnej Kleopatre, ktorá sa podujala na cestu do Cicílie k 
rímskemu vojvodcovi Antóniovi. Pri tejto ceste použila loď, ktorá bola obitá zlatými doskami, 
plachty z purpuru, povrazy z hodvábu a nádherne vyobliekaní sluhovia striebornými veslami 
narábali pri zvuku trúb a cimbalov. Samá kráľovná odpočívala ako nejaká bohyňa, ktorú 
obsluhovali krásavice. Obyvatelia mesta sa ponáhľali vidieť túto báječnú krásu a pýchu. Ale 
za chvíľu sa všetko zmenilo. Kráľovná si v zúfalosti položila hada na prsia, aby ju pohrýzol. 
Keď ju našli, bola už mŕtva. 

Taká je svetská sláva, tak sa pomíňa sláva sveta. 
V roku 1721 veľmi ochorel pápež Klement XI. Po zaopatrení sviatosťami si povolal k 

sebe kardinála Albaniho a povedal mu: „Dobre sa na mňa pozri. Tak sa míňa sláva tohto 
sveta. Nič nie je veľké, ak nie je veľké v Božích očiach.“ 

Nuž ani my sa nespoliehajme na ľudské sľuby a nežiadajme si, aby nás ľudia chválili, 
alebo aby sa nás báli. Všetko je len dočasu, náš život sa raz pominie - pominie sláva i krása, 
bohatstvo i moc. Aký zmysel potom má náš život? Nič nie je veľké, ak nie je veľké v Božích 
očiach. Posilou nech nám budú aj slová, ktoré povedal Ježiš Marte pri Lazárovom vzkriesení:  
„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie“ (Jn 11, 25). 
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Kvetná nedeľa - II. 
 
Jn 12, 1-18 
 
Jedna staršia žena adoptovala dieťa. Keď sa jej pýtali, prečo to urobila, keď mala svoje 

vlastné deti, povedala: „Keď moji synovia jeden za druhým opúšťali rodný dom a môj život 
bol ľahší a bez problémov, uvedomila som si, že som už nie tak šťastná ako predtým. Moje 
najšťastnejšie roky života boli vtedy, keď sme s manželom ťažko pracovali, obetovali sa pre 
početnú rodinu. Život bol ťažký, ale plný radosti!“ 

Z toho vyplýva, že pravá radosť sa nerodí z majetku luxusného domu, z pohodlného 
života... Radosť nezaistí veľký obnos na vkladnej knižke, ani keď sa niekto vyhýba deťom, 
ani vysoké postavenie, kariéra... Radosť pramení z čistého svedomia, rozvíja sa a rastie v 
ovzduší lásky a dobroty voči ostatným. 

Ak si v dnešný deň spomíname na slávnostný vchod nášho Pána na Kvetnú nedeľu do 
Jeruzalema, spomeňme si na jednu udalosť, ktorú nám spomína dnešné čítanie zo sv. 
evanjelia. 

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého 
vzkriesil z mŕtvych. Medzi tým, čo sedeli, Mária pomazala Ježišove nohy vzácnym nardovým 
olejom (porov. Jn 12, 3). 

Bol to veľmi vzácny a drahý olej. Keď to videl jeden z jeho učeníkov - Judáš 
Iškariotský, zazlieval jej. Vraj tento mohli predať a rozdať chudobným. Pravda, povedal to nie 
preto, že mu šlo o chudobných, ale že „bol zlodej“ (Jn 12, 6). Ako na to reaguje Ježiš? Ten 
mu povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy 
medzi sebou, ale mňa nemáte vždy“ (Jn 12, 7-8). 

Tieto Kristove slová sú prorockým poukázaním na skutočnosť, že na zemi nikdy 
nebude raj, nikdy nenastane situácia, v ktorej by neexistovala telesná či duchovná bieda, 
ohrozenie, vina a trest, strach, slzy a smrť... Toto výrazne vidíme aj v našom storočí, ktoré sa 
pýši úžasným pokrokom v každej oblasti... Povedzme si úprimne, že sotva je tu vyhladená 
jedna nemoc - malária, tuberkulóza, TBC, už sú tu nové choroby - srdečné, nervové... Alebo 
či s rozvojom v každom odvetví neprichádzajú nové a nové problémy, nedostatky, 
nedokonalosti?... Sotva si usporiadame sociálne pomery, ktoré zodpovedajú spravodlivosti, už 
sme konfrontovaní s pomermi vývojových krajín... A preto ako kresťania máme stále úlohu  
kresťanskej lásky i príležitosť ukázať, čo je v nás... 

Už v Starom zákone čítame o Božom príkaze: „Chudobní nebudú chýbať v krajine, 
kde budeš bývať, preto ti nariaďujem, aby si otváral svoju ruku núdznemu a svojmu 
chudobnému bratovi, ktorý bude s tebou bývať v krajine“ (Dt 15, 11). Platilo to nielen vtedy, 
ale aj dnes... Otvorme oči, viďme potreby našich blížnych... Pomáhajme, raďme, poslúžme... 
Skutky lásky sú znakom, že sme Kristovi učeníci (porov. Jn 13, 35). „Nadarmo žije, kto 
nikomu nepomáha“ (Nápis na priečelí chrámu v Krakove). „Kto nežije, aby slúžil iným, 
nevie, načo žije“ (Raoul Follereau). To nie je len naša úlohu, ale aj povinnosť. Majme pred 
sebou Kristove slová, ktoré nestrácajú ani dnes svoj význam: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek 
ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). 

 
 
Kvetná nedeľa - III.  
 
Boh ponižuje povýšených (Dan 4, 1-34). 
 
Kniha proroka Daniela nám poskytuje ďalšie poučenie. Je to sen kráľa 

Nabuchodonozora a jeho uskutočnenie. 
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Babylonský kráľ Nabuchodonozor, ktorý držal v zajatí židovský národ, žil šťastne a 
nemal starosti s vojnami a nepriateľmi... Jedného dňa z tejto spokojnosti ho vyrušil 
neobyčajný sen. Videl strom uprostred zeme, ktorý rástol a mohutnel a jeho výška siahala až 
do neba. Vidieť ho bolo do všetkých končín zeme. Jeho lístie bolo prekrásne a ovocie hojné. 
Poskytoval ovocie pre všetkých, v jeho chládku hľadala odpočinok poľná zver a vtáky bývali 
v jeho vetvách. Tu uvidel prichádzať z neba anjela strážcu, ktorý vravel: „Vytnite strom, 
okliesnite mu vetvy, straste mu lístie, rozhádžte mu ovocie! Nech beží spod neho zverina a 
vtáctvo z jeho konárov!“ (Dan 4, 11). Len prút z jeho koreňov nechajte v zemi, nech ho kropí 
nebeská rosa... Jeho ľudské srdce nech sa premení na zvieracie a nech prejde nad ním sedem 
časov! Je to nariadenie, aby všetci živí vedeli, že Najvyšší je mocnárom nad ľudským 
kráľovstvom, a komu chce, tomu ho dá (porov. Dan 4, 12-14). 

Prorok Daniel, osvietený Bohom, vyložil ten sen takto: 
Strom, ktorý je tak veľký a mocný, ktorého výška siaha až do neba, to si ty, kráľu, 

ktorý si sa stal veľkým a mocným. Tvoja veľkosť narástla až do neba a tvoja vláda končiny 
zeme. A že si videl zostupovať strážcu, ktorý hovoril o vytnutí stromu, z ktorého ostal len prút 
a mal podiel s poľnou zverinou, to je rozhodnutie Najvyššieho, že ťa vyženú spomedzi ľudí, 
budeš žiť s poľnou zverinou, trávu ti dajú jesť ako dobytku. Sedem časov nad tebou uplynie, 
kým sa dozvieš, že Najvyšší je vládcom nad ľudským kráľovstvom a komu chce, tomu dá. 
Preto kráľu odčiň svoje hriechy spravodlivosťou a svoje viny milosrdenstvom, azda sa predĺži 
tvoja bezpečnosť (porov. Dan 4, 17-24). 

Sen sa o nejaký čas naozaj vyplnil. Naozaj ho vyhnali spomedzi ľudí, jedol trávu ako 
dobytok, narástlo mu perie ako orlom a nechty ako vtákom. Až po uplynutí času pozdvihol 
svoje oči k nebu a vrátil sa mu rozum. Oslavoval Boha, ktorého vláda je z pokolenia na 
pokolenie ( Dan 4, 31). A že uznal svoju vinu, a Boha za svojho Najvyššieho Pána, Boh mu 
vrátil kráľovstvo ešte väčšie ako predtým. Poučený týmto ponížením povedal: „Teraz ja, 
Nabuchodonozor, chválim, vyvyšujem a oslavujem Kráľa nebies, ktorého všetky činy sú 
pravda a jeho cesty sú právo a ktorý môže pokoriť tých, čo kráčajú v pýche“ (Dan 4, 34). 

O tomto páde a ponížení babylonského kráľa Nabuchodonozora píše i prorok Izaiáš, 
ktorý videl prorockým zrakom budúce spustošenie Babylonu: „Ako si padla z neba, žiarivá 
zornička! Zrazený si k zemi, čo si vládol nad národmi. Veď v srdci si si hovoril: «Do nebies 
vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón...»“ (Iz 14, 12-13). 

A tu je už poučenie i pre nás. Pred Bohom pýcha nemá miesto. Že Boh často ponižuje 
pyšných - i podľa dávneho ľudského príslovia, že „kto vysoko skáče, nízko padne“. 
„Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených“, povedala i Panna Mária vo svojom 
chválospeve (Lk 1, 52). 

Z dejín poznáme prípad, ako egyptský kráľ Sesotris podmanil si celé územia a preto 
veľmi spyšnel. Vo svojej pýche dal postaviť zlatý voz, sadol si do neho a prinútil štyroch 
podmanených kráľov, aby tento voz ťahali. Keď tak pyšne sedel vo voze, pozoroval, že jeden 
z týchto kráľov, čo ťahali voz, sa stále pozerá dozadu na kolesá. Sesotris sa nezdržal a pýtal sa 
na príčinu. Kráľ odpovedal: „Pozerám sa na krútiace koleso. To, čo je teraz hore, príde dole, a 
čo je dole, ide hore. A pri tom si myslím, aké nestále je ľudské šťastie, ako to krútiace 
koleso...“ Pyšný kráľ pochopil a viac sa už nedopustil takého podlého činu. 

Naozaj takáto pýcha je nezdravá a skoro vždy potrestaná. Aj kráľ Nabuchodonozor sa 
pýšil, že bude panovať nad všetkými, a bol ponížený na úroveň zvieraťa... V životopise 
Terézie Neumanovej sa píše, že trpela telesnou slabosťou, ak v jej blízkosti boli ľudia príliš 
pyšní. 

Ak teda podľa Kristových slov „každý, kto sa povyšuje, bude ponížený“ (Lk 18, 14), 
urobíme dobre, ak sa naučíme byť tichí a pokorní srdcom (porov. Mt 11, 29). Lebo kto 
vysoko skáče, nízko padne. A dobre je, ak sa o tom poučíme na cudzích chybách. Poučiť sa 
na svojich je niekedy už veľmi neskoro. 
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Veľký piatok - I. 
 
O jednom parížskom arcibiskupovi sa hovorí, že keď bol v čase prenasledovania 

Cirkvi uvrhnutý do väzenia a odsúdený na smrť, krátko predtým, než bol vyvedený na 
popravisko, spozoroval vo svojej cele malé okienko, ktoré malo podobu kríža. Na horný 
koniec ramena napísal slovo výška, dole hĺbka, a na každú stranu ramena šírka. 

Ak dnes vo veľký piatok máme pred svojím zrakom Kristov kríž, tento nám naozaj 
vyjadruje výšku, hĺbku a šírku Božej lásky. Vyjadril to aj sv. Ján vo svojom evanjeliu týmito 
slovami: „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 pri Poslednej večeri hovoril o tom aj sám 
Ježiš: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13). 
Z tejto príčiny už apoštol Pavol povedal, že nič iného nebude hlásať, iba Krista, a to 
ukrižovaného. 
 My si túto pravdu ako kresťania uvedomujeme, a preto každý rok na pamiatku jeho 
smrti a nášho vykúpenia ozdobujeme Boží hrob, v ktorom si uctievame jeho trpiace telo a 
voláme: Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si nás svojou smrťou vykúpil! 
 Naozaj, ako to hovorí jedna mládežnícka pieseň, že „Božia láska je tak krásna, 
pochop, že nás tak miloval, že nám svojho Syna poslal a v ňom nám spásu dal!“... Ale táto 
pieseň hovorí aj o čosi inom: „Keby sme sa ponorili všetci do lásky Kristovej, bol by celkom 
inakší svet. Všetky naše bôle by sa dali ľahšie zniesť.“ 
 Istý maliar (Matthias Grünewald) namaľoval obraz, na ktorom umiestnil sv. 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 vzkrieseniu. 
 Tomu nás učí svätý kríž. Niet nič lepšieho, čo by sme vzali ako recept na otvorené 
ľudské rany v každej dobe a za každých okolností. V ukrižovanom Spasiteľovi sa Boh 
stotožnil s každou ľudskou bolesťou. Kto je človekom, musí trpieť. Rozdiel je len v tom, že 
veriaci človek trpí s rukami pozdvihnutými k Ukrižovanému, kým neveriaci so zaťatými 
päsťami - a teda bez zásluh. 
 Z hudobnej výchovy vieme, že ak je pred notovou značkou krížik, že tón sa zvýši. 
Podobne ak pred trpiacou dušou stojí kríž, jeho duša sa dvíha k výšinám iného sveta, k Bohu. 
Trebárs i keď naďalej ostane ten životný kríž ťažký, ale Ukrižovaný nám ukáže akékoľvek 
utrpenie v správnych rozmeroch a tým nás zbaví všetkého, čo nemôžeme pochopiť. 
 Povzbudenie i poučenie si môžeme vziať aj z tohto príbehu: 
 Joni Eareckson v knihe Joni opisuje svoj bolestný a ťažký život. Bola úspešnou 
športovkyňou, mala priateľov a úspechy. Pri jednom kúpaní si ale zlomila chrbticu a navždy 
ochrnula. V nemocnici bola celá zúfalá, keď pozerala na svoje nehybné telo. Nechcelo sa jej 
žiť. Príbuzní a priatelia ju povzbudzovali, čítali jej z Nového zákona o nádeji a dôvere v 
Boha. Práve v tom utrpení poznávala, že život, ktorý nie je zameraný na Boha, na večnosť, 
vedie do zúfalstva. A tak sa nezmierila so svojou bolesťou, ale svoj život naplnila láskou k 
Bohu a blížnym. Modlila sa. Zobrala ceruzku do úst a štetec do zubov a učila sa písať a 
kresliť. Kreslila obrazy plné radosti a nádeje. Naučila sa sama jesť. Vystúpila aj v televízii a 
vydávala svedectvo o viere v Krista. Povedala: „Utrpením chcem svedčiť o Kristovi a 
potešovať iných. V bolesti som spoznala, ako ma Boh miluje.“ 
 Naozaj, ako to hovorí pieseň: „Keby sme sa ponorili všetci do lásky Kristovej, bol by 
celkom inakší svet. Všetky naše bôle by sa dali ľahšie zniesť.“ „Ko ľko krížov by stratilo 
svoju ťarchu, ak by sme vedeli, kam s tým krížom máme ísť“ (dr. Josef Hlouch). 
 Ak máme dnes pred sebou kríž, na ktorom z lásky k nám a pre našu spásu zomrel Boží 
Syn, tak nám naozaj vyjadruje tú výšku, hĺbku i šírku Božej lásky. A učí nás, že aj my máme 
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každodenne a dobrovoľne, s láskou a trpezlivosťou  niesť svoj kríž. Kríž, ktorý prechádza cez 
naše rodiny, pracoviská, kríž, ktorý sme si sami pripravili, alebo nám ho spôsobili iní. 
 
 
 Veľký piatok - II.  
 
 Vojenský cintorín v Maschwille navštívil cudzinec. Stretol tu muža, ktorý na jednom 
hrobe sadil kvety. Opýtal sa ho, kto mu v ňom leží. Muž odpovedal, že odpočíva v ňom jeho 
sused, dobrý priateľ. Totiž keď vypukla vojna, aj on dostal povolávací rozkaz. Keďže mal 
rodinu a sused bol slobodný a nemal príbuzných, ponúkol sa namiesto neho nastúpiť vojenskú 
službu. Bol ťažko ranený a po mnohých bolestiach zomrel... Keď sa dozvedel, čo sa s ním 
stalo, pokladal za svoju povinnosť navštíviť jeho hrob a takto sa mu poďakovať za veľký 
prejav lásky voči jeho rodine. Na náhrobný kameň pripevnil tabuľku s nápisom: „Umrel 
namiesto mňa!“ 
 Ak sa zamýšľame nad udalosťou Veľkého piatku, tak to, čo sa stalo, bolo vlastne pre 
nás...  „Previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom”, hovorí sv. Pavol (Rim 5, 
18). Hriechom našich prarodičov sme boli odsúdení všetci. Stratili sme nebo, pre ktoré sme 
boli stvorení. Ale „Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme 
boli ešte hriešnici“ (Rim 5, 8). My sme zhrešili, my sme boli vinní a my sme mali trpieť. Boží 
Syn dokazuje svoju lásku k nám tým, že zomrel za nás - umrel namiesto nás. Svojím utrpením 
zmieril nás s nebeským Otcom... A my si to každý rok uvedomujeme a každý rok na pamiatku 
jeho smrti a nášho vykúpenia ozdobujeme Boží hrob, v ktorom uctievame jeho umučené telo. 
 Koľkokrát od svojho detstva sme už počuli o utrpení nášho Pána? Koľkokrát sme už 
prežívali veľkopiatočné chvíle?... Toľkokrát sme to už videli, že snáď nám to už zovšednelo,  
často nás to nedojíma... 
 Kristova smrť je v kronike ľudských dejín a je potrebné, aby sme sa znovu pohrúžili 
do týchto veľkopiatočných chvíľ, ktoré sa stali pred dvetisíc rokmi. Znovu je potrebné, aby 
sme sa snažili preniknúť, pochopiť, ako bol Spasiteľ zavrhnutý od celého národa a hnaný až k 
smrti. Nenašiel súcit ani pod krížom, keď padol. Je hanobený a vysmievaný, ponižovaný až 
do posledného dychu. Ostal sám, je opustený od všetkých, zradený od vlastného učeníka, 
zapretý od toho, ktorého zahrňoval láskou. Umiera pred pohľadom svojej matky... 
 V knihe proroka Izaiáša čítame slová, ktoré sa vzťahujú na Božieho Syna na kríži: 
„Nemá podoby ani krásy... Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, 
pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili... On však bol prebodnutý 
pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti... Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý 
vlastnou cestou a Pán na neho uvalil neprávosť všetkých“ (Iz 53, 2-6). 
 Takto podľa Božieho plánu Ježiš vzal na seba vinu a hriechy nás všetkých, aby sme 
skrze jeho úzkosť, opustenosť, utrpenie a smrť našli milosť u Boha a stali sa znovu Božími 
deťmi. 
 Ak si však toto znovu pripomíname, spytujme si sami svoje svedomie, do akej miery 
máme podiel na jeho utrpení. Veď Kristus trpel za hriechy celého sveta, teda i za naše 
hriechy. Aj my máme podiel na jeho bolesti a smrti. „Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme 
každý vlastnou cestou“ (Iz 53, 6). Každý z nás svojím spôsobom ukrižoval svojimi hriechmi 
Ježiša Krista. 
 Prastarý životopis sv. Dominika spomína udalosť o istej žene, ktorá viedla hriešny 
život. Bol večer a ostala sama doma. Naraz ktosi zaklopal na dvere. Otvorila a pred ňou stál 
muž, veľmi smutný a vyčerpaný. Pozvala ho dnu, ponúkla jedlom. Ale na všetkom prádle, 
ktorého sa ten muž dotkol, objavili sa krvavé škvrny. Žena ihneď vymení obrus, ale o 
niekoľko okamihov je zasa všetko zakrvavené. 
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 Žena začína chápať. Muž, ktorý s ňou sedí, nie je obyčajný človek, ale sám  Ježiš 
Kristus. A všetka tá preliata krv, bola preliata za jej hriechy. 
 Stal sa skutočne tento príbeh? Na tom nezáleží... Ale myšlienka je tu veľmi poučná. 
Spasiteľ prelial svoju krv za nás všetkých, všetci bez rozdielu svojimi hriechmi máme podiel 
na jeho smrti... Ak si toto uvedomíme, potom sa náš život musí  naozaj obrátiť k lepšiemu. To 
je zmysel a poslanie celého pôstneho obdobia, ktoré sme prežili a ktorým nás k tomu viedla 
svätá Cirkev - cez utrpenie nášho Pána, ktoré bolo pre naše hriechy a pre našu spásu. 
 
 
 Veľký piatok - III. 
 
 Modlitba proroka Daniela (Dan 9, 1-19). 
 
 V babylonskom zajatí, v ktorom sa nachádzal židovský národ, prednáša prorok Daniel 
svoju kajúcu modlitbu. Vie, že sa situácia pre židov nezlepší, kým nenájdu odvahu vyrovnať 
sa so svojimi vlastnými chybami. Modlí sa takto: „Prosím, Pane, Bože veľký a hrozný, ktorý 
zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo k tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje príkazy! Zhrešili 
sme, konali sme zlo a páchali neprávosť; vzbúrili sme sa a odklonili sme sa od tvojich 
príkazov a od tvojho práva. Nepočúvali sme tvojich sluhov, prorokov, ktorí v tvojom mene 
hovorili našim kráľom, našim kniežatám, našim otcom a celému ľudu krajiny. Tebe, Pane, 
náleží spravodlivosť, nám však zahanbená tvár...“ (Dan 9,4-7). 
 Prorok Daniel vo svojej dlhej kajúcej modlitbe žaluje na seba, na svojich kráľov, 
kniežatá i na prostý ľud, že porušil zmluvu, ku ktorej sa opakovane slávnostne zaviazali. A 
nielen to, vzbúrili sa proti živým Božím poslom, prorokom. A za to ich stihol trest, 
vyhnanstvo, veľké nešťastie, ktoré Daniel označil, že sa pod nebom ešte také neprihodilo 
(porov. Dan 9, 12). Na tom Boh nemá vinu, pretože ten zo svojej strany zmluvu zachoval i 
milosrdenstvo tým, ktorí ho poslúchali. 
 Lenže - a to je hriech Izraela - „vzbúrili sme sa a odklonili sme sa od tvojich príkazov“ 
(Dan 9, 5). Keď teda porušili zmluvu s Bohom, musia za to trpieť a je spravodlivé si to 
priznať: Bohu jeho vernosť a sebe zahanbenú tvár. 
 Toto pokorné priznanie proroka Daniela je prvou časťou modlitby... Druhá časť 
vyviera v dôveru, aby sa Boh zmiloval nad svojím ľudom, ktorý vzýva jeho meno. „Vyslyš, 
Pane, zľutuj sa, Pane, pozoruj a urob, nemeškaj kvôli sebe samému, Bože môj, veď sa vzýva 
tvoje meno nad tvojím mestom a nad tvojím ľudom“ (Dan 9, 19). 
 Takto by sme mali prosiť o zmilovanie aj my... Veď ľútosť nad spáchaným zlom, to 
nie je odriekanie niekoľkých naučených slov. Je to priznanie, že Bohu patrí vernosť, nám však 
zahanbená tvár. Ľútosť je umenie priznať sa, že sme zradili toho, ktorý nás má rád, že sme mu 
ublížili nezachovávaním jeho prikázaní. 
 Táto myšlienka nám prichádza na um práve dnes, vo Veľký piatok, keď si 
pripomíname jeho smrť na kríži za naše hriechy. On, nevinný, visí na kríži, a my, čo sme 
neposlúchli jeho príkazy, sme ostali nažive... Dobrovoľne postúpil všetky muky a nakoniec aj 
smrť na kríži, aby nás vykúpil u nebeského Otca... Rozjímajme teda, za akú cenu sme boli 
vykúpení, rozjímajme o Božom milosrdenstve, že všetci máme účasť na ukrižovaní Ježiša 
Krista. Adam Mickiewicz, poľský básnik, to básnicky vyjadril takto: „Boh na nebesiach, ale v 
mojom srdci visí na kríži.“ 
 Sv. Tomáš, arcibiskup z Villanovy, žil v dobe, keď okolo neho bolo plno nedostatkov 
a pohoršení. Prosil a napomínal. Avšak ani proti tým, ktorí boli nenapraviteľní, nechcel prísne 
zakročiť. Povedal: „Kto sa nebojí Boha, toho ani prísny trest neodvráti od zlej cesty.“ 
 Židovský národ si vo vyhnanstve uvedomil svoje odstúpenie od boha. Trest, ktorý ho 
postihol, bol dostatočný na to, aby sa odvrátil od zlej cesty. A to bolo jeho záchranou... Nech i 
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nás tieto napomenutia, ktoré nás v živote stíhajú, budú dostatočným varovaním, aby sme sa 
odvrátili od zlej cesty a vrátili sa k Bohu. 
 
 
 Vzkriesenie Pána - I. 
 
 Jn 1, 1-17. 
 
 V živote človeka sú otázky, ktoré ho často znepokojujú a trápia. Jedna z nich je aj tá, 
ktorá  nás priviedla do chrámu na veľkonočné sviatky... Je to otázka: Kristus zomrel a vstal! 
Je to možné? Je život po smrti? Je hrob tou poslednou stanicou človeka, odkiaľ už nevedie 
nijaká cesta - a je bodka? Koniec všetkému? 
 Všimnime si, že aj pri Kristovom vzkriesení boli všetci prestrašení a prekvapení... 
Ženám, ktoré sa zavčasu ráno ponáhľali k hrobu, aby pomazali Kristovo telo, anjel povedal: 
„Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho 
tu...“ (Mk 16, 6). Sv. Marek nám ďalej spomína, že ženy sa rozhodli nepovedať nikomu nič, 
lebo sa báli. Zmocnil sa ich strach a úžas (1, 8).  
 Tu je aj odpoveď na otázku, čo je po smrti: Po smrti nie je prázdnota, tma, nič - ale 
život. Dôkazom toho je Kristovo vzkriesenie. Preto my, kresťania, vieme o Kristovi viac, než 
to, že žil. Hlásame, že vstal a žije aj po svojej smrti. A nielen to! On svojou smrťou premohol 
smrť a daroval nám večný život. Kristus teda žije, aj my budeme žiť... Kto žije s Kristom, aj 
keď zomrie, bude žiť. To sú Kristove slová (porov. Jn 11, 25-26). Preto máme dnes takú 
veľkú radosť. Kristus žije, aj my budeme žiť. Pre tých, čo milujú Krista, niet zániku.  
 Pred časom našli na Floride španielsku mincu s dátumom 1796 a s nápisom: Plus ultra 
(Ďalej je niečo). Na starších minciach bol však kedysi nápis: Non plus ultra (Ďalej už nič). 
Starí Španieli sa totiž domnievali, že Gibraltarské úžiny sú najzápadnejším miestom na svete. 
Že ďalej niet už nič. Lenže Krištof Kolumbus plával ďalej na západ a objavil nový svet. 
Španielsko sa stalo mocnou krajinou. Zmenilo svoj názor i nápis na minciach: Plus ultra. To 
znamená: Ďalej je niečo. Tu nie je všetkému koniec. 
 Takto by sme mali zmýšľať aj my, kresťania, keď sme boli ožiarení Kristovým 
vzkriesením. Tu nie je koniec všetkému. Ďalej je ešte niečo. Ba nie niečo! My vieme, čo je 
ďalej. Je to večný život v Kristu Ježišovi, našom Bohu. Z tejto príčiny napísal už sv. Pavol 
veriacim v Kolosách: „Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde 
Kristus sedí po pravici Boha!“ (Kol 3, 1)...  Ako je to s nami? Myslíme na život po svojej 
smrti? Žijeme tejto myšlienke? 
 Keď sv. apoštol Pavol kázal v Aeropagu Aténčanom, tí ho pozorne počúvali až do 
chvíle, keď začal hovoriť o vzkriesení, o spravodlivom súde. Akonáhle vyslovil túto 
myšlienku, prerušil ho hlasitý smiech a volanie: Vypočujeme ťa o tom znova (porov. Sk17, 
33). 
 Neskoršie, keď bol uväznený, bol vypočúvaný vladárom Felixom. Aj Felix pozorne 
počúval Pavla, ale keď začal hovoriť o budúcom súde, Felix prestrašene povedal: Nateraz 
môžeš odísť. Až budem mať čas, zavolám si ťa (porov. Sk 24, 25). 
 Podobne to bolo aj pri výsluchu u vladára Festa. Sotva začal hovoriť o zmŕtvychvstaní, 
povedal: Šalieš, Pavol! (porov. Sk 26, 24). 
 Aténčania, Felix i Festus rozmýšľajú... Prichádzajú k záveru, že Kristovo 
zmŕtvychvstanie znamená aj vzkriesenie pre všetkých... A oni si nerobia výhľady na taký 
život, pretože ich život je zlý, hriešny... Preto o vzkriesení a živote po smrti nechcú ani počuť 
a zavrhnú túto myšlienku ako smiešnu a nepravdivú. 
 Ak ako veriaci kresťania oslavujeme Kristovo vzkriesenie, ako prijímame myšlienku o 
večnom živote? Myslíme, že je to skutočnosť, alebo rozprávka? 
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 Počujme, čo napísal sv. Pavol v Prvom liste Korinťanom: „Ak len v tomto živote 
máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí“ (15, 19).  
 Preto dnešný sviatok je víťazstvom nad smrťou, je zárukou večného života... Preto 
žime tak, aby sme - ako sa modlíme pri sv. liturgii - dostali dobrú odpoveď na Poslednom 
Kristovom súde... Žime s Kristom tu na zemi, aby sme s ním žili aj vo večnosti. 
 
 
 Vzkriesenie Pána - II. 
 
 Christos voskrese - Kristus vstal z mŕtvych... 
 V týchto slovách, ktoré nám znejú v našich chrámoch po tieto dni je vyjadrená nádej a 
dôvod našej radosti, pretože Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo 
sú v hroboch, život daroval. 
 To je dôvod, prečo sme tu v chráme, aby sme sa znovu zamysleli nad touto 
skutočnosťou. Kresťania už 2000 rokov prežívajú túto veľkú radosť z Kristovho 
veľkonočného víťazstva. Aj my sme už neraz prežili tú zvláštnu a neopakovateľnú atmosféru 
Kristovho vzkriesenia, keď zavčasu ráno prichádzame k Božiemu hrobu a zaspievame to 
veľkolepé: Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život 
daroval. 
 Vo svete sú rôzne radosti, ale všetky majú rýchly koniec a nezasahujú človeka až do 
hĺbky jeho bytosti. Ale táto kresťanská radosť preniká celého človeka, pretože je to 
nadzemská radosť. Oslobodzuje nás od pozemskej ťarchy a povznáša nás. 
 Táto radosť spočíva v Kristovej smrti a jeho zmŕtvychvstaní. Tieto dve skutočnosti 
patria k sebe. Veď keby Kristus neprešiel utrpením, nezomrel a potom nevstal z mŕtvych, táto 
atmosféra by sa nikdy nevytvorila. Poučme sa z tohto príkladu: 
 Spisovateľka Zdena Frýbová napísala knihu Pripravte operačnú sálu. Opisuje tu 
príbeh desaťročného chlapca, ktorý zabil svoju malú sestričku. Na hlavu jej navliekol 
polyetýnový sáčok, okolo krku ho pripevnil a tak ju udusil. Zúfalí rodičia chceli zabrániť 
ďalšiemu nešťastiu - totiž poznamenaniu chlapca na celý život - že je vrah. Polícia síce 
chlapca upodozrieva, nemá ale dôkazy, a tak chlapec nie je odsúdený. 
 To ale nie je všetko. Autorka pripomína, aké muky prežíval tento chlapec. Hovoril: 
„Keby sa jeho vina bola dokázala a šiel by na rok do nápravného ústavu, mohol by sa vrátiť 
vykúpený.” Ale pretože mu rodičia nedopriali trest, nedopriali mu ani vyslobodenie z 
hrozného vnútorného napätia. Chlapec sa zamykal v kúpeľni a pred zrkadlom si natiahol 
podobný sáčok. A nijako nemohol prekonať ťaživý pocit viny. 
 Tento príbeh ukazuje, ako nepriznaná a neodčinená vina sa stáva ťažkým bremenom. 
Preto je trest to, čo človek v hlbokom slova zmysle potrebuje. Odpykaný trest oslobodzuje, 
dáva človeku vedomie, že za svoj čin zaplatil a tým ho prekonal. 
 V poznaní tohto faktu vidíme dôkaz Kristovho zmŕtvychvstania. Ľudstvo a každý z 
nás nesie vo svojom živote mnoho hriechov, neraz aj mnohé zločiny. Ľud Starého zákona 
niesol  so sebou túto ťarchu tisícročia. Až príchodom Krista a jeho smrťou na kríži bolo 
zadosťučinené nebeskému Otcovi za naše hriechy.  
 Evanjelický teológ Wilhelm Busch spomína, že raz sedel v reštaurácii, keď naraz 
prišiel čašník s účtom. Jeden z nich povedal: „Niekto z nás to musí zaplatiť!” - A tu si 
spomenul práve na Kristovu vykupiteľskú smrť. Niekto to musí zaplatiť! Účet bol taký veľký, 
že nikto z nás ľudí ho zaplatiť nemohol. Bol to Boží Syn, ktorý vzal na seba tento dlh a 
zaplatil za nás svojou smrťou. Ale on nielen zomrel, ale aj vstal z mŕtvych ako víťaz nad 
smrťou a hriechom. Tým nám daroval večný život, ktorý sme my, ľudia, hriechom Adama a 
Evy stratili. 
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Počujme len, ako o tom píše sv. apoštol Pavol v Liste Efezanom: „Boh, bohatý na 
milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, 
oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení - a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi 
v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti 
dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi“ (2, 4-7). Nikto z nás neujde súdu, ale ten súd spočíva 
v tom, že vo sviatosti pokánia sme odsúdení, uľaví sa nášmu svedomiu, pretože trest za naše 
hriechy vzal na seba Ježiš Kristus. 
 Ako veriaci kresťania sme si vedomí tejto skutočnosti, a preto nás napĺňa táto veľká 
radosť... Opačným dôkazom je neveriaci svet. Ľudia, ktorí majú zaťažené svedomie, i keď 
majú všetko - jedlo, pitie, živobytie -  predsa nie sú šťastní. Sú štvaní, majú strach pred 
spravodlivosťou. Preto teda v dnešnom svete nevery je toľko telesných i duševných chorôb. 
 Preto raj na zemi nemožno zaistiť bohatým stolom, ale dôkazom, že Ježiš Kristus vstal 
z mŕtvych a žiari tomuto svetu. On jediný je vládca svetla, darca slobody a pokoja, ktorý svet 
nemôže dať. 
 Preto sa tak raduje svätá Cirkev, čo vyjadruje aj svojimi obradmi. S ňou sa radujme aj 
my, pretože v tom je záruka, že tak, ako Kristus vstal z mŕtvych, aj my vstaneme a budeme s 
ním  žiť. 
 
 
 Vzkriesenie Pána - III. 
  
 Lk 24, 12-35. 
 
 Keď vo Veľký štvrtok chytili Ježiša Krista v Getsemanskej záhrade, keď ho odsúdili a 
pribili na kríž, apoštoli sa rozutekali. Presne tak, ako to Ježiš pripomenul pri Poslednej večeri: 
„Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne“ (Mt 26, 31)... Preto vieme, že pod krížom ostal 
len jeden  - Ján - najmladší z apoštolov. 
 Sv. Lukáš nám zapísal pozoruhodnú správu, ktorú sme dnes počuli čítať z evanjelia. 
 „V ten deň...“ - teda v deň vzkriesenia - odchádzali dvaja učeníci z Jeruzalema do 
dediny zvanej Emauzy. Zrejme preto, aby sa aj oni ukryli pred židovskou veľradou. 
 Cestou sa zhovárali o tom všetkom, čo sa stalo v týchto dňoch v Jeruzaleme: Hovorili 
o Kristovi, ktorého všetci považovali za Mesiáša, za proroka, ktorý bol mocný v reči i 
skutkoch pred Bohom i ľuďmi; v ktorého dúfali, že vykúpi Izrael -  a on bol ukrižovaný. Ba 
dokonca niektorí hovorili, že vstal z mŕtvych... 
 Keď tak o tom uvažovali, priblížil sa k nim Ježiš, ale oni ho nepoznali. Videli v ňom 
obyčajného pútnika, ktorý sa k nim pridal. Keď sa ich opýtal, o čom to vlastne hovoria a 
prečo sú takí smutní, boli prekvapení: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, 
čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ (Lk 24, 18). A keď povedal že naozaj o ničom nevie, začali 
mu o tom všetkom dopodrobna hovoriť. 
 Vtedy im povedal, prečo sú takí nechápaví pochopiť toto všetko. Veď o tom písali 
proroci, Mojžiš... Začal im  vysvetľovať Písma, až kým prišli k dedine... Prijal ich pozvanie k 
večeri. A keď požehnával jedlo, otvorili sa im oči: Veď to je náš Učiteľ!  On im však zmizol. 
 Týmto učeníkom sa často podobáme aj my... Oni mali svoje predstavy o Mesiášovi, a 
tie sa im nenaplnili... „A my sme dúfali...“ (24, 21). 
 Aj my chceme, aby sa veci okolo nás diali tak, ako si to my predstavujeme. Radi by 
sme videli v Cirkvi, ktorú on založil, veľkú a mocnú svetovú organizáciu, v ktorej by bola 
sila, bezpečnosť a pokoj... A keď zisťujeme, že tých pravých kresťanov je málo, že všade tam, 
kde sa o Kristovi hovorí, je prenasledovanie, dostávame strach a utekáme - ako títo dvaja 
učeníci. 
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 Táto stať z evanjelia má však aj iné poučenie: Učeníci boli nadšení, keď im Ježiš na 
ceste vykladal Písma... Aj vtedy, keď im lámal chlieb pri stole... 
 Tieto dva úkony, ktoré robil Ježiš Kristus na ceste do Emauz, robí Cirkev dodnes: 
Otvára nám Písmo a láme chlieb... 
 S láskou teda počúvajme Božie slovo, ktoré sa nám otvára pri bohoslužbách a 
nemajme ťarbavé srdce pochopiť všetko, čo sa hovorí o Kristovi. Dajme sa zohrievať jeho 
slovom, s radosťou prijímajme chlieb, ktorý sa nám láme na oltári pri každej sv. liturgii. A tak 
s radosťou zistíme, že vzkriesený Ježiš Kristus je medzi nami. 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O b s a h  
 
 

Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi - I.   Lk 18, 10-14 
   "                  II.    " 
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Nedeľa o márnotratnom synovi -  I.    Lk 15, 11-32 
   "                  II.   " 

Mäsopôstna nedeľa - I.   Mt 25, 31-46 
       "               II.   " 

Syropôstna nedeľa -  I.   Mt 6, 14-21 
       "               II.   " 
 

Myšlienky na slová žalmov 
- Blažený človek, čo v Pána skladá nádej...   Ž 40, 5 
- Ukáž mi, Pane, svoju cestu...   Ž 86, 11 
- Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal...   Ž 34, 18 
- Keby ma môj ľud bol poslúchal...   Ž 81, 14 
- Čujte dnes jeho hlas...   Ž 95, 8 
- Rozpomeň sa, Pane...   Ž 25, 6 
- Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť...   Ž 130, 3  
 
1. pôstna nedeľa - I.   Jn 1, 43-51 
                "              II.  (Zachráň svoju dušu) 
                "              III. (Boh čaká i na naše svedectvo - Dan 3, 1-97) 
2. pôstna nedeľa  -  I.    Mk 2, 1-12 
                "              II.           " 
                "              III.  (Pokorná modlitba - Dan 3, 26-45) 
3. pôstna nedeľa  -  I.     Mk 8, 34-38; 9, 1 
                "              II.            " 
                "              III.   (Príbeh o Zuzane - Dan 13, 164) 
4. pôstna nedeľa  -  I.     Mk  9, 17-31 
                "              II.             " 
                "              III.   (Boh chráni tých, ktorí ho milujú - Dan 14, 1-42) 
5. pôstna nedeľa  -  I.      Mk 10, 32-45 
                "              II.             " 
                "              III.   (Mene, Tekel, Ufarsin - Dan 5, 25) 
Kvetná nedeľa        I.      Jn 12, 1-18 
                "              II.             " 
                "              III.   (Boh ponižuje povýšených - Dan 4, 1-34) 
Veľký piatok          I.     
                "              II. 
                "              III.   (Modlitba proroka Daniela - Dan 9, 1-19) 
Vzkriesenie Pána -  I.     Jn 1, 1-17 
                "              II.    (Kristus vstal z mŕtvych) 
                "              III.   Lk 24, 12-35  
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