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Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi - I. 

 Lk 18, 10-14 
 
 Na prvých stránkach Svätého písma čítame, že keď diabol zvádzal prvých ľudí na 
hriech, aby jedli zo stromu, ktorý je v strede raja, povedal im: „Otvoria sa vám oči a vy 
budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo“ (Gn 3, 5). Práve na tieto slová sa dali chytiť. 
Prebúdza sa v nich pýcha: Chcú byť ako Boh. Táto túžba narúša ich vnútorný poriadok a 
pokoj. Túžba po samostatnosti, po bohorovnosti, ich priviedla k hriechu. 
 Keďže Adam je hlavou ľudského pokolenia (porov. Rim 5, 12), v ňom sme zhrešili 
všetci. Hovoríme tu o dedičnom hriechu. S ním nám všetkým prešla do krvi aj pýcha, ktorá sa 
javí v rôznych podobách. Prejavuje sa už u detí pri hre, pokračuje v nás dospelých, keď 
chceme mať vo všetkom pravdu, keď chceme sedieť na prvom mieste, vo všetkom byť prví. 
Neraz sa podobáme rímskemu cisárovi Nerónovi, ktorý chcel byť radšej v poslednej obci 
prvý, než v Ríme druhý. 
 Na túto tému sa vyjadril už najväčší filozof antického Grécka Aristoteles (384-322 pr. 
Kr.). Povedal: „Ľudia, čo sa pokladajú za čosi viac, než sú, unavujú druhých, lebo ich chcú 
prevýšiť.“ Preto „nebuď hrdý na dobré skutky“, hovorí Tomáš Kempenský - „lebo Božie súdy 
sú iné ako ľudské; Bohu sa často nepáči to, čo sa ľuďom pozdáva“. (O nasledovaní Krista I. 
7,10). 
 Toto vidíme aj v príbehu o farizejovi a mýtnikovi. Dvaja ľudia - farizej a mýtnik - 
vstúpili do chrámu modliť sa. Farizej sa postavil uprostred chrámu a nahlas sa modlil. Nebola 
to však modlitba ale chváloreč. Chválil sa svojimi dobrými skutkami a vypočítaval, o čo je 
lepší než ostatní ľudia, pre ktorých nenašiel dobré slovo. Jeho pohľad spočinul aj na 
mýtnikovi, ktorý stál v kúte chrámu a v pokore sa modlil, uznávajúc svoju hriešnosť a 
nehodnosť. Preto Ježiš povedal: „Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo 
každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Lk 18,14). 
 Veru, nedobre sa cítime v spoločnosti toho, kto sa iba chváli, povyšuje, nepustí k slovu 
nikoho, akoby iba on chcel žiť na zemi. Ale najhoršie je, ak je táto pýcha zakotvená aj do 
nášho vzťahu k Bohu, do našej  modlitby. Pyšný človek sa nerád modlí, pretože nikoho 
neuznáva nad sebou. Preto sa mnohí ľudia dnes nemodlia.  
 Čo dokáže modlitba pokorného, poučme sa na príklade, ktorý máme zapísaný v 
Skutkoch apoštolov. 
 V apoštolských časoch bola veľmi zlá situácia. Apoštola Jakuba sťali mečom. Keď 
kráľ Herodes videl, že sa to židom páči, dal uväzniť aj Petra. Kresťania prvotnej Cirkvi sa za 
neho v pokore modlili k Bohu. V poslednú noc, keď ho mal Herodes predviesť, Peter spal 
spútaný medzi dvoma vojakmi a ďalší strážili pred dverami. Tu prišiel anjel a v miestnosti 
zažiarilo svetlo. Zobudil Petra, ktorému spadli okovy z rúk a vyviedol ho von. Prešli okolo 
stráži, cez bránu, ktorá sa pred nimi sama otvorila. Peter nevedel, či je to sen, či skutočnosť. 
Prebral sa až vtedy, keď anjel zmizol a on zostal pred domom Márie, kde sa modlili kresťania 
za jeho vyslobodenie. Tí nechceli uveriť, že je to skutočne on. Až keď im vyrozprával ako sa 
dostal z väzenia, poďakovali sa Bohu za jeho vyslobodenie (porov. Sk 12, 1-19).  
  Naozaj, veľa zmôže pokorná modlitba. Farizejova modlitba nebola vypočutá, pretože 
bola pyšná, plná chvály a odsudzovania. Naopak, mýtnikova modlitba došla vypočutia a Boh 
ho nám dal za príklad. Preto aj sv. Augustín vo svojich Vyznaniach hovorí, že Boh sa 
približuje iba k tým, ktorí sú pokorného srdca a pyšní ho nikdy nenájdu. 
  Ako sa môžeme poučiť z tohto príkladu? Predovšetkým tak, že keď sa začíname 
modliť, nebudeme hovoriť bez ducha, ale najprv sa zamyslíme, s kým sa ideme rozprávať. 
Modlitba je rozhovor s Bohom, s tým, ktorý je Pánom všetkého. A kto sme my? Pred 
niekoľkými rokmi nás nebolo a za niekoľko rokov nebude po nás ani stopy. Naše telo sa 



obráti na prach, len duša bude žiť. A predsa nám Boh dovolil, aby sme k nemu volali: Otče 
náš. Ak to ešte plne nevieme pochopiť, prosme Pannu Máriu, aby nás ona sprevádzala pri 
modlitbe svojou radou a svojou pomocou. 
  
 Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi -II. 
 Lk 18, 10-14. 
 
 V životopise ctihodného Arsenia čítame, že mu raz Boh ukázal, ako vyzerajú ľudské 
skutky. V sne videl dvoch mužov, veľmi zbožných, ale pyšných, ktorí niesli do chrámu dlhý 
trám. Každý z nich chcel vojsť prvý, jeden druhému nechcel dať prednosť, a tak niesli drevo 
napriek. Do chrámu takto nevošiel ani jeden z nich. 
 Toto videnie nám vysvetľuje, že ani do Božieho kráľovstva nevojdú ľudia pyšní, hoci 
sa navonok zdajú zbožní. Vieme to  aj zo Svätého písma. Keď sa pri jednej príležitosti učeníci 
pýtali Ježiša, kto je najväčší v nebeskom kráľovstve, zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi 
nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do 
nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom 
kráľovstve.“ (Mt 18, 3-4).  
 Keď Kristus vo svojej Reči na vrchu vyhlásil blahoslavenstvá, každej čnosti sľúbil 
odmenu. Nebeské kráľovstvo však  sľúbil iba pokorným a poníženým: „Lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.“ (Mt 5, 3). Teda len pokorní a ponížení budú jeho majiteľmi, pretože ho nosia vo 
svojom srdci. 
 O tom nám hovorí aj podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi. Dvaja ľudia - farizej a 
mýtnik - prišli sa pomodliť do chrámu. Počuli sme ako to s nimi dopadlo. Modlitbe farizeja 
chýbala tá najpotrebnejšia vlastnosť: pokora. Preto jeho modlitba nebola vypočutá a odišiel z 
chrámu neospravedlnený. Mýtnik uznal svoju závislosť od Boha, hlboko sa ponížil, uznal 
svoju hriešnosť a preto odišiel domov ospravedlnený. Podobenstvo sa končí slovami: „Lebo 
každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Lk 18, 14). 
 Pyšného človeka nikto nemá rád. Preto sa Bohu nepáčil pyšný farizej, ktorý sa v 
chráme „postavil“ a nahlas vypočítaval svoje zásluhy. Farizej už svojím vonkajším 
správaním ukázal, že v jeho srdci niet opravdivej zbožnosti. 
 Aj dnes vidíme prichádzať do chrámu mnohých, ktorí sa doslova „postavia“. Pyšne a 
hrdo. Neuznávajú svoje slabosti, nedostatky a viny, ale hľadajú ich na inom. Hľadajú ho na 
susedovi, na priateľovi, na kňazovi... Nemajú odvahu aby sa udreli do pŕs a v hlbokej pokore 
vyznali: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ (Lk 18, 13). A ak táto pokora a uvedomenie si 
svojej slabosti a závislosti na Bohu nie je ani pri sv. spovedi, sami pred sebou zatvárame 
dvere Božej milosti. „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť“ , hovorí sv. apoštol 
Peter (1 Pt 5, 5). Preto Tomáš Kempenský považuje za veľkú múdrosť o druhých vždy len 
dobre zmýšľať a vysoko si ich vážiť, kým o sebe si nič nemyslieť (O nasledovaní Krista I. 
3,17). 
 V Aktoch švajčiarskeho kláštora v St. Gallen sa spomína, že tam kedysi žil zbožný 
mních Notker. Vynikal neobyčajnou múdrosťou. Raz ho navštívil sám cisár so svojím 
sprievodom, aby obdivoval jeho pohotovosť, s ktorou dokázal odpovedať na každú otázku. 
 To ale nedalo spať jeho nespokojnému a pyšnému druhovi. Stavil sa s cisárskym 
sprievodom, že Notkerovi položí takú otázku, na ktorú nebude vedieť odpovedať. S týmto 
úmyslom prišiel za Notkerom a spýtal sa ho: „Čo robí Pán Boh v tejto chvíli?“ Notker bez 
rozmýšľania odpovedal: „Aj teraz robí to, čo robil vždy a čo bude robiť ďalej. Povyšuje 
pokorných a ponižuje pyšných.“ 
 Všetci sa vysmiali Notkerovmu druhovi, ktorý odišiel zahanbený. Bola to naozaj 
správna odpoveď, pretože pyšného nikto nemá rád a teda ani Boh. Preto pyšný človek nemá 
miesto ani v Božom kráľovstve. Prečo? Pretože k spáse je potrebná pokora, poníženosť a len 



poníženým dáva Boh svoju milosť (1 Pt 5, 5). Že je to tak, vidíme aj z podobenstva o 
farizejovi a mýtnikovi. 
 
 
 Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi - III.  
 Lk 18, 10-14 
 
 V dnešnom podobenstve o farizejovi a mýtnikovi nám svätá Cirkev chce pripomenúť, 
ako sa Bohu protiví ľudská pýcha. 

Čo je pýcha, pozná každý z nás. Pýcha je taká ľudská vlastnosť, ktorá robí človeka 
odporným a nesympatickým. Najhoršie na tom je, že pyšný človek nie je schopný spoznať 
túto vlastnosť vo svojom živote. Preto veľmi vážne poučuje Tomáš Kempenský: „Ak sa ti 
zdá, že mnoho vieš a všetkému dobre rozumieš, vedz aj to, že je oveľa viac toho, čo nevieš.“ 
(O nasledovaní Krista, I. 3, 12). Toto by malo každého držať pri zemi. 

Významný publicista Dominik Pecka v knihe Skryté lúče prirovnáva pýchu k snu. Sen 
totiž rušivé momenty počas spánku pretvára do inej podoby, než v skutočnosti sú. 

Napríklad, keď počas spánku spadne z človeka prikrývka, spiaci človek sa nezobudí 
následkom chladu, lebo príde sen, ktorý mu povie: Vôbec ti nie je zima, to iba prechádzaš cez 
horské údolie a vstupuješ do vody, aby si sa osviežil. 

Alebo zvoní budík. Spiaci sa nezobudí, lebo sen mu zvonenie tak dokonale zamaskuje, 
že si myslí, že ide o signál prichádzajúceho vlaku, ktorým má cestovať na dovolenku. 

Čo je v spánku sen - hovorí Dominik Pecka - to je v bdelom stave pýcha. Pýcha takto 
dokonale pretvára zlé vlastnosti na dobré. Takto tvrdohlavý človek hovorí, že má charakter. 
Prchký, že je vyrovnaný. Pyšný si nahovára, že je pokorný, hoci ho ostatní nazývajú luhárom 
a podvodníkom. 

Toto všetko vyzerá ako začarovaný kruh, z ktorého sa človek dostáva ťažko. 
Veľmi pekne nás o tom poučuje spisovateľ Karel Čapek v jednej knihe. V istej 

rozprave píše, ako jeden človek Tomsa sedel večer vo svojej izbe a počúval rozhlas. Zrazu 
zaznel výstrel. Okenné sklo sa rozsypalo. Tomsa si s hrôzou uvedomil, že ho niekto chcel 
zabiť. Okamžite to hlásil polícii. 

Tá začala skúmať stopy a samozrejme že sa ho spýtala, koho by mohol z činu 
upodozrievať. Tomsa sa na nič a na nikoho nepamätal. Všetky pohnútky polície odmietol a 
vylúčil, aby mal niekto záujem na jeho smrti. 

Inšpektor ho nechal, aby predsa len porozmýšľal a potom sa prihlásil. 
Tomsa začal rozmýšľať a pomaly sa mu v pamäti začali vynárať rôzne situácie. 

Spomenul si, ako sa správal voči svojmu podriadenému, ktorý pre neho pracoval 15 rokov. 
Myslel na svojho blízkeho spolupracovníka, ktorého urazil. Spomenul si na čašníka, ktorý ho 
chcel oklamať o pár halierov. Sťažoval sa naňho u majiteľa reštaurácie, ktorý ho okamžite 
vyhodil... Takto si Tomsa s hlavou v dlaniach spomínal na ľudí, s ktorými sa stretol, ktorých 
považoval za nepatrných, a jeho správanie k nim nebolo korektné. 

Preto hneď utekal na políciu a vyrozprával, koľkým ľuďom ublížil a tí ho mohli 
natoľko nenávidieť, že mu teraz mohli siahnuť na život. Prosil políciu, aby to nechali. 

Dnešné podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi je pre nás takým výstrelom, ktoré nás 
chce zobudiť zo zdanlivej spokojnosti so sebou samým. Chce prebudiť naše svedomie, aby 
sme spoznali, že nie vždy je s nami všetko v poriadku, keď si myslíme, že sme dobrí a že tým 
zlým je len ten druhý. 

„Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia...“ , počuli sme z úst pyšného farizeja 
(Lk 18, 11). Preto Kristus povedal toto podobenstvo tým, „čo si namýšľali, že sú spravodliví, 
a ostatnými pohŕdali“ (Lk 18, 9).  



Aj v našom živote by mal zaznieť výstrel, ktorý by nás upozornil a prebudil, aby sme 
si nenamýšľali, že s nami je všetko v poriadku, a chyby má iba náš blížny. 

Prijmime toto Božie slovo a pracujme na svojom obrátení. Chváľme Boha, že nám 
svojím slovom ukazuje škodlivosť pýchy v ľudskom živote. A na príklade mýtnika sa učme 
pokore, „lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“. (Lk 
18, 14). 

 
 
Nedeľa o márnotratnom synovi - I. 

 Lk 15, 11-32 
 
 Jeden mladý duchovný bol poslaný k väzňom do väznice, aby im ohlasoval Božie 
slovo. Celé dni premýšľal, čo a ako sa im má prihovoriť, aby jeho slová mohli dojať ich tvrdé 
srdcia. Keď vstúpil do miestnosti, pri pohľade na ich studené a posmešné tváre bol zhrozený. 
So strachom, ale tiež aj s dôverou v Boha vystupoval na vyvýšené pódium. Na schodíkoch sa 
však potkol a spadol. Väzni burácali smiechom. Mladý kňaz sa zahanbil. Rýchlo však vstal, 
usmial sa na prítomných a povedal: „Chlapci, preto som k vám prišiel. Chcel som vám 
ukázať, že človek môže vstať, aj keď padol.“ V miestnosti sa už nikto nesmial. Všetci sa 
zamysleli nad týmito jeho slovami a potom pozorne počúvali Božie slovo, ktoré im zvestoval. 
 Podobenstvo o márnotratnom synovi, podľa ktorého má názov aj dnešná nedeľa, má v 
sebe rovnakú myšlienku. Nik z nás, nech by bol akokoľvek hriešny, nie je u Boha odpísaný, 
ak si to uvedomí a obráti sa. Tak hovorí aj príslovie: „Nie je hanba padnúť; hanbou je ostať 
ležať.“ 
 Pozrite, keď Kain zabil svojho brata Ábela, prišli výčitky svedomia. Kain uteká pred 
Božím dohľadom cez hory a doly. Všade, kde sa obráti, vidí, že sa Boh naňho pozerá. Snaží 
sa ukryť pred Božím zrakom a túži byť hoci aj zaživa pochovaný. To robia výčitky svedomia, 
ktoré ho stále a všade prenasledujú. 
 Boh však nie je policajt, ktorý nás všade prenasleduje. Ak nám naše chyby pripomína, 
je to preto, aby sme sa mohli vrátiť, aby nás pohol k ľútosti, ktorá prináša odpustenie. 
 Márnotratný syn z podobenstva spoznal nesprávnosť svojho skutku. Bol hlboko 
zasiahnutý výčitkami svedomia a svoju vinu mal stále pred sebou. Jeho práca, oblečenie, jedlo 
- to všetko mu pripomínalo, čím sa previnil voči svojmu otcovi. Svoj hriešny stav však nerieši 
útekom pred výčitkami, ale ľútosťou, ktorá ho vedie k návratu domov a k vyznaniu svojej 
viny pred otcom. Práve táto ľútosť ho nakoniec oslobodzuje od viny a vracia mu predošlú 
spokojnosť a dôstojnosť. 
 Svetoznámy psychiater Carl Gustav Jung raz vyhlásil: „Doteraz sa v mojej praxi ešte 
neobjavil ani jeden katolík, ktorý sa pravidelne spovedal.“ 
 My vieme dobre prečo. Katolík má k dispozícii božský prostriedok na vyriešenie 
problému viny. Je to svätá spoveď. Kto sa dobre vyspovedá, teda kto si uvedomí svoju vinu, 
oľutuje, vyzná a chce sa napraviť, tomu sa viny odpúšťajú a obnovuje sa harmónia medzi ním 
a Bohom. 
 Novinár John Haffer v roku 1957 dostal povolenie rozprávať sa so sestrou Luciou, 
ktorej sa v roku 1917 zjavila Panna Mária vo Fatime. V prvom rade jej položil otázku: „Je 
modlitba ruženca hlavným odporúčaním Panny Márie?“ „Nie“, odpovedala Panna Mária. „Čo 
teda?“ „Pokánie“, povedala. A pod pokáním rozumela verné plnenie si svojich povinnosti. Aj 
ruženec je dôležitý, ale len keď si plníme svoje povinností. 
 Známy televízny kazateľ Fulton Sheen raz povedal: „Byť hriešnikmi, to je naše 
nešťastie, ale byť si toho vedomí, to je naša nádej.“ 
 Nuž ak nám Cirkev v tomto prípravnom období pred veľkým pôstom dáva čítať 
podobenstvo o márnotratnom synovi, akoby tým chcela povedať: Ak sme vedeli nasledovať 



tohto mladšieho syna odchodom od Otca, nasledujme ho aj v ľútosti a v návrate do 
otcovského domu. Veľký, svätý pôst, ktorý onedlho nastane, je nám dobrou príležitosťou, aby 
sme obnovili svoj vzťah k Bohu. Ak si to aj tohto roku uvedomíme, potom budeme s radosťou 
prežívať aj jeho slávne vzkriesenie. 
 
 
 Nedeľa o márnotratnom synovi - II. 
 Lk 15, 11-32 
  
 „Istý človek mal dvoch synov...“ 
 Týmito slovami sa začína podobenstvo o márnotratnom synovi. Je to príbeh starý, 
povedaný pred dvoma tisíckami rokov. Starý, ale má čo povedať aj dnešnému človekovi. 
Poznáme ho veľmi dobre, možno ešte zo školských lavíc, aj preto, že neraz je verným 
obrazom nejedného z nás. 
 Z podobenstva sme počuli, že obidvaja synovia žili statočne u svojho otca a nič im 
nechýbalo. Otec ich rovnako zahrňoval svojou láskou. Lenže tomu mladšiemu sa zdalo akosi 
priúzko v otcovom dome. Chcel žiť voľne, slobodne, bez otcovho dozoru. Preto sa rozhodol 
odísť z rodičovského domu.   

A čo robí otec? Dá mu, čo si žiada. Nezdržuje ho, nič mu nevyčíta. Ani za ním nebeží, 
aby sa vrátil. Je však pripravený kedykoľvek ho prijať späť. 
 Ale v živote márnotratného syna prišla chvíľa, keď sa ocitol sám na dne priepasti. Tu 
si spomenul na dobrotu svojho otca: Ako mu len bolo dobre u otca! „Vstanem, pôjdem k 
otcovi...“ (Lk 15, 18). I vstal a šiel k svojmu otcovi. A čo otec? Čakal na neho. Preto keď ho 
uvidel, s otvorenou náručou „pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho“. (Lk 
15, 20). Nič mu nevyčítal, ale radoval sa z návratu syna, pretože „bol mŕtvy, a ožil, bol 
stratený, a našiel sa“. (Lk 15, 32). 
 Toto podobenstvo je zjavením nekonečného milosrdenstva nášho Boha. Hoci Božský 
Spasiteľ vyjadril Božie milosrdenstvo vyjadril aj inými podobenstvami a myšlienkami, toto je 
akýmsi vrcholom jeho evanjelia. Hovorí, ako Boh vo svojej láske rešpektuje slobodu každého 
jedného z nás. Nechá nás odísť, blúdiť svetom, vzdialiť sa. Je ale vždy ochotný prijať nás do 
svojej milosti a všetko nám odpustiť. 
 Podobenstvo o márnotratnom synovi nie je v dejinách ojedinelým prípadom. Má 
podobu v živote nejedného z nás. História ukazuje, čoho všetkého je človek schopný. B. 
Pascal kedysi napísal, že poznanie svojej vlastnej úbohosti vedie človeka k beznádeji. Aby 
odhalil nádej, musí sa zamerať nahor. Iba poznanie Krista, hovorí ďalej B. Pascal, nás 
oslobodzuje od beznádeje, pretože v ňom spoznávame nielen našu obmedzenosť, ale aj našu 
veľkosť.  
 Istý muž, ktorý dvadsať rokov nevstúpil do kostola, sa s veľkým váhaním blížil k 
spovednici. Pokľakol a po chvíli začal v slzách hovoriť: „Mám ruky poškvrnené krvou. Stalo 
sa to v čase ústupu v Rusku. Každý deň umieral niekto z našich. Hlad bol strašný. Povedali, 
že nemáme vstupovať do izby bez nabitého samopalu, máme byť pripravení strieľať 
kedykoľvek. Tam, kam som vstúpil ja, boli len dvaja ľudia - starec a svetlovlasá dievčina so 
smutnými očami. «Chleba! Dajte mi chleba!» kričal som. Dievčina sa zohla. Myslel som, že 
chce zobrať nejakú zbraň. «Strieľaj!» rozhodol som sa. Padla mŕtva. Keď som sa k nej 
priblížil, v ruke držala skyvu chleba. Zabil som štrnásťročné dievča, ktoré mi chcelo 
ponúknuť kúsok chleba. Začal som piť, aby som zabudol, ale nedá sa. Môže mi Boh 
odpustiť?“ (KN 1999, 21). 
 „I keby som spáchala všetky hriechy, šla by som, so srdcom skrúšeným, a vrhla by 
som sa k Ježišovi do náručia...“, povedala sv. Terézia z Lisieux.  



 Preto je pre nás veľkým potešením v našom každodennom živote, že máme v nebi 
dobrého Otca (porov. Ef 2, 4; Kol 2, 13 a i.). Takého Otca, ktorý odpúšťa, ktorý prijme do 
svojho náručia každého, ak robí úprimné pokánie. To preto, že nechce smrť hriešnika, ale aby 
sa obrátil a bol spasený. 
 
 
 Nedeľa o márnotratnom synovi - III. 
 Lk 15, 11-32 
 
 Veľký francúzsky dominikánsky kazateľ a misionár Lacordaire, ktorý kázal takmer vo 
všetkých chrámoch Normandie, ležal na smrteľnej posteli. Okolo stáli mnohí jeho priatelia a 
známi a potešovali ho. Jeho predstavený však videl, že niečím trpí, že ho niečo trápi. Keď sa 
pýtal na príčinu, veľký kazateľ prehovoril: „Smrti sa nebojím, veď som o nej toľko kázal a 
viem, že zákonu smrti sa ani ja nevyhnem. Aj to ma uspokojuje, že z Božej milosti som 
mohol kázať Božie slovo z toľkých kazateľníc rodného Francúzska. Jedno si však vyčítam: 
Tak málo som hovoril o Božom milosrdenstve...“ 
 Na túto pravdu - viac hovoriť o dobrotivom a milosrdnom Bohu - sa akosi v minulosti 
často zabúdalo. Aj kazatelia niekedy viac hovorili o Božom treste, o večnom treste, o pekle, 
než o Božom milosrdenstve. 
 Božie milosrdenstvo je tá Božia vlastnosť, ktorú uňho najviac obdivujeme a o ktorej 
zvlášť dnes musíme hovoriť. Treba hovoriť o tom, že Boh je nekonečne dobrý a milosrdný ku 
každému, kto chce dobre a že naveky budú platiť slová: Kto k Bohu urobí jeden krok, tomu 
Boh vyjde v ústrety sto krokov. 
 Ježiš Kristus Božiu lásku pekne vysvetlil v podobenstve o márnotratnom synovi. 
 Staručký otec, ktorého syn odišiel do sveta, čakal na jeho návrat. Sv. Lukáš o tom píše 
takto: „Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto...“ (Lk 15, 20). 
Pravdepodobne každý deň čakal pred svojím domom. Vedel, ako to skončí. Preto keď ho 
jedného dňa uvidel - iste bol otrhaný, schudnutý a možno aj špinavý - spoznal ho. „Bolo mu 
ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho“ (Lk 15, 20). Z jeho 
návratu sa potom radoval on i celý dom. 
 Toto podobenstvo je jedno z najkrajších, aké povedal Ježiš. Nikto nedokázal lepšie 
popísať cestu hriešnika k Bohu. Každá dobre vykonaná spoveď je opakovaním návratu 
márnotratného syna do otcovho domu. Toto podobenstvo dáva nádej aj tomu najväčšiemu 
hriešnikovi, že ho nebeský Otec prijme a odpustí všetko, ak sa obráti a začne nový život. 
 O dobrom a milosrdnom Bohu čítame už v Starom zákone. Napríklad, keď Mojžiš 
vystúpil na vrch Sinaj, aby prijal od Pána Desatoro, izraelský národ za ten čas urobil zlaté teľa 
a klaňal sa mu. Boh skrze Mojžiša oznamuje trest, pretože veľmi rýchlo odbočil z cesty, ktorú 
im určil. Ale Mojžiš prosí za ľud. Pane, „spomeň si na svojich služobníkov Abraháma, Izáka 
a Izraela, ktorým si na seba samého prisahal a prisľúbil: «Rozmnožím vaše potomstvo ako 
hviezdy na nebi a celú túto zem, o ktorej som hovoril, dám vášmu potomstvu, aby ju vlastnilo 
na večné veky!»“ (Ex 32, 13). A čo urobil Boh? „Pán oľutoval nešťastie, ktorým chcel 
navštívil svoj ľud.“ (Ex 32, 14). 
 Aj tieto slová hovoria o veľkom Božom milosrdenstve. Preto aj keby na tomto svete 
zvíťazilo bezprávie, i keby si dnešné ľudstvo pre svoje hriechy zaslúžilo novú „potopu“ , 
utiekajme sa k Otcovej láske. Ľudská láska má veľkú moc, ale moc Božej lásky je nesmierne 
veľká! Je Otcom milosrdenstva a Bohom všetkej útechy (porov. 2 Kor 1, 3); bohatý na 
zmilovanie (porov. Ef 2, 4).  

Ctihodný Nifont, biskup Konštancie na Cypre, napísal slová: „Niet hriechu, ktorý by 
premohol Božie milosrdenstvo.“ Pre Krista ukrižovaného, pre jeho rany na kríži, vyprosujme 
Božie milosrdenstvo pre seba a pre dnešné pokolenie. Túto istotu čerpáme z Kristových slov: 



„A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene... Ak ma budete prosiť o niečo v mojom 
mene, ja to urobím.“ (Jn 14, 13-14). 
 Panna Mária v priebehu dejín niekoľkokrát oznámila svetu, že ak sa ľudia neobrátia k 
Bohu a jej Synovi, zahynú. Jej slová treba brať vážne. „Máme milosrdného Boha“, hovorí sv. 
Augustín. Musíme sa obrátiť všetci, ak chceme dojsť k milosrdnému Bohu. Treba sa nám 
vrátiť na cestu pokánia, na cestu spásy, na cestu návratu do Otcovho domu. V mene Krista 
ukrižovaného prosme, aby sa i v tomto úseku dejín prejavila na nás Božia láska, ktorú Boh 
má. O to prosme na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, ktorá „jeho milosrdenstvo z 
pokolenia na pokolenie“ nepretržite hlása (Lk 1, 50).   
 
 

Mäsopôstna nedeľa - I. 
 Mt 25, 31-46 
 
 Už z katechizmu vieme, že spravodlivý Boh dobrých odmeňuje a zlých trestá. Pri 
Poslednom súde budú to naše skutky, ktoré rozhodnú o našej odmene a treste.  
 Podľa Kristových slov o Poslednom súde nás bude Boh súdiť aj z nášho vzťahu k 
blížnemu. Žalovať na nás budú ľudia, s ktorými sme sa stretávali. Z ich života večný Sudca 
vyčíta, čo sme im mali, alebo nemali urobiť. Prečo? Pretože všetko to, čo sme urobili 
blížnemu, urobili sme samému Bohu. Preto „najlepšie vynaložený čas je ten, ktorý sme 
vynaložili na posväcovanie iných“, povedal Páter Pio. Veľmi jasne to povedal sám Ježiš: 
„Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne 
ste urobili.“ (Mt 25, 40). Podľa týchto slov máme si zariadiť svoj život, svoj vzťah k 
blížnemu, naše slová i skutky tak, aby sme ich robili s vedomím, že ich robíme samému 
Bohu. 
 Z prvých kresťanských čias sa nám zachoval tento poučný príbeh: 
 Bohatý mládenec ležal v Ríme ťažko chorý. Po dlhom čase sa uzdravil. Akoby 
znovuzrodený po prvýkrát vyšiel do záhrady a s radosťou chválil Boha za svoje uzdravenie. 
Svoje oči pozdvihol k nebu a povedal: „Dobrotivý Bože! Keby bolo možné odmeniť sa ti za 
tvoju dobrotu, rád by som obetoval aj celý svoj majetok.“ Tieto jeho slová počul starý pastier 
Hermas, ktorý neďaleko pásol ovce. Ten mu povedal: „Poď, ja ti ukážem, ako sa môžeš 
odmeniť Pánu Bohu za jeho dobrotu.“ 
 Mládenec šiel s pastierom, ktorý ho zaviedol do chudobnej chatrče, kde bola veľká 
bieda. Na posteli ležal otec, vedľa sedela plačúca matka a polonahé deti plakali a pýtali jesť. 
Keď to videl mládenec, zhrozil sa nad takou biedou. Hermas mu povedal: „Tu je oltár pre 
tvoju obeť, ktorú chceš priniesť Pánu Bohu za svoje uzdravenie. Tu vidíš Božie deti a 
Božieho zástupcu. Ak im dáš podporu zo svojho majetku, Boh ju prijme ako odmenu pre 
seba. Veď povedal: Čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste 
urobili...“ 
 Mládenec bol hlboko dojatý a od toho času podporoval tieto Božie deti .Bol rád, že sa 
takto mohol odvďačiť Pánu Bohu za svoje uzdravenie. 
 Dobré skutky vykonané tu na zemi majú teda úžasnú hodnotu v Božích očiach. Na 
jednej strane sú vďakou za Božie dobrodenia, na druhej strane budú našim obhajcom pri 
Poslednom súde. O takéto dobré skutky, konané z lásky voči naším blížnym, máme sa snažiť 
počas svojho života. 
 Istý kňaz rozpráva, že raz prišli do kostola traja Vietnamci. Pri sv. prijímaní už tam 
neboli. Kňaz sa pýtal, prečo odišli. Povedali mu, že keď si ľudia podávali ruky, im ruku nikto 
nepodal. Preto odišli. 



 Čo nám povie Syn človeka, až raz zasadne „na  trón svojej slávy?“ (Mt 25, 31). 
Nedajbože, aby nám riekol: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa... Lebo som bol 
hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť...“ (Mt 25, 41-42).  
 Je teda nesporné, že každý skutok, ktorý urobíme blížnemu, urobíme samému Bohu. A 
„človek, ktorý sa dokáže povzniesť nad seba a skloniť sa nad rany blížneho, dáva Pánovi 
najkrajšiu  modlitbu a najšľachetnejšiu obetu: je to láska k blížnemu v činoch“, hovorí Páter 
Pio. Preto sa každý deň musíme pričiniť o to, aby sme urobili čo najviac dobra. Aj dnes je 
dosť takých, ktorí čakajú na naše milodary. Je teda dosť príležitostí a možností, ako ukázať 
našim blížnym dobré srdce, ochotu, radu, podať ruku... Treba to len vidieť.  
 
 
 Mäsopôstna nedeľa - II. 
 Mt 25, 31-46 
 
 Adolf Eichmann, jeden z vedúcich esesákov hitlerovskej organizácie na likvidovanie 
Židov, sa 15 rokov po vojne skrýval pod cudzím menom v Argentíne. Až raz pri ceste z práce 
ho zastavili neznámi muži a odhalili. Postavili ho pred súd a tu nepomohol ani chýrny 
nemecký obhajca. Fakty sa nedali poprieť. Eichmanna odsúdili na smrť a 31. mája 1962 
popravili. Jeho telo spálili a popol rozprášili do mora. 
 Eichmannov prípad nám aspoň čiastočne pomáha priblížiť to, čo nám zdôrazňuje 
Božie slovo: raz pre každého nastane čas účtovania, ktorému nikto neunikne. 
 Tento Posledný súd nám obrazne podáva čítanie zo sv. evanjelia: „Až príde Syn 
človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním 
zhromaždia všetky národy...“ (Mt 25, 31-32). Prečo sa zhromaždia? Aby boli súdení zo 
svojho života. 
 Podľa sv. evanjelia, Boh ako večný Sudca, oddelí dobrých od zlých. Dobrých „postaví 
sprava“, zlých „z ľava“. Všetkým oznámi, prečo sa dostali na tú či onú stranu: Pre ich vzťah k 
blížnemu. Všetci sa budú pýtať, kedy ho videli a poslúžili, či neposlúžili mu. Kristova 
odpoveď je jasná: „ Čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste 
urobili.“  (Mt 25, 40). 
 Koľkokrát sme už počuli toto čítanie o Poslednom súde?! A ako sa ho snažíme 
zachovávať v každodennom živote? Život bez dobrých skutkov je prázdny. 
 V Krakove na Grodzkej ulici je protestantský kostol sv. Martina. Nad jeho vchodom 
na portáli je veľavravný nápis: „Nadarmo žije, kto nikomu nepomáha.“ Pretože „čokoľvek 
konáme z lásky, hoci aké malé alebo nepatrné by to bolo, všetko sa stáva osožným“, hovorí 
Tomáš Kempenský ( O nasledovaní Krista, I. 15, 4). 
 Naše kresťanské náboženstvo nám hovorí, aby sme na tejto zemi urobili čo najviac 
dobra. Aby sme  jeden druhému pomáhali - jedným dobrou radou, druhým statočnou prácou, 
tretím úprimnou modlitbou. Tak ako to povedal veľký trpiteľ Páter Pio: „Všetky svoje sily 
musíme investovať do lásky k blížnemu, aby nám raz Pán mohol povedať: Bol som hladný a 
dali ste mi jesť. Bol som smädný a dali ste mi piť. Trpel som a potešili ste ma.“ Každý skutok, 
každá služba lásky a pomoci nášmu blížnemu je takto službou samému Bohu. Na to v živote 
často zabúdame. Nielen pri vyznávaní hriechov, ale aj na to, že raz budeme z toho súdení. 
 James Carter, americký prezident, vyznaním baptista, pri nástupe do svojho úradu, 
hovoriac o svojom náboženskom presvedčení, o. i. povedal: „Nemodlil som sa k Bohu, aby 
mi pomohol vyhrať voľby; modlil som sa, aby som urobil mnoho dobrého.“ 
 To nech bude naším predsavzatím v každodennom živote. Aby sme vykonali mnoho 
dobrého. Aby raz, až večný Sudca pri Poslednom súde bude posudzovať naše skutky, boli 
sme postavení medzi spravodlivých, ktorí pôjdu do nebeského kráľovstva, ktoré je 
„pripravené od stvorenia sveta“. (Mt 25, 34). 



 
 
 Mäsopôstna nedeľa - III. 
 Mt 25, 31-46 
 
 Týždeň pred vstupom do veľkého pôstu nám svätá Cirkev čítaním zo sv. evanjelia 
pripomína obraz Posledného súdu. Sú to slová veľmi vážne a je potrebné zamyslieť sa nad 
nimi. Tomuto Poslednému súdu však bude predchádzať koniec sveta, ktorý, aj keď nevieme 
kedy bude, raz určite príde. 
 Sväté písmo na svojich stránkach veľmi často uvádza slová Božieho Syna o konci 
sveta a jeho príznakoch. Pripomeňme si aspoň niektoré a pozorujme, ako sa niekedy až veľmi 
napĺňajú. 
 Sv. Matúš nám zapísal tieto Kristove slová o konci sveta a o jeho príznakoch: 
 „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú 
hovoriť: «Ja som Mesiáš.» A mnohých zvedú. Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch... 
Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a 
zemetrasenie. Ale to všetko bude len začiatok útrap. Potom vás vydajú na mučenie, budú vás 
zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Vtedy mnohí odpadnú a budú sa 
navzájom udávať a nenávidieť... A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne 
láska...“ (Mt 24, 4-12). 
 „Lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani 
nebude... Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až na západ, taký bude aj príchod Syna 
človeka...“  (Mt 24, 21; 27).  

„Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú 
padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú...“ (Mt 24, 29). - A potom uvádza Ježiš 
prirovnania a podobenstvá, ktoré nás majú upozorniť na jeho druhý príchod a koniec sveta. Je 
to podobenstvo o figovníku (Mt 24, 32-35), o vernom sluhovi (Mt 24, 42-51), o desiatich 
pannách (Mt 25, 1-13), o piatich talentoch (Mt 25, 14-30) a tiež o Poslednom súde (Mt 25, 31-
46), ktoré sme dnes počuli. 

Evanjelista Marek píše podobne: 
„Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a pre mňa 

budete stáť pred vladármi a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. Ale najprv sa musí hlásať 
evanjelium všetkým národom... Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti 
rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno...“ /Mk 13, 9-10; 
12-13). Ježiš tu tiež hovorí  o veľkom súžení a o výzve bedliť (porov. Mk 13, 14-36). Všetky 
tieto jeho slová končia výzvou: „Bdejte!“ (Mk 13, 37).  

Podobne píše aj sv. Lukáš, ktorý okrem týchto príznakov píše aj o utrpení vyvolených: 
„Budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás... pre moje meno... Budú vás 
zrádzať  aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás 
budú nenávidieť pre moje meno... “ (Lk 21, 12; 16-17). „Vtedy uvidia Syna človeka 
prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.“ (Lk 21, 27). A tiež to zakončuje 
podobenstvom o figovníku, výzvou bedliť a slovami: „Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby 
ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“ (Lk 21, 36). 

To sú iba niektoré Kristove slová o konci sveta a o jeho druhom príchode na svet. Zdá 
sa, že je to strašenie ľudí, ako to ktosi povedal. Tu si treba uvedomiť, že sväté evanjelium nie 
je reportážou o budúcich udalostiach sveta, ako skončí a zanikne. Naopak! Nás veriacich má 
tešiť myšlienka na koniec sveta a Posledný súd, pretože to bude stretnutie s Bohom, Ježišom 
Kristom (porov. Lk 21, 36).Tam sa totiž ukáže, aký verný je Boh v tom, čo nám prisľúbil. Pre 
všetkých verných a spravodlivých je to radostné očakávanie večného života v spoločenstve 



svätých. Preto už tu na zemi sa musíme všetci spojiť vo vzájomnej láske a k vzájomnej 
pomoci, lebo - ako to hovorí dnešné čítanie - len život v láske je cestou k Bohu.  

O jednom slávnom rímskom kazateľovi sa hovorí, že mal kázeň o konci sveta a o 
Poslednom súde. Kázal tak dojímavo, že všetci prítomní v chráme plakali. Kazateľ preto stíšil 
hlas a pokračoval: „Vy plačete nad Posledným súdom. Utrite si slzy, lebo je ešte niečo horšie 
než Posledný súd.“ V chráme nastalo ticho. Čo by to mohlo byť? Kazateľ povedal: 
„Strašnejšie než Posledný súd je to, že len čo prídete domov, prestanete myslieť na svoj 
koniec. To je strašnejšie než Posledný súd.“ 

Toto si uvedomme i pri dnešnom čítaní zo sv. evanjelia o Poslednom súde. Koniec 
sveta - teda i náš - raz príde a po ňom i Posledný súd. Vtedy Boh odplatí každému podľa jeho 
skutkov. Zabudnúť na tento svoj koniec je najhoršie. Aj tu platia pravdivé Kristove slová: 
„Nebo a zem pominú, ale moje slová sa nepominú.“ (Lk 21, 33).  
 
 Syropôstna nedeľa - I. 
 Mt 6, 14-21 
 
 Končíme prípravné obdobie, ktorého cieľom je pripraviť nás pre veľkopôstny, 
milostivý čas, ktorý začína zajtrajším dňom. Aby sme dobre pochopili význam tohto času, 
svätá Cirkev nás usmerňuje aj Božím slovom. 
 V prvú nedeľu - Nedeľu o farizejovi a mýtnikovi - sme počúvali z evanjelia, aká má 
byť naša modlitba, keď chceme, aby bola vypočutá. Nie pyšná, farizejská, ale pokorná a 
skromná. A tiež, že nezáleží od množstva slov. Ježiš o takých povedal, že „myslia si, že budú 
vypočutí pre svoju mnohovravnosť“.  (Mt 6, 7). Krátka a pokorná mýtnikova modlitba je pre 
nás príkladom, ako Boh vypočuje každého, kto sa modlí úprimne. 
 V druhú nedeľu - Nedeľu márnotratného syna - sme sa poučili, že márnotratným 
synom nemusí byť len ten, kto sa vzdialil od domu nebeského Otca. Môže to byť aj ten, kto 
nedopraje svojmu blížnemu Božiu milosť - ako starší syn z podobenstva. On neodišiel z domu 
svojho otca; plnil verne otcove príkazy. Lenže nedokázal odpustiť svojmu bratovi ako jeho 
otec. Neprijal ho znovu za svojho brata. Tak sa stal oveľa „márnotratnejším“ než jeho mladší 
brat. Preto - ako to vyplýva z podobenstva - ani naša modlitba nebude Bohu milá, ak zo srdca 
neodpustíme svojmu blížnemu (porov. Mk 11, 25). 
 V tretiu nedeľu - Mäsopôstnu nedeľu - počuli sme o Poslednom súde. Bude na konci 
sveta a pre každého. Ježišove slová nás upozornili, aby sme boli milosrdní a takto dali „dobrú 
odpoveď na prísnom Kristovom súde“ (z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho). Vyzývajú nás, že na 
tejto zemi máme žiť jeden vedľa druhého ako ozajstní bratia a sestry. Prikázanie o láske nám 
totiž hovorí, že ten, kto miluje Boha, má milovať aj svojho blížneho (porov. 1 Jn 4, 21). Aby 
sme sa na Poslednom súde potom nepýtali: Pane, kedy sme ťa videli hladného, smädného...? 
Odpoveď bude možno prekvapujúca: „ Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). 
 Dnešná, posledná nedeľa, zvaná - Syropôstna nedeľa - hovorí nám o pôste, ktorý má 
pochádzať z opravdivého vnútorného presvedčenia. Pôst má byť plodom vnútornej zbožnosti 
a nie výrazom pokrytectva. Tak o tom hovorí Ježiš Kristus: „Keď sa postíte, nebuďte 
zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia.“ (Mt 6, 16). 
 Božský Spasiteľ tu myslel na pôst farizejov, o ktorých neskôr povedal: „Beda vám, 
zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú 
pekne...“ (Mt 23, 27). 
 Ježiš tu odsudzuje pokrytecký pôst a vonkajšiu zbožnosť farizejov. Preto v Reči na 
vrchu poučuje: „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.“ (Mt 6, 17-18). 



 Tieto slová majú osobitný význam v dnešnej dobe. Formy pôstu sa zmenili, pretože sa 
zmenil všeobecný a pracovný životný rytmus. Dnešný pracovný systém, vzdialenosť 
pracoviska od domova, závislosť na cudzej kuchyni a iné okolnosti nedovoľujú celodennú 
ujmu od jedla, či určitých jedál. Zato však vnútornému rastu slúžia iné dnešné spôsoby 
zdržanlivosti. Všetko to, čo takto robíme, nemáme robiť pre obdiv. Čím menej o tom niekto 
vie, tým väčšia je naša zásluha pred Bohom. 
 Teda ide tu o záslužnosť dobrých skutkov, zhromažďovanie zásluh a milosti z dobrých 
skutkov, ktoré ani moľ, ani hrdza neničia, o ktorých Ježiš hovoril, že nebeský Otec ich 
odmení a bude k nám  milosrdný. 
 
 
 Syropôstna nedeľa - II. 
 Mt 6, 14-21 
 
 Vstupujeme do posvätných pôstnych dní, počas ktorých sa budeme pripravovať na 
najväčšie kresťanské sviatky - Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista. Dobrotivý Boh nám tu 
dáva novú príležitosť k duchovnej obnove, aby sme odpovedali na jeho volanie a aspoň niečo 
v našom živote zmenili k lepšiemu. Bez tejto snahy by bol náš život iba stagnáciou a každá 
stagnácia znamená vlastne pohyb späť. 
 Je pravdou, že v tejto snahe nás nikto nemôže kontrolovať. Ide o osobnú a skrytú 
záležitosť. Deti sú v škole viac-menej nútené k zvládnutiu látky, pretože sú skúšané, 
klasifikované, ich úlohy a príprava sú neustále sledované učiteľom. U Boha je to celkom inak. 
Nikoho nenúti k ničomu, nevyvíja na svoje deti žiadny nátlak. Ani Cirkev nekontroluje ľudí, 
či sa modlia a ako sa modlia, koľko si toho pamätajú z Božieho slova a ako si plnia svoje 
povinnosti. Nezapisuje ich účasť na bohoslužbách a nežiada ospravedlnenie. Počíta s nami 
ako s dospelými kresťanmi, zodpovednými a spoľahlivými. A aj keď takými nie sme, 
dôveruje nám a vedie nás k tomu, aby sme sa takými stali. 
 Aj tento pôstny čas je pre nás príležitosťou, aby sme si to uvedomili. Je nám daný k 
tomu, aby sme premýšľali o sebe, kde je naše najslabšie miesto, cez ktoré môže zlo najľahšie 
a nenápadne preniknúť do nášho života; miesto, ktoré je treba spevniť a posilniť. A nebojme 
sa toho. Tam, kde človek poctivo začne, pocíti pomoc toho, ktorému najviac záleží na tom, 
aby sme boli dokonalí a dobrí. 
 Pred vstupom do tohto pôstneho času počúvame z evanjelia tieto Kristove slová: „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). 
 Ježiš chce týmito slovami povedať všetkým, že zbožnosť a pôst sa musia prejaviť 
novým duchom. Nie navonok, ale vnútorne a úprimne. Ježiš tu nekritizuje dobré skutky, ale 
zlý úmysel tých, ktorí ich robia. Farizejom nešlo o Božiu slávu, ale o ich vlastnú slávu. 
Modlievali sa na uliciach preto, aby ich ľudia chválili. Podobne ukazovali svoj pôst tým, že si 
hlavy posypali popolom. Robili to len navonok, pred ľuďmi, a preto už dostali svoju odmenu 
- od ľudí. Ak zbožnosť nevychádza z vnútra človeka, pred Bohom nemá hodnotu. Lepšie je, 
ak našu zbožnosť a pôst nikto nevidí a nepozoruje. Boh vidí aj v skrytosti a on nás odmení. 
 Pokrytectvo a formalizmus Ježiš verejne odsúdil: „Hovoria, a nekonajú.“ (Mt 23, 3). 
Počuli sme to aj v podobenstve o farizejovi a mýtnikovi, kde farizej neobstál pred Bohom, 
pretože vypočítaval všetky svoje dobré skutky (porov. Lk 18, 9-14). Tým a podobným Ježiš 
hovorí: „Beda vám... Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní 
pokrytectva a neprávosti.“ (Lk 23, 27; 28). Preto nám aj v tomto pôstnom období Ježiš kladie 



na srdce tieto slová: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a 
farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ (Mt 5, 20). 
 Pred časom sa v našich divadlách uvádzala hra Morálka pani Dulskej. Pani Dulská má 
dospelého syna. Je veriaca a preto nechce, aby jej syn chodil v nociach po lokáloch. Do 
služby prijme mladé, neskazené dievča z dediny. To naletí mladému pánovi na pekné slová. 
Keď s ním dievča čaká dieťa, pani Dulská ju vyhodí na ulicu. A pritom pani Dulská je veriaca 
žena, ktorá nevynechá modlitbu a bohoslužby. Jej správanie je ďaleko od viery. 
 Tu sme pri Kristových slovách: „Hovoria, a nekonajú.“ (porov. Mt 23, 3). Preto  
Spasiteľ chce, aby sa aj naše správanie nerozchádzalo s našou vierou. Aj my sa často zdáme 
dosť zbožnými, pravidelne navštevujeme chrám, modlíme sa, prispievame na potreby chrámu, 
zachovávame pôsty, ale na druhej strane nenecháme na pokoji svojho blížneho, 
neprehovoríme s otcom, matkou, so susedom... Nežičíme si, závidíme, ohovárame, opisujeme 
- ako by to nebol hriech. Často sa vyhovárame: Veď ja iba pravdu hovorím! Ale k čomu je 
dobrá takáto pravda? Či neraz nie len na to, aby sme zakryli svoje vlastné chyby a slabosti? 
Odsudzujeme iných, že sa rozvádzajú, ale pritom nepovažujeme za hriech, že náš syn či dcéra 
sa rozvádza, že naše deti sú tiež nepokrstené, že žijú v nedovolenom manželstve... „Ak vaša 
spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do 
nebeského kráľovstva.“ (Mt 5, 20). 
 Týka sa to aj našej zbožnosti v tomto pôste. Pred Bohom sa nemusíme pretvarovať, 
lebo on vidí aj v skrytosti. Správnym pochopením modlitby, pôstu a dobrých skutkov 
môžeme byť sami strojcami svojej spásy, ale aj večnej záhuby. 
 Sme na začiatku pôstnej doby. Možno že práve od týchto dní záleží naša spása. Nech 
to bude čas nášho vnútorného obrátenia... Nezakladajme si na nepodstatných veciach, 
nerobme naše skutky pre ľudskú chválu, ale pre Božiu. Podľa slov samého Boha si máme 
roztrhnúť srdce, nie rúcho (Joel 2, 13). Tento program majme vždy pred sebou, aby sme dobre 
prežili nielen tento pôst, ale i celý život. 
 Zaumieňme si, že si z tohto milostivého času urobíme príležitosť k obráteniu sa k 
Bohu celým srdcom (porov. Joel 2, 2). Nech to bude pohľad do celého nášho vnútra, aby sme 
si uvedomili, kde je asi naše najslabšie miesto, cez ktoré zlo ľahko a nenápadne preniká do 
nášho života; miesto, ktoré treba spevniť a posilniť. Zamyslime sa nad tým, čo je v nás 
nedobré, čo by sme mohli napraviť - k Bohu, sebe i blížnemu. K tomu pridajme dobré 
predsavzatie, že chceme byť iní, lepší. Aspoň o trochu. Prosme teda s Cirkvou, aby pokánie, 
ktoré budeme konať aj v tomto tisícročí, pomohlo nám očistiť sa od našich slabostí a 
nedokonalostí a robiť iba to, čo je milé Bohu. Aby sme takto hlbšie prežili nielen toto pôstne 
obdobie, ale hlbšie poznali aj tajomstvo Kristovho utrpenia a mohli povedať s apoštolom 
Filipom: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a proroci, Ježiša, Jozefovho syna z 
Nazareta.“ (Jn 1, 45).  
 
 
 Syropôstna nedeľa - III.  
 Mt 6, 14-21 
 
 Hoci celý cirkevný rok je svätým časom, v ktorom nachádzame vždy mnoho poučenia 
a povzbudenia, predsa veľkopôstna doba sa z neho vyníma svojou svojráznosťou. Práve na ňu 
sa vzťahujú slová sv. apoštola Pavla: „H ľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“ (2 Kor 
6, 2).  Svätá Cirkev ako dobrá matka vypĺňa tento čas veľkolepým ťažením na záchranu 
ľudskej duše. Vykonáva dojemné bohoslužby, ktoré doplňujú žalostné piesne o utrpení 
Božského Spasiteľa. Zmení vzhľad chrámu, aby aj tým naznačila, čo sa deje v dušiach 
kresťanov v tomto čase milosti. 



 Nuž, ale čo je vlastne podstatným programom tohto obdobia? Pôst? Aj to. Avšak nie je 
podstatným aspektom tohto obdobia. „V posvätnej dobe - hovorí pápež Pius XII. v encyklike 
Mediator Dei - keď liturgia predkladá kruté utrpenie Ježiša Krista, volá nás Cirkev na 
Kalváriu, aby sme nasledovali krvou zborené stopy Božského Spasiteľa, aby sme s ním niesli 
kríž, aby sme aj my mali v sebe zmýšľanie pokoja a pokánia a aby sme s ním zomreli...“ (MD 
156). 
 Toto obdobie má byť naplnené horlivosťou v modlitbách, rozjímaním o Ježišom 
utrpení s vyvrcholením v poslednom týždni. Ďalej - svätá spoveď a sväté prijímanie. Verné 
nasledovanie Ježiša Krista, najmä v boji proti pokušeniu a hriechu. 
 Náš život v pôste je teda normálny, ale značne zintenzívnený, pretože vážnejšie a viac 
ako inokedy sa zamýšľame nad svojím cieľom. Vyzývajú nás k tomu aj slová Svätého písma: 
„Zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme 
pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, 
ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž...“ (Hebr 12, 1-2). 
 Indický národný hrdina Mahatma Gandhi povedal: „Kristus mi imponuje a páči sa mi, 
nikdy však kresťania.“ Týmto nám akoby pripomenul Kristove slová: „ Čo ma oslovujete: 
«Pane, Pane,» keď nerobíte, čo hovorím?“ (Lk 6, 46).  
 To sú Kristove slová, ktoré by nás kresťanov mali viac ako bolieť. Pretože my, ktorí 
poznáme Boží zákon a jeho prikázania a podľa nich nežijeme, nemôžeme sa volať kresťanmi. 
Za Kristových čias sa Židia vystatovali: „Naším otcom je Abrahám.“ Ježiš im ale odpovedal: 
„Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove.“ (Jn 8, 39). Ani nám 
nestačí volať sa kresťanmi, či byť si toho vedomý, že patríme ku kresťanom. Ak sme 
kresťanmi, robme to, čo sa od nás kresťanov žiada. 
 Aj v tomto pôste budeme odchádzať od spovednice s úmyslom, že svoj život chceme 
polepšiť a napraviť. Naše slová nech nekontrastujú s naším životom.  
 Istý hriešnik po vykonanej duchovnej obnove nevšímavo prešiel popri osobe, s ktorou 
mal predtým hriešne styky. Tá ho oslovila: „Čí ma nepoznáš? Ja som tá a tá!“ On jej 
odpovedal: „Ale áno, poznám ťa. Lenže ja nie som už ten a ten!“ 
 Táto povzbudivá odpoveď je veľmi vhodná pre každého aj v tomto svätom pôste. K 
tomuto znovuzrodeniu, prebudeniu sa, vedie cesta húževnatého boja, cez mnohé malé i veľké 
prekážky, cez neúspechy a pády. Keď však s Kristom budeme znášať tieto utrpenia, s ním 
budeme aj žiť, aj kraľovať (porov. 2 Tim 2, 11-12). Je to cieľ ťažký, na prvý pohľad 
nedostupný, ale vždy žiadúci a dosiahnuteľný. Treba len chcieť!   
  
 
 Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - I. 
  
 V tridsiatych rokoch tohto storočia prebiehal v Amerike boj o ochranu pred alkoholom 
a proti jeho nadmernému šíreniu. Tento boj veľmi zlyhával, pretože mafie, ktoré z toho ťažili, 
mali podplatených spojencov, dokonca aj medzi policajtmi. Tí blokovali účinnosť zásahov a 
neraz aj kryli zistených ľudí. 
  Vtedy sa združili čestní policajti, ktorí sa rozhodli presadzovať zákony, nepodľahnúť 
podplácaniu, ani hrozbám. Mnohí z nich zaplatili životom, ale nedali sa zlomiť. Dodnes má 
ich pamiatka krásne pomenovanie: Nepremožiteľní. 
  Začiatok prípravy na spásne udalosti utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista 
nám Cirkev pripomína boj nášho Pána o vernosť svojmu poslaniu Spasiteľa, ale aj o všetkých 
kresťanov. Do tohto boja vyviedol Ježiša Krista Svätý Duch na púšť (porov. Mt 4, 1). A on 
pripravený modlitbou a pôstom zostáva nepremožiteľný (porov. Mt 4, 11). Preto jeho zápas i 
nás učí a posilňuje, aby sme boli nepodplatiteľní - a s ním, s Bohom, aj nepremožiteľní. 



 Správa o pokúšaní nášho Pána na púšti je jednou z najzáhadnejších správ evanjelia. 
Nevieme si ani len predstaviť, ako mohol byť Boží Syn pokúšaný. Je však isté, že to bolo 
preto, aby sme mali príklad, ako premôcť pokušenie, nedať sa ničím zlákať, zlomiť, ani 
podplatiť. Príklad, že ak zostaneme s Bohom, sme nepremožiteľní. 
 Oblasti pokúšania sú nám ľuďom veľmi známe a blízke. A veľmi im aj rozumieme. 
Pokušiteľ prichádza k Božiemu Synovi na púšť, keď dlhým pôstom vyhladol. Vtedy ho diabol 
pokúša: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ (Mt 4, 3). 
 Ježiš tu mal jedinečnú príležitosť ukázať svoju moc, že je naozaj Božím Synom. Bola 
by to pre neho maličkosť. On však neprišiel na tento svet, aby konal divy. Bola by to zrada na 
Bohu, ktorý by bol Bohom len preto, že dáva chlieb. Vidíme to neskoršie pri zázračnom 
rozmnožení chleba na púšti (porov. Jn 6, 26). Preto pokušiteľovi odpovedá: „Nielen z chleba 
žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Mt 4, 4).  
 Toto vlastne Ježiš hovorí aj nám. K spokojnosti a šťastiu človeka na zemi nestačí len 
plný žalúdok, tesilové šaty, nábytok z mahagónu, luxusné auto v garáži a dovolenka pri mori. 
Človek má aj dušu. A duša má tiež svoj život, a preto má aj svoj hlad. A keď hlad, tak potom 
aj pokrm. Ním je každé slovo, „ktoré vychádza z Božích úst“. (Mt 4, 4). 
 Vieme, že Boží Syn dovolil diablovi pokúšať ho, a že obstál, aby nám dal príklad. 
Preto ho diabol opustil a prišli anjeli, aby mu posluhovali (porov. Mt 4, 11). 
 Toto pokúšanie Ježiša Krista nás učí, aby sme aj my boli v pokúšaní opatrní a pevní. 
Každodenný život má k tomu až priveľa príležitostí. Dajme chudobnému bohatstvo a bude 
rozhadzovať a hýriť horšie ako skutoční boháči. 
 Otec biskup Peter Dubovský spomína, že keď bol na nútených prácach, bolo mu 
trápne pozerať sa na našich robotníkov v Prahe po výplate v závodnej jedálni: „Túto rundu 
platím ja!“ - a nekonečne to opakovali. Len čo sa dostali k peniazom, bolo tu pokušenie robiť 
sa mocným. 
 Takéto velikášstvo môže byť pokušením robiť sa veľkým, mocným a 
nepremožiteľným. Tak je to v politike, ekonomike, podnikaní, zvlášť v dnešnej dobe. Ak je to 
však z pýchy, bez Boha, vždy to zle skončí. 
 Pozrime! V Starom zákone nám prorok Daniel opísal, ako kráľ Baltazár z rozmaru 
rozkázal priniesť zlaté a strieborné nádoby, ktoré ukradol z jeruzalemského chrámu. Pili z 
nich a oslavovali svojich bohov - zlatých, železných a drevených... V tú chvíľu sa zjavila ruka 
a písala po stene: Mene, Tekel, Ufarsin (porov. Dan 5, 25). Boh spočítal tvoje kráľovstvo a 
urobil mu koniec. Odvážili ťa na váhe a našli ťa priľahkým. Rozdelené je tvoje kráľovstvo a 
bude odovzdané nepriateľom (porov. Dan 5, 26-28). 
 Každého, kto takto provokuje Boha, Ježiš podobne napomína: „Nebudeš pokúšať 
Pána, svojho Boha.“ (Mt 4, 7). 
 Kristova lekcia je preto vážna. On vie, že človek chce byť dobrý, ale zdedili sme veľa 
náklonností k zlému a pokušenia sú nám blízke. Ale ak tieto pokušenia premáhame s Bohom, 
budeme nielen nepodplatiteľní, ale aj nepremožiteľní. 
 
 
 Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - II. 
 
 Ježiš Kristus sa počas štyridsaťdňového pôstu na púšti pripravuje na svoje verejné 
účinkovanie. Túto prípravu prežíva osamote, v pôste, v modlitbe a v rozhovore s nebeským 
Otcom. Tu prichádza diabol, aby ho pokúšal. 
 Sväté písmo nám hovorí, že to bolo trojaké pokušenie... Minule sme si povedali, že 
pokušiteľ vedel o tom, že Ježiš vyhladol. Preto mu povedal, aby z kameňov urobil chlieb a 
nasýtil sa. Aj keď je Ježiš vyhladovaný štyridsaťdňovým pôstom, hovorí jasne: „Nielen z 



chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Mt 4, 4). To bolo prvé 
pokúšanie. 
 Pokušiteľ teda neobstal - ale nevzdal sa. Vzal Ježiša do svätého mesta Jeruzalema a 
postavil ho na vrchol chrámu. Tu mu povedal: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je 
napísané:«Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o 
kameň.»“ (Mt 4, 6). Tieto slová zdôvodňuje citátom z knihy Žalmov (porov. Ž 91, 11-12). 
 Zoskočiť z veže by v každom prípade znamenalo zabiť sa. Pokušiteľ preto pripomína: 
Ty sa ale nezabiješ, teba vezmú anjeli na ruky. Pokušiteľ prichádza s rovnakou taktikou ako v 
raji: „Budete ako Boh“ (Gn 3, 5). Ľudia ti padnú k nohám a budú ťa oslavovať... Ježiš však 
neprišiel na zem robiť kariéru, ani nijaké dobrodružstvá. Svoju mesiášsku moc by takto 
obetoval svojmu ľudskému úspechu a obdivu. Preto odpovedá: „Nebudeš pokúšať Pána 
svojho Boha.“ (Mt 4, 7). 
 Aj my sme tak často pokúšaní. Všetci dobre poznáme to slovo. Znie veľmi zvodne. 
Veď je príčinou toľkých našich pádov. Tak radi sa vyhovárame na silu pokušenia. Nechcel 
som, neodolal som... 
 Istý pustovník oznámil svojmu spovedníkovi, že ho trápia zlé myšlienky. Spovedník 
mu povedal, že sa bude za neho modliť, aby ho Pán oslobodil od zlých myšlienok. „To nerob, 
to nežiadam“, povedal pustovník. „Avšak modli sa, aby som zlým myšlienkam nepodľahol.“ 
 Všetci sme podrobení zlým myšlienkam a ide len o to, aby sme im nepodľahli. Každý 
musí vybojovať svoj zápas s pokušením. Pokiaľ budeme sami, prehráme, s Božou pomocou 
však zvíťazíme. To je naša úloha, náš program aj v tom svätom čase. Preto  nám Ježiš 
adresuje slová: „Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ (Lk 22, 46). Z tejto príčiny vložil 
aj prosbu do Otčenáša: „Neuveď nás do pokušenia“ (Mt 6, 13), ktorú máme nielen 
vyslovovať, ale aj podľa toho žiť.  
  
 
 
 Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - III. 
 
 Počas štyridsaťdňového pôstu už po tretíkrát prichádza diabol, aby pokúšal Ježiša. A 
aké to bolo pokušenie? 
 Pokušiteľ ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu. 
Tu mu povedal: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ (Mt 4, 9).  
 V týchto slovách sa diabol predstavil naozaj tak, ako ho neskoršie nazval sám Ježiš: 
„Luhár a otec lži.“ (Jn 8, 44). Veď čo môže diabol ponúknuť skutočne hodnotné a trvalé? 
Preto i teraz Ježiš odpovedá: „Odíď, satan, lebo je napísané: «Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš 
klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.»“  (Mt 4, 10). Evanjelista Matúš, ktorý nám zapísal túto 
správu, poznamenáva: „Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.“ (Mt 4, 11). To 
bola odmena za tieto skúšky, v ktorých obstála jeho ľudská i božská prirodzenosť 
 Je to už tretie pokúšanie nášho Pána na púšti - keď vyhladol a ako človek bol hladný, 
slabý a vyčerpaný. A nepodľahol. Je pre nás veľkým príkladom. Vždy a v každom čase. V 
podstate ide o opakovanie všetkých týchto troch pokušení, ale v rôznych obmenách. Čo 
všetko je napríklad človek schopný obetovať v honbe za ziskom: česť, svojich príbuzných, 
priateľstvo, - a často aj svoju vieru. A pritom si človek neuvedomuje, že toto všetko ponúka 
„luhár a otec lži“. Neuvedomuje si svoju zaslepenosť, že vlastne nič človeku neosoží aj keby 
celý svet získal, ak by ale uškodil svojej duši (porov. Mt 16, 26). 
 Už pri zrode kresťanstva, za čias prenasledovania prvých kresťanov, všetkým tým, 
ktorí sa zrieknu svojej viery v jedného Boha, sľubovali odmenu, výhodné miesta a hodnosti. 
Životopisy svätých sú plné údajov tých mučeníkov a mučeníc, ktorí nielen že nepodľahli 



tomuto pokušeniu - byť v tomto svete veľkým, slávnym a známym - ale radšej volili smrť v 
utrpení, než by sa mali zrieknuť svojho Boha a byť vo večnosti zavrhnutí. 
 Takéto pokúšanie diabla prichádza aj dnes: Neboj sa, nič sa ti nestane, budeš sa mať 
dobre. „Toto všetko ti dám“, ak sa mi budeš klaňať, ak budeš robiť, ako ja chcem... A pri tom 
si človek ani neuvedomuje, že toto všetko je len dočasu. 
 V roku 1950 v tzv. Akcii „P“, keď naši gréckokatolícki veriaci boli násilne prevedení 
na pravoslávnu cirkev, robili nátlak aj na našich biskupov - P. Gojdiča a V. Hopka. P. 
Gojdičovi sľúbili, že ak podpíše, bude patriarchom pravoslávnej cirkvi... Vieme, že 
nepodpísal. Akoby so Spasiteľom povedal: Odíď, satan. Aj keď za to musel roky trpieť a 
nakoniec aj zomrieť vo väzení. 
 V roku 1968 nahovárali rehoľnú sestru, aby sa zriekla Boha, zobliekla rehoľné šaty a 
obliekla si civilné. Ponúkali jej dobré miesto, muža, auto, dom... Odmietla. Povedala: Toto 
všetko je krásne, ale čo potom? 
 Naozaj, čo potom, až toto všetko pominie? Aj my, aj naša sláva... „ Čo osoží človekovi, 
keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!“ (Mt 16, 16). 
 Pohanský cisár hrozil biskupovi smrťou, lebo nechcel zaprieť svoju vieru. Biskup mu 
povedal: „Čo by si povedal o svojom sluhovi, ktorého by nepriatelia umučili preto, že ťa 
nechcel zradiť?“ Kráľ odpovedal, že by ho bohato odmenil. Biskup mu na to povedal: „Vidíš! 
To isté očakávam aj ja od svojho nebeského Kráľa.“ Dal sa radšej mučiť, než by zaprel svoju 
vieru.  
 V Tretiu pôstnu nedeľu počúvame z evanjelia tieto Kristove slová: „Kto sa bude 
hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa 
bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“ (Mk 8, 38). 
 Zamyslime sa nad týmito Kristovými slovami. Do akej miery máme čisté svedomie 
ako veriaci kresťania, ako veriaci rodičia, ako veriaci manželia, ako veriaci pracovníci...? Či 
sme už v minulosti nestáli pred takým rozhodnutím, ako sa správať pred ponukou pokušiteľa: 
Toto všetko ti dám, ak sa mi budeš klaňať... Neraz sme aj padli. Mlčali sme, ak išlo o obranu 
našej viery, neprišli sme, či vôbec nechodíme do chrámu, aby sme nestratili výhodné 
zamestnanie, neprihlásili dieťa na náboženstvo, alebo sme ho aj odhlásili, len aby sme 
nestratili funkciu, postavenie, dobré meno... 
 „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ Toto satanovo 
pokúšanie nás neraz núti, aby sme slúžili dvom pánom. Ale služba dvom pánom je služba 
nikomu. A rozhodne by to nemal byť Boh.  
 Ježiš nás však aj tu poučuje: „Toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred 
svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 10, 33). Tým však, čo pre svoju vieru v Boha 
dobrovoľne znášajú príkoria, sú neuznávaní, potupovaní, hovorí:  „Blahoslavení ste, keď vás 
budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a 
jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ (Mt 5, 11-12). Ak teda vydržíme, aj našou odmenou 
bude, že nás pokušenie opustí, pristúpia k nám anjeli, aby nám posluhovali. Lebo 
„blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh 
prisľúbil tým, čo ho milujú.“ (Jak 1, 12).  
 
 

1. pôstna nedeľa - I. 
Jn 1, 43-51 
 
Každého človeka volá Boh k určitému poslaniu. Tak volá už v Starom zákone proroka 

Jeremiáša (Jer 1, 4), proroka Jonáša (Jon 3, 1), alebo izraelského sudcu Samuela (1 Sam 3, 1-
14). Tak povolal aj svojich apoštolov a učeníkov. 



Dnes sme z evanjelia počuli, že za apoštola si Ježiš povolal Filipa. Keď ho stretol na 
ceste do Galiley, povedal mu: „Poď za mnou!“ (Jn 1,43). Hneď na to sa Filip stretol s 
Natanaelom a s radosťou mu oznamuje: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a 
Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ (Jn 1, 45). 

Tak podobne Ježiš volá k sebe svojich pracovníkov nielen kedysi, ale aj dnes. Volá aj 
nás, aby sme ho nasledovali svojím životom. Toto povolanie však treba podoprieť modlitbou, 
pevnou silou a príkladom toľkých osobností, ktorí už dávno pred nami počuli jeho volanie a 
nasledovali ho. 

Ján Dárius, doktor práv, vidiac, ako raz pri súdnom pojednávaní bola istá spravodlivá 
vec prehratá, pretože protivník bol silný, tak si to vzal k srdcu, že vstúpil do kláštora. 

Anglická katolícka lekárka dr. Sheila Cassidyová, ktorá pracovala v Chile a ktorú v 
roku 1975 zatkli a mučili, pretože poskytla pomoc prenasledovanému utečencovi, povedala: 
„Po tom všetkom, čo som v Chile videla, počula a najmä prežila, rozhodla som sa, že sa 
stanem rehoľníčkou.“ 

Mohli by sme uviesť mnoho príkladov tých, ktorí počuli vnútorné volanie a dali sa do 
Božích služieb... Boh volá aj dnes. Nežiada však od všetkých, aby zanechali svoje rodiny, 
miesto a povolanie a išli do kláštorov či do púšte. Chce však, aby sme jeho volanie počuli a 
nasledovali ho svojím životom a službou človekovi slúžili samému Bohu. Aj takých príkladov 
máme dosť.  

Istému kňazovi, ktorý ležal v nemocnici, povedali spolubývajúci pacienti: „Na posteli, 
na ktorej teraz ležíte vy, zomieral pred niekoľkými dňami starček. Veľmi trpel. Vedľa neho 
ležal zbožný človek. Všetci sme ho obdivovali s akou ochotou a láskou obsluhoval chorého aj 
v tých najnepríjemnejších veciach.  Som ateista, neveriaci, povedal jeden z pacientov, ale toho 
človeka si vážim, pretože prejavil opravdivú kresťanskú lásku.“ 

Jednou zo svedkov viery je aj Matka Terézia. Keď v Nirmal Hriday v jednom z 227 
domov Misionárok lásky bdela pri lôžku Ibrahima, ťažko chorého a na tuberkulózu, povedal o 
nej: „Nevidel som Pána Boha a teraz po tom ani netúžim. Táto starenka je pre mňa odrazom 
živého Boha“ (DP 1996, 2).  

Dnes sme z evanjelia počuli ako Ježiš pozval apoštola Filipa: Poď za mnou! Takto 
volá aj nás, zvlášť v tomto svätom čase - aby sme ho nasledovali - predovšetkým dobrým 
životom. Dobrý a príkladný kresťanský život zapaľuje lásku v ľudských dušiach aj u tých, 
ktorí si už mysleli, že kresťanstvu odzvonili. Takýmto životom pretvárajme naše rodiny, 
našich blížnych, aby svet uveril a poznal, že sme jeho učeníci. Veď podľa čoho nás budú 
poznať, ak nie podľa nášho správania?! Tak to povedal sám Ježiš: „Podľa toho spoznajú 
všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom  milovať.“ (Jn 13, 35).  
 

 
1. pôstna nedeľa - II.  
Jn 1, 43-51 
 
Keď sa zamyslíme nad obsahom posolstva mariánskych zjavení - nech to bude 

kdekoľvek - Panna Mária  bola vždy smutná a volala: Pokánie! V La Salette sa zjavuje 
deťom, ktoré pasú kravy, ako vznešená pani, ktorá však sadá na kameň, tvár má zakrytú 
dlaňami a plače. To oznamuje svetu: svet sa naplnil hriechom, neverou. Čiňte pokánie! 

Teda nielen Boží Syn, ktorý výzvou k pokániu začínal svoje verejné účinkovanie, ale 
aj jeho Matka, Panna Mária, prichádza k nám a má účasť na našich osudoch. Plače pod 
krížom, aby nás priviedla k pokániu, plače nad prenasledovanou Cirkvou, plače nad 
rozdelením kresťanov, plače nad našou nevernosťou, plače nad našim nedobrým životom, ale 
tiež  plače, aby nám vyprosila odpustenie. 



Ako to prijímame my? „Krvou sa potil, úzkosťou sa chvel, za naše hriechy, Kristus 
Spasiteľ“, spievame pri modlitbe svätého ruženca. Boh Syn trpel a dal sa za nás ukrižovať a 
my sme vždy tvrdohlaví a svojou neposlušnosťou prispievame k jeho utrpeniu - vždy iba 
svoje velebíme. 

Sv. apoštol Pavol na začiatku svojho Listu Hebrejom píše, že „mnoho ráz a rozličným 
spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k 
nám v Synovi...“  (1, 1-2). Táto pravda má svoju stálu platnosť vzhľadom k tomu, že Boh je 
večný a že jeho láska k ľuďom je trvalá. Boh k nám mnoho ráz hovorí na našu adresu... Aj v 
tomto svätom čase si pripomíname Kristovo utrpenie a jeho obeť za našu spásu. „Veď Boh tak 
miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby 
mal večný život.“ (Jn 3, 16).  

Máme teda pred sebou obraz trpiaceho Krista, Krista odsúdeného, poníženého a 
ukrižovaného. Ak upierame na neho svoje oči v tomto pôstnom čase, nepozerajme, aký maliar 
ho stvárnil, akú bolesť vyjadril, ale pozerajme sa na príčinu toho, prečo je Kristus na kríži. 
Skutočným autorom, ktorý dal Kristovi takúto podobu, sú naše hriechy. Je tam aj náš hriech. 
Hriech, ktorý je v podstate charakterizovaný takto: vedomé a dobrovoľné prestupovanie 
Božieho zákona s jeho následkami.  

Pre nás veriacich je pokánie jedinou cestou k Bohu a k spáse duše. Znova tu máme 
pôstny čas, čas pokánia a obrátenia. Hoci žijeme v iných podmienkach než naši predkovia, 
pôstny čas nestratil svoj význam. Pôst je školou vôle. Pozrime sa, čo dokáže športovec, aby 
dosiahol víťazstvo! Koľko ho to stojí odriekania! Aj v duchovnom živote je potrebné mať 
mnoho  silnej vôle, aby sme dosiahli víťazstvo nad sebou a nad hriechom. 

Posvätný čas nespočíva len v tom, že skromnejšie požívame pokrmy. Pôst znamená 
odhodlaný čas k boju so sebou samým. Boj so svojím zmyselným životom, zrieknutím sa aj 
dovolených vecí - pre dobro našej duše. Musíme si priznať, že dnešný človek spohodlnel, 
nechce prijať obety, sebazapieranie, nechce si nič odoprieť a tým vlastne uvádza seba i 
druhých do nešťastia. 

Pôstny čas je nám daný k tomu, aby sme odišli na krátky čas do ústrania, aby sme 
trochu stíchli, sústredili sa, pretože sa nepatrí radovať, keď si pripomíname utrpenie nášho 
Pána. 

Istý kňaz rozpráva, že bol povolaný zaopatriť chorého do nemocnice. Vošiel do izby. 
V izbe svietil televízor, pri ktorom sa bavili viacerí pacienti. V kúte pri posteli zomierajúceho 
plakala matka s dcérou. Ich milovaný otec bol v smrteľnom zápase a spolupacienti boli 
bezcitní, bezohľadní. 

Máme pôstny čas, čas, keď máme pred sebou trpiaceho Krista. Nebuďme bezohľadní, 
ale prežime ho nábožne a sväto - modlitbou, pôstom a častou účasťou na bohoslužbách. Boh 
má dostatok milosti a pomôže každému, kto sa k nemu úprimne priblíži. Využime tento svätý 
čas, pretože pre mnohých z nás môže  byť posledný. 

 
 
 
1.  pôstna nedeľa - III. 
Jn 1, 43-51 
 
Príhoda s Natanaelom, o ktorej nám hovorí dnešné čítanie zo sv. evanjelia, je veľmi 

milá a jednoduchá, ale tiež veľmi poučná. Je tu reč o tom, ako sa Ježiš  - podľa sv. Jána - 
zoznámil s prvými apoštolmi. Ján bol svedkom tejto udalosti, ktorá sa mu hlboko vryla do 
pamäti. 

Keď sa Filip stal apoštolom, onedlho sa stretol s Natanaelom. Tu mu Filip s radosťou 
rozprával o tom, že našli toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci - Ježiša z Nazareta 



(Jn 1, 45). Ale Natanael, ktorý pokojne sedel v chládku pod figovníkom, iba pohŕdavo mávol 
rukou a vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?“ (Jn 1, 46). No potom sa rozhodol 
presvedčiť. Keď zbadal Ježiša, ktorý ho oslovil po mene, povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si 
kráľ Izraela!“  (Jn 1, 49). 

Ak si túto udalosť premietneme do nášho života, tak sme ako veriaci kresťania veľmi 
podobní tomuto Natanaelovi. Ježiša Krista a jeho učenie mnohí často poznajú len z bežného 
rozprávania, neraz z úst neveriacich, plných predsudkov, predpojatosti, možno i odporu... V 
novinách sú neraz správy, že viera v Boha vraj sľubuje ľuďom radosť iba po smrti... Že tu 
nejaký kňaz spreneveril peniaze... A už padá naša viera... Ale tu stretneme niekoho, ktorý má 
inú mienku. Ak sme naozajstní kresťania, ktorí milujeme pravdu, potom sa sami presvedčíme 
o skutočnosti... V Kristovi spoznáme nášho Boha a Spasiteľa, ktorý prišiel na tento svet spasiť 
hriešnikov. 

Čítal som o istom ľahostajnom mladíkovi, ktorý sa vybral na púť do rakúskeho 
Mariazellu. Keď sa takto prechádzal pred pútnickým chrámom, videl sedieť chudobnú ženu s 
hluchonemým, asi štrnásťročným chlapcom, ako žobrala o almužnu. Mladík jej dal niekoľko 
korún a usiloval sa ju potešiť. Chudobná žena mu povedala: 

„Som chudobná, stará a chorá. Nemôžem už pracovať. To však nie je nič proti krížu, 
ktorý mám s týmto mojím synom. Má už pätnásť rokov a ešte nepozná Pána Boha a nebol ani 
na svätom prijímaní.“ 

Keď to povedala, začala plakať. To tak dojalo mladíka, že keď odchádzal, povedal si: 
„Akú veľkú vieru má táto chudobná žena! Tá matka neplače preto, že je chudobná, chorá, 
stará, ale preto, že jej dieťa nepozná Pána Boha a že nebolo ešte na svätom prijímaní.“ 

Pohnutý touto príhodou odišiel do chrámu, začal sa modliť a pripravoval sa na svätú 
spoveď. 

Uveriť a poznať Boha znamená oprieť sa o najväčšiu silu a lásku v tomto svete. 
Znamená mať istotu, že to, čo s nami robí Boh, je pre naše dobro. Viera v Boha nám dáva silu 
uskutočniť aj veci, ktoré sú nad naše sily... Pri voľbe pápeža Jána Pavla I. kardináli, ktorí 
vedľa neho stáli, ho posmeľovali: „Hlavu hore! Ak Pán dá nejaké bremeno, dá aj silu ho 
niesť...“  

Boh aj nám dáva silu nebáť sa zomierania. Boh ide s nami i cez bránu smrti, - s ním sa 
budeme naveky radovať v jeho kráľovstve. Ale len vtedy, keď prídeme k vlastnému poznaniu 
Boha, ako sme to počuli z dnešného čítania zo svätého evanjelia: „Našli sme toho, o ktorom 
písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ (Jn 1, 45).   

 
  
2. pôstna nedeľa - I. 
Mk 2, 1-12 

 
Pre človeka, ktorý hriechom narušil svoj vzťah k Bohu, je pokánie jediným spôsobom, 

ktorým uznáva svoju vinu, ľutuje ju a sľubuje nápravu.  
Už sv. Ján Krstiteľ, Pánov Predchodca, volal: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo 

nebeské kráľovstvo.“ (Mt 3, 2). Keď prišiel Ježiš, hneď na začiatku svojho verejného 
pôsobenia hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte 
evanjeliu.“ (Mk 1, 15).  

Z tejto príčiny sa stýkal s hriešnikmi a zahrňoval ich svojou láskou. Farizeji sa nad 
týmto jeho činom pohoršovali, ale Ježiš im povedal: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale 
hriešnikov, aby sa kajali.“ (Lk 5, 32). „Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze 
jeho krv...“, píše sv. apoštol Pavol (Rim 5, 25). To je dôvod, pre ktorý Boží Syn prijal na seba 
ľudskú prirodzenosť a oslobodil človeka z otroctva hriechu a znovu mu vrátil prvotnú 
dôstojnosť Božieho dieťaťa. 



K Ježišovi raz priniesli ochrnutého človeka. Priniesli ho preto, aby mu vrátil zdravie. 
Ježiš však lieči najprv jeho dušu. Preto chorému hovorí: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ (Mk 
2, 5). Keď mu to farizeji a zákonníci vytýkali, vyhlásil: „Syn človeka má na zemi moc 
odpúšťať hriechy.“ (Mk 2, 10). A touto mocou odpúšťal hriechy každému, u koho videl 
kajúce srdce.  

Evanjelium je plné takýchto príkladov. Odtiaľ vieme, že odpustil Márii Magdaléne. 
Neodsúdil ani cudzoložnú ženu, nad ktorou židia dvíhali kamene. Neodsúdil ju, ale odpustil 
jej s tým, aby viac nehrešila. Prijíma pokánie mýtnika Zacheja v jeho dome. Milosrdným 
okom pozrel i na Petra, ktorý ho trikrát zaprel a na dôkaz odpustenia ho ustanovil za viditeľnú 
hlavu svojej Cirkvi. Nezavrhol ani lotra, ktorý skonával na kríži a kajal sa. Prisľúbil mu, že 
ešte v ten deň bude s ním v raji. 

Aké milé je úprimné pokánie nášmu nebeskému Otcovi, ukázal Ježiš v mnohých 
podobenstvách. Spomeňme si na príbeh o mýtnikovi a farizejovi... Na pastiera, ktorému sa 
stratila jedna ovečka, a on zanechá ostatné, aby hľadal stratenú. A ako sa teší z jej nájdenia!... 
Na ženu, čo hľadá stratenú drachmu... Najkrajšie to vyjadril v podobenstve o márnotratnom 
synovi. Radosť otca nad návratom svojho strateného syna je radosťou, akú má náš nebeský 
Otec z úprimného pokánia kajúcnika. „Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným 
hriešnikom, ktorý robí pokánie...“ (Lk 15, 7). 

Z uvedeného je jasné, aké milé je nášmu nebeskému Otcovi pokánie, ktorým 
napravujeme svoj vzťah k Bohu, ktorý sme porušili svojimi hriechmi. K tomuto Otcovi, ktorý 
nechce smrť hriešnika, môžeme sa kedykoľvek obrátiť s plnou dôverou, že nás prijme. 

Po skončení druhej svetovej vojny sa v jednom kláštore, z ktorého Nemci urobili 
vojenskú nemocnicu, našli do omietky nechtami vyryté slová: „Ľútosť sa dostaví, keď je 
neskoro.“ Pod týmto výrokom boli hrozné slová: Kandidáti smrti. A pod nimi asi šesť mien. 
Boli tu podpísaní ľudia, ktorí čakali na popravu a pritom túžili po živote. Ľutovali. Čo vlastne 
ľutovali? Vedel aspoň niektorý z nich, že na jeho ľútosť stále čaká Boh?   

Každý hriešnik môže ľutovať, aj keď je „príliš neskoro“. Boh je vždy hotový prijať 
nás do svojej lásky. Kajúci lotor na kríži je v tom veľkým príkladom. 

Na to nám poskytuje príležitosť aj toto pôstne obdobie, ktoré je časom obrátenia a 
milosti. Tento čas sa má stať pre nás kresťanov, ale aj pre všetkých ľudí dobrej vôle, vzácnym 
časom na to, aby sme zakúsili obnovenú silu Božej lásky, ktorá dopúšťa a uzmieruje. Boh 
ponúka svoje milosrdenstvo každému, kto ho chce prijať, aj keď je vzdialený a pochybuje. 
Toto pôstne obdobie je naozaj milostivým časom, dňom spásy (porov. 2 Kor 6, 2) a zvlášť 
vhodnou príležitosťou „zmieriť sa s Bohom“ (2 Kor 5, 20). Využijeme ho? 

 
 
2. pôstna nedeľa - II.  
Mk 2, 1-12 
 
Odvtedy, čo človek padol do hriechu v rajskej záhrade, vedie boj na život a smrť. 

Vedie boj s nepriateľom, ktorý prenasleduje človeka. Týmto nepriateľom je choroba. Jestvujú 
ľudia, ktorí sa až do neskorého veku nestretli s lekárom, ale nejestvujú ľudia, ktorí by sa 
nikdy nestretli s chorobou. Človek je vynachádzavý, usiluje sa zvládnuť a zlikvidovať všetky 
choroby. Úspechy medicíny sú imponujúce. Ale napriek tomu sú choroby, proti ktorým je 
lekárska veda prakticky nemožná. 

Čítanie z evanjelia dnešnej nedele nám predstavuje nevyliečiteľne chorého, ktorého 
prinášali štyria ľudia k Ježišovi, aby ho uzdravil. Pre veľký zástup, ktorý bol vždy okolo 
Ježiša, nemohli sa dostať do domu, v ktorom vyučoval. Preto odkryli strechu a spustili ho dnu 
priamo pred neho. A čo sme počuli? Že chorý bol uzdravený nielen na tele, ale i na duši. Ježiš 
mu najprv odpúšťa hriechy a potom hovorí, aby vstal, vzal svoju posteľ a vrátil sa domov. 



Ak Ježiš v tomto prípade odpúšťa najprv hriechy a až potom uzdravuje telo, vidí v 
chorobe následok dedičného hriechu, znamenie moci satana nad ľuďmi. Odpúšťajúc chorému 
hriechy chce ho vytrhnúť z moci najhlbšieho utrpenia. 

Všimnime si, čo je na tomto prípade pozoruhodné. Bol by sa tento človek, o ktorom 
sme dnes počuli, stretol s Ježišom, keby mu choroba neposkytla túto príležitosť? Asi ťažko. 
Tento príbeh, a nakoniec každá choroba, dáva veľké možnosti chorému a jeho okoliu stretnúť 
sa s Bohom, na ktorého zabudol alebo ktorého nepoznal. 

Časopis Diakonia (Rím 1977, s. 284) píše o jednom neveriacom lekárovi. Manželka i 
jeho deti ho prehovárali, aby žil podľa kresťanskej viery tak ako oni, ale nijako nechcel. 

Jedného dňa ochorela jeho najstaršia dcéra a tak vážne, že príznaky choroby neveštili 
nič dobrého. Zarmútený otec sedával pri posteli svojej chorej dcéry a plakal. A ako lekár 
snažil sa jej všemožne pomáhať zmierňovať jej bolesti. Raz, keď jej chcel natierať nohy 
masťou, dotkol sa jej kolien a plný údivu zvolal: 

- Preboha, dieťa, veď ty máš tvrdé kolená. Čo si vlastne robila? 
Chorá dcéra mu odpovedala: 
- Otecko, koža na kolenách mi stvrdla od kľačania, keď som sa modlievala za tvoje 

obrátenie. 
Tieto slová stačili, aby otec pochopil, ako veľmi ho dcéra milovala. Obrátil sa k Bohu 

a žil kresťanským životom spolu so svojou rodinou. 
Choroba vlastná, alebo niekoho blízkeho je tak často príležitosťou uvedomiť si svoj 

vzťah k Bohu. A často sa stáva, že sa v chorobe uskutočňujú veľké návraty k Bohu. 
Francúzsky horolezec M. Herzog, ktorý v roku 1950 vystúpil na najvyšší vrch svet (Mt 

Everest), povedal v Prahe roku 1977 reportérovi toto: „Bol to čin, ktorý hlboko zmenil môj 
život... Je vidieť, čo mi chýba - mráz a búrky nás prekvapili... Prišiel som o prsty, ale to, čo 
som získal, je vo mne. Veľké utrpenie vedie k tomu, že človek začne sám na seba a na svoj 
život pozerať inak.“ 

Takto je choroba a nešťastie neraz príležitosťou, aby človek počul slová: „Odpúšťajú 
sa ti hriechy.“ Tak sa napĺňa skutočnosť, že čo nedokážu napomínania a prosby rodičov, 
vychovávateľov a kňazov, to často dokáže urobiť choroba vlastná alebo choroba nášho 
blízkeho. Tento svätý pôst je príležitosťou, aby sme sa nad touto pravdou zamysleli. 
 

 
2.  pôstna nedeľa - III.  
Mk 2, 1-12 
 
Koľkokrát sme počuli sťažovať sa: Len keby toho zdravia bolo viac... Naozaj, zdravie 

patrí medzi najvzácnejšie dary, ktorým sa môžeme tešiť na tejto zemi. Preto s porozumením 
počúvame z evanjelia udalosť, ktorú nám zapísal sv. Marek. 

Spasiteľ raz prišiel znova do Kafarnauma a jeho príchod spôsobil rozruch a záujem 
všetkých obyvateľov mesta. Bola to výnimočná príležitosť stretnúť sa s Učiteľom, o ktorom 
už toľko počuli. Zvlášť chorí a trpiaci vkladali do neho veľkú nádej. Ježiš vošiel do jedného 
domu a tam učil. Dom sa čoskoro naplnil ľuďmi. Boli tam aj zákonníci a farizeji. Tu ich náhle 
vyruší príchod ľudí, ktorí s posteľou prinášajú chorého. Chcú s ním až k Ježišovi, ale pre 
veľký zástup sa k nemu nemôžu dostať. Odkryli strechu a otvorom spustili lôžko, na ktorom 
ležal ochrnutý. 

Keď to počujeme, musíme obdivovať ich veľkú vieru, ale i túžbu za každú cenu dostať 
sa ku Kristovi. Tu by sme sa mohli zastaviť a položiť si otázku: Ako je to s našou vierou a 
túžbou prísť ku Kristovi? Povedzme si to aj takto: Sme ochotní nechať všetko - naše záľuby, 
dobrý film v televízii... - a prísť v nedeľu do chrámu? Ku Kristovi, prítomnému v našich 
chrámoch v Najsvätejšej Eucharistii? 



Títo ľudia sa chceli s chorým dostať ku Kristovi za každú cenu. Verili, že Kristus je 
Bohom a že môže vyliečiť každého. Ježiš odmeňuje ich vieru tým, že odpúšťa chorému 
hriechy. Niektorí zákonníci začali šomrať. Čakali, že ten, do ktorého vkladali toľkú nádej, 
vylieči chorého, a ten bude môcť chodiť. Ale on odpúšťa hriechy! Ježiš, vidiac ich 
nespokojnosť, povedal chorému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“ (Mk 2, 11). Chorý 
naozaj vstal, vzal lôžko, na ktorom ho priniesli a pred očami všetkých odišiel zdravý domov. 
Tí, čo to videli, povedali: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“ (Mk 2, 12b). 

Tento príbeh nám chce jasne povedať, že príčinou mnohého nešťastia, utrpenia a 
bolesti je hriech. Po páde človeka do hriechu v rajskej záhrade už nikdy nebude na zemi 
dobre. Bolesť, trápenie, ťažká práca - to je výsledok hriechu... I dnes všetky tieto nešťastia, 
tragédie, bolesti, choroby - sú príčinou, že človek má nečisté svedomie, že má narušenú 
prirodzenosť. 

Pýtajme sa lekárov, psychiatrov, psychológov, ktorí liečia duševné choroby. Povedia 
nám, že príčinou mnohých chorôb je nepokoj duše, ktorý má veľký vplyv na ľudský 
organizmus. Ten však, kto je vyrovnaný a pripravený na všetko, ľahšie znáša každý nezdar v 
živote. Preto by aj dnes mal človek liečiť najprv svoju dušu, a potom telo. Už aj preto, že nech 
je už človek zdravý alebo chorý, raz predsa zomrie. Keď však zomrie chorá duša, zahynie 
naveky. Kristove slová preto vždy znejú veľmi varovne: „ Čo osoží človekovi, keby aj celý 
svet získal, a svojej duši by uškodil?!“ (Mt 16, 26). 

Spisovateľka Žofia Kossaková vo svojej knihe Z pekla v jeden kapitole rozjíma nad 
hromadou ľudských tiel, obvyklým obrazom dňa v koncentračnom tábore. 

Ešte donedávna to boli mladé dievčatá, ženy, matky, v rozkvete síl; telá šľachtené, 
pestované, športované, telá z tzv. lepšej spoločnosti. Teraz sú hodené ako hromada smetia, 
čakajúce na odvoz k spáleniu. Ešte donedávna si zakladali na svojom pôvabe, mnohé 
odmietali deti, aby im to neubralo na kráse. Poznali všelijaký kozmetický prostriedok, a teraz 
tu ležia ponížené, zhanobené. Tak telá, ale čo ich duše? Pýta sa v duchu: Starali sa aspoň 
niekedy o krásu svojej duše? 

Dnes sme z evanjelia počuli, aké dôležité je mať nielen zdravé telo, ale najmä zdravú 
dušu. Človek zomrie, či je už zdravý alebo chorý. Taký je Boží zákon. Keď však zomrie chorá 
duša, aký bude jej osud? A ako často sa staráme o telo, a ako o dušu! Ak sme to ešte 
dostatočne nepochopili, pripomeňme si Kristove slová: „ Čo osoží človekovi, keby aj celý svet 
získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ (Mk 16, 26). 

 
 
3. pôstna nedeľa - I. 
Mk 8, 34-38; 9, 1 
 
Máme už Tretiu pôstnu nedeľu a pred nami je vyložený svätý kríž. Kríž - na ktorom 

pre nás a pre našu spásu zomrel Boží Syn. Kríž, ktorý sa pre nás stal symbolom spásy a 
medzníkom pre ľudstvo. 

Už v jeruzalemskom chráme prorokoval starec Simeon o Kristovi: „On je ustanovený 
na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať...“  (Lk 
2, 34). 

Kríž teda bude pre jedných znamením spásy, pre druhých „znamením“, ktorému budú 
odporovať. To sa ukázalo už na Kalvárii. Pozrime sa na správanie účastníkov pri smrti Ježiša 
Krista. Lotor po pravici prosí: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ 
(Lk 23, 42). Pohanský stotník dojatý okolnosťami pri Ježišovej smrti vyznáva: „Tento človek 
bol naozaj Boží Syn.“ (Mk 15, 39). 



Celkom inakšie sa správali veľkňazi so zákonníkmi a staršími: „Iných zachraňoval, 
sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela; nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. 
Spoliehal sa na Boha; nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád...“ (Mt 27, 42-43). 

Lotor a stotník videli v kríži potupnú šibenicu. Krista predtým možno nepoznali, a 
predsa v neho uverili. Zákonníci a starší z ľudu ho poznali veľmi dobre, a predsa sa im kríž 
stal znamením odporu. Neuverili! 

Sv. apoštol Pavol vo svojom Prvom liste Korinťanom píše, že reč o kríži je pre Židov 
pohoršením, pre pohanov bláznovstvom, ale pre povolaných je to Božia moc a Božia múdrosť 
(porov. 1 Kor 1, 23-24). Čím je kríž pre nás? 

Evanjelický spisovateľ Wilhelm Busch píše o prostom obuvníkovi, ktorý vieru a 
nasledovanie Krista vzal veľmi vážne. Raz ho navštívil evanjelický kazateľ. Po vzájomnom a 
vážnom rozhovore hovorí obuvník kazateľovi tieto slová: „Vaše vzdelanie ešte nezaručuje, že 
ste Božím dieťaťom. Musíte prijať Vykupiteľa!“ Kazateľ odpovedá: „Veď ja poznám 
Spasiteľa, kážem o ňom a na znamenie jeho prítomnosti som povesil kríž vo svojej pracovni.“ 
Obuvník sa zasmial a povedal: „To áno, na stene je Spasiteľ na kríži ticho a pokojne. Ale 
treba ho prijať aj do srdca a do života!“ 

Áno, aj väčšina z nás má kríž vo svojom byte. Dokonca veľmi moderný kríž, alebo 
starý. Preto ho vnuci zháňajú po dedoch na pôjde. Ale či kríž má byť len ako ozdoba bytu, 
ako starožitnosť alebo ozdoba na krku? 

V starých knihách čítame o tom, že raz zomrela bohatá pani. Príbuzní ju neoplakávali, 
ale tešili sa, že budú bohatými dedičmi. Najviac za ňou smútilo chudobné dievčatko z ďalšej 
rodiny. Z dedičstva sa jej však ušlo najmenej. Ostal jej už len starý drevený kríž na stene, 
ktorý nikto nechcel, pretože každý hrabal iba peniaze. Nuž tento kríž dali všetci jednohlasne 
tomuto dievčaťu, pretože aj tak sa veľa modlí. 

Dievča so slzami v očiach vzalo kríž ako dar a každý deň sa pred ním modlilo za svoju 
zosnulú. Raz ale pri čistení zbadala, že z kríža sa odlomil kúsok dreva. Pozorne sa zahľadela a 
zistila, že kríž je zo zlata. Kríž dala odborníkovi a ten zistil, že pod starým drevom je zlatý 
kríž nesmiernej hodnoty, väčšej, než bolo celé dedičstvo. 

Možno že aj my sa tak často pozeráme na kríž ako na kus dreva či železa, ako na kus 
nábytku, ktorý sme zdedili po našich predkoch. Avšak pre nás veriacich má kríž nesmiernu 
hodnotu. Je to Božia moc a múdrosť, hovorí sv. Pavol (porov. 1 Kor 1, 24). Preto ďalej 
hovorí, že nechce nič vedieť a poznať, „iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného“ (1 Kor 2, 2). Aj 
my sa pred ním takto skláňame a voláme: „Tvojmu krížu klaniame sa Vládca a tvoje sväté 
vzkriesenie oslavujeme.“ Uctime si ho, pretože na ňom zomrel Boží Syn za naše hriechy, stal 
sa znamením našej spásy, znamením víťazstva a symbolom našej spásy. 

Ukrižovaný Spasiteľ, ktorý si v bolesti zomrel na kríži a nám zaistil večný život, daj, 
aby sme ťa lepšie poznali a milovali a po smrti spásu dosiahli. 

 
 
3. pôstna nedeľa - II. 
Mk 8, 34-38; 9, 1 
 
Mladé dievča žilo v rodine, v ktorej sa nikdy nehovorilo o Bohu. Žilo ľahostajne. Raz 

prišlo s priateľkou do chrámu. Iba tak, zo zvedavosti. Pri vchode bol veľký kríž s 
ukrižovaným Spasiteľom. Ten, ktorý visel na kríži, urobil na ňu veľký dojem. 

Koľkokrát prechádzame okolo kríža my, či už po ceste, alebo aj tu v chráme! Ako sa 
pozeráme na toho, ktorý je na ňom ukrižovaný? Možno často aj ako na vec, ktorú možno 
kúpiť v predajni Spolku sv. Vojtecha, v Petre či niekde na odpuste. Zamysleli sme sa nad tým, 
že je to vlastne znak nášho vykúpenia, na ktorom pre nás a pre našu spásu trpel a zomrel sám 
Boží Syn? 



Z francúzsko-nemeckej vojny roku 1870 vojenský lekár spomína túto udalosť: 
Po ktorejsi bitke zbierali ranených vojakov a predbežne ich obväzovali platenými 

obväzmi. Potom ich dopravovali na ošetrovňu. Kamennou cestou na vozoch im boli 
spôsobené veľké bolesti. Keď prišli na miesto, obväzy im dávali dole a rany ošetrovali. 
Obväzy boli už na ranách prischnuté a tým im boli spôsobené veľké bolesti, že ranení nahlas 
kričali. 

Predstavme si, čo vytrpel Ježiš, keď mu vojaci strhli odev, ktorý bol prischnutý po 
bičovaní. Takto vyčerpaného ho pribili na kríž, na ktorom visel tri hodiny, až napokon 
zomrel. „Kriste, Kráľu spravodlivý, Baránku môj trpezlivý; strašne bitý, katovaný, preukrutne 
sužovaný“, spievame v pôstnej piesni. Čo všetko je povedané týmito slovami! Boli to i naše 
hriechy i naša vina, prečo tak trpel na kríži sám Boží Syn. 

Svätý kríž je pre nás aj symbolom nášho vlastného utrpenia a bolesti, ktoré nám 
prináša každodenný život v rôznych podobách. Bolesti a muky, ktoré znášal Ježiš, sú takto pre 
nás útechou v našich vlastných utrpeniach. Vyzývajú nás k tomu aj slová z dnešného čítania 
zo sv. evanjelia: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie  sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje 
ma“ (Mk 8, 34). Ochotné a trpezlivé nesenie vlastného kríža a bolesti života, to je vlastne 
nasledovanie Krista. Túto silu čerpáme práve z Kristovho kríža. 

Spisovateľ A. J. Cronin spomína na svoj zážitok z jedného kostola vo Viedni. Pršalo, 
nuž zašiel dnu. Videl, ako istý muž priviezol na invalidnom vozíku dieťa, vzal ho na ruky a 
priniesol pred oltár. Tam ho pri osvetlenom oltári zdvihol, pozeral sa na kríž a potom ho 
znovu uložil do vozíka. Spisovateľ sa nezdržal a opýtal sa, čo to znamená. Dostal takúto 
odpoveď: „Vo svojom nešťastí často prichádzame tu do chrámu pred oltár a hľadáme silu, aby 
sme vydržali.“ 

Pravdu má českobudějovický biskup dr. Josef Hlouch, ktorý vo svojej populárnej 
Minútočke napísal: „Koľko krížov mohlo stratiť svoju tvrdosť a ťarchu, ak by človek vedel, 
kam s tým krížom má ísť.“ 

Veriaci človek naozaj ľahšie znáša bolesti, než neveriaci. Pohľad na Kristov kríž je 
školou trpezlivosti, sebazaprenia, statočnosti a lásky. Pri pohľade na Kristov kríž nachádzame 
silu pre vlastné kríže a bolesti, ktorých je vždy dosť v každodennom živote. Ak si dnes 
uprostred pôstneho obdobia zvlášť uctievame svätý kríž, nech nám bude pripomenutím toho, 
čo sme si povedali: Kríž je znakom, na ktorom za naše hriechy trpel sám Boží Syn. Na druhej 
strane je silou v našom utrpení. Ak si toto uvedomíme, potom okolo kríža nebudeme chodiť 
ako okolo nejakej veci, ale vždy s úctou pozdvihneme k nemu svoj zrak. 

 
 
3.  pôstna nedeľa - III.  

 Mk 8, 34-38; 9, 1 
 
 Christian Duqnoc, ktorý vypočítava utrpenia dnešného človeka, všetky jeho problémy 
a nedostatky, ktoré ho tlačia, hovorí aj toto: „Je to dlhý proces ľudského utrpenia, krížová 
cesta bez konca, Veľký piatok bez západu slnka, obraz Ukrižovaného, v ktorom je všetka 
bieda sveta a premieta ju do výkriku k Bohu: Prečo si ma opustil?“ 
 Zdá sa, že v dnešnom svete je naozaj veľa napätia, nedorozumenia a konfliktov. Celý 
svet je vtiahnutý do veľkého nepokoja. V politike, ekonomike, morálke - doma i vo svete - a 
toto všetko sa javí ako neprekonateľný kríž. Kríž ťaživý, bolestný, ktorý často nevládzeme 
uniesť. Toto všetko zasahuje aj život veriaceho človeka. Ten však vo svojej viere poznáva, že 
kríž je dôsledok toho, že človek opustil Boha. A že tento výkrik k Bohu možno vysloviť aj 
takto: Bože, prečo som ťa opustil? 
 Nech však rozmýšľame všelijako, nech ho posudzujeme akokoľvek, človek na zemi 
nikdy nedosiahne pravé šťastie. Príčinu tohto vidíme už v rajskej záhrade, keď Boh Stvoriteľ 



po páde človeka do hriechu povedal: „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, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach 
sa obrátiš!“ (Gn 3, 17-19). Podľa týchto slov úplné šťastie človek nikdy nedosiahne na zemi. 
A nie preto, že Boh opustil človeka, ale že človek opustil Boha. Aj keď si myslí, že toto 
šťastie niekedy má, príde v jeho živote chvíľa, ktorá ním zatrasie a nevie sa z toho ani 
spamätať. Táto pravda nie je len v živote národov, ale aj jednotlivcov, a veľmi často aj v 
živote veriaceho človeka. 
 Veriaci človek, ktorý má pred svojím zrakom Kristov kríž, vidí, že aj Kristus išiel k 
svojej sláve cestou kríža. Preto ani kresťan, ktorý je jeho učeníkom, nemôže byť väčší ako 
jeho Pán (porov. Jn 15, 20), vidí svoju cestu k sláve len cestou kríža. Tak ako sa o tom 
vyjadril slávny viedenský kazateľ Abraham a Santa Clara: „Neexistuje iný most do neba než 
kríž.“ To nám dnes chce povedať Cirkev pred vyloženým krížom Kristovými slovami: „Kto 
chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8, 34). 
 Brat Roger z Taizé spomína, ako s Matkou Teréziou z Kalkaty navštívili na Haiti 
jednu černošku. Dvere jej domu boli vždy otvorené tým najchudobnejším. Pohnutá súcitom sa 
jedného dňa takto modlila: „Trpím, pretože sotva pomôžeme jednému v jeho biede, už je tu 
ďalší s iným utrpením.“ 
 Uvažujme teda ako chceme, život človeka nie je bez kríža. A kto sa ho chce zbaviť, 
alebo si zľahčiť jeho nesenie, tomu vo večnosti môže chýbať. 
 Pre nás veriacich by malo byť jasné, že v každej situácii sa život dá riešiť, že život sa 
dá žiť. Všetky tieto ťažkosti a problémy nášho každodenného života sa pre veriaceho človeka 
stavajú stavebným materiálom nového života plného slávy v nebeskom kráľovstve. Preto by 
sme si mali všetci osvojiť výstižné slová kardinála J. Ratzingera: „Kto sa vyhýba krížu, 
vyhýba sa životu.“ 
 Učme sa s dôverou v Božiu pomoc prijímať a zvládať nielen kríže, ktoré prichádzajú 
ako „osud“ do nášho života, ale aj tie, ktoré sú dôsledkom nášho úsilia o úprimnú lásku k 
Bohu a k našim blížnym.   
 

 
4. pôstna nedeľa - I. 
Mk 9, 17-31 
 
Máme už Štvrtú pôstnu nedeľu a čítanie zo sv. evanjelia nám chce opäť povedať niečo 

dôležité. Hovorí o uzdravení posadnutého chlapca. 
K Ježišovi pristúpil istý otec a povedal: „U čiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, 

posadnutého nemým duchom. Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli.“ 
(Mk 9, 17). Ježiš pokarhal svojich učeníkov pre ich neveriace srdce a potom uzdravil chorého. 
Keď však potom boli učeníci s ním osamote, opýtali sa ho, prečo to nemohli urobiť. On im 
vtedy povedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou.“ (Mk 9, 29). 

Ak pozorujeme každodenný život, musíme si uvedomiť, že aj ten náš život je často 
posadnutý rôznymi neduhmi a necnosťami, ktorými pričasto strpčujeme život sebe i druhým. 
Je to závisť, neláska, ohováranie, klebety, podkopávanie autority, dobrého mena, čo má za 
následok, že mnohí strácajú chuť k životu alebo radosť zo života. Ak sa niekto má dobre, 
závidíme mu. Ak padne do biedy, do nejakého nešťastia, tak mu treba, to mu patrí. Ak má 
niekto dobrú povesť, dobré meno, niečo už len na neho vymyslíme, čomu neraz ani sami 
neveríme. Ak je jeho život poznačený bolesťou, niet toho, kto by ho zdvihol... Maďarský 
kazateľ Tihamér Tóth v jednej svojej kázni povedal: „Keď na ceste padne kôň, desiatky rúk sa 
spoja, aby ho postavili. Keď však padne človek do hriechu, ruky sa nepohnú.“ Či 
neprehovoril z duše mnohých? 



Ak si to uvedomíme, potom takéto správanie nie je od Boha, ale je to posadnutosť, o 
ktorej Ježiš hovorí, že tento druh posadnutosti sa nedá ničím iným vyhnať „iba modlitbou“.   
Sv. Terézia hovorievala, že kto zanedbáva modlitbu, stane sa v krátkom čase zvieraťom alebo 
diablom. (Cesta lásky). Kto zanedbáva modlitbu, ochladne v láske k Ježišovi Kristovi. 
Modlitba je v tom prípade naozaj silou, ktorá nám pomôže zbaviť sa týchto nerestí nášho 
života. 

Hovoríme tu teda o modlitbe. Povedzme si úprimne: Modlíme sa všetci? Či nie len 
vtedy, ak padneme do nešťastia a biedy? 

Kňazovi sa sťažuje matka na svoju 20-ročnú dcéru, že s ňou už dlhý čas nehovorí. 
Veľmi ju to bolí... Ak hovoríme, že modlitba je rozhovor s Pánom Bohom, či Boha to 
„nebolí“, ak s ním dlhý čas nehovoríme? Na modlitbu sme si neraz zvykli ako na 
odrecitovanie nejakých slov, pri vyslovovaní ktorých nemyslíme na to, čo hovoríme. Preto 
sme svedkami toho, že do modlitby vkladáme slová, ktoré tam nepatria. Skúsme sa však 
pozerať na modlitbu ako na rozhovor s Bohom. Čo všetko by sme mohli povedať Bohu aj 
vlastnými slovami?! Boli by to naše bolesti i radosti, naše prosby i vďaky... 

Ľudia sa dnes už neuspokoja s čítaním cestopisov. Tie neznáme krajiny chcú navštíviť, 
poznať i vidieť. Aby sa dorozumeli, študujú reč a zvyky týchto národov. Čo robíme my, aby 
sme sa dorozumeli s naším nebeským Otcom?  

Ježiš pred svojím utrpením vzal so sebou svojich apoštolov a vyšiel na Olivovú horu. 
Sám odišiel trochu ďalej a modlil sa. Keď sa k nim vrátil, našiel ich spať. Vytkol im: „ Čo 
spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ (Lk 22, 46). Ak by sme aj my v 
každodennom živote zaspali, v blahobyte prestali myslieť na Boha, potom aj nám by bolo 
treba povedať: Čo spíte? Vstaňte a modlite sa! Alebo ako to povedal Tomáš Kempenský vo 
svojej knižočke O nasledovaní Krista: „Preto máme bdieť a modliť sa, aby nám čas neušiel v 
záhaľke.“ (I., 10, 9). 

Sakmarova brigáda kedysi mala na šachte heslo: Prekonaj sám seba a vydrž! Preto ak 
nám Ježiš hovorí o sile modlitby, potom máme byť vytrvalí, premôcť svoju neochotu a 
vydržať. A ak k tomu pridáme aj pôst, premôžeme mnohé pokušenia a rôzne neresti nášho 
života. To je Kristovo odporúčanie, ktorému ako veriaci máme uveriť a podľa toho aj konať.  

 
 

 4. pôstna nedeľa - II. 
 Mk 9, 17-31 
 
Vstúpili sme už do druhej polovice pôstneho obdobia, ktorého cieľom je dobre sa 

pripraviť k veľkonočným sviatkom. Ako kresťania dobre vieme, že na veľkonočné sviatky 
Boží Syn nielen trpel a zomrel za naše hriechy, ale aj vstal z mŕtvych. Tým nám otvoril cestu 
do nebeskej slávy, kam nás predišiel a kde nás očakáva. Aby sme tam prišli, musíme sa na to 
pripraviť. Pôstne obdobie, ktoré každý rok prežívame s Cirkvou, dáva nám k tomu príležitosť. 
Aj toto tohtoročné je príležitosťou, aby sme sa zamysleli nad sebou a robili pokánie. Tak, ako 
nám to pripomína Ježiš na začiatku svojho verejného účinkovania: „Kajajte sa a verte 
evanjeliu.“ (Mk 1, 15). 

K tomuto obráteniu a pokániu nás vyzýva  aj svätá Cirkev slovami tejto nedele: „Teraz 
nastal čas práce. Súd je už predo dverami. Začnime prísny pôst. Obetujme Bohu svoje 
almužny a v kajúcich slzách volajme: Viac je našich hriechov ako piesku morského. Ale ty, 
náš Stvoriteľ, ich odstráň.“ (Tropár 2. Pôstnej nedele). 

Na malej večierni sa v pôste  v tzv. Poklonách modlíme: „Áno, Pane a Vládca, daj, 
aby som poznal svoje hriechy a neodsudzoval svojho brata, lebo ty si zvelebovaný na veky 
vekov.“ 



Tu je tá podstatná pravda, ktorú máme pochopiť všetci i v tomto pôste. Cirkev nás 
vyzýva, aby sme všetci v kajúcich slzách plakali nad svojimi hriechmi, lebo je ich toľko, ako 
piesku v mori. A modlitba sv. Efréma Sýrskeho nás vyzýva, aby sme neposudzovali hriechy 
svojho blížneho, ale svoje vlastné: „Pane, daj mi milosť, aby som poznal svoje hriechy a 
neodsudzoval hriechy svojho brata.“ 

Toto je cieľom aj tohto pôstneho obdobia ak chceme, aby sme ho dobre prežili a 
pripravili sa na veľkonočné sviatky. Máme rozjímať o utrpení Božieho Syna, ktoré musel 
vytrpieť pre nás a pre naše hriechy. Takto si to máme uvedomovať, čím sme sa my sami voči 
nemu prehrešili. 

Keď Boží Syn kráčal s krížom ulicami Jeruzalema, stretol na ceste aj plačúce ženy, 
ktoré zalamovali rukami a plakali nad jeho utrpením. „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado 
mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi.“  (Lk 23, 28). Boží Syn aj dnes takto 
volá, ako to máme vyjadrené aj v našej pôstnej piesni: Oj neplačte nado mnoju, ale plačte nad 
soboju. 

Istý pán stál dlho pred chrámom. Ktosi ho upozornil, prečo nejde do chrámu, veď Pán 
Boh mu už dávno odpustil. On ale povedal: „Pán Boh áno, ale tí, čo sú v chráme, nie!“ 

Takí sme my ľudia! Sliedime za každým, čo robí, kde chodí, a pritom nepozeráme na 
svoje cesty. Všetci potrebujeme odpustenie, hoci každý v inom. Či si myslíme, že sme 
najlepší a svätí? Že  nepotrebujeme ani pokánie, ani odpustenie? 

Pred časom vyšla na západe kniha spisovateľa iránskeho pôvodu S. Rusdieho Satanské 
verše. Najvyšší iránsky predstavený Chomejní vyriekol nad ním ortieľ smrti. Od tejto chvíle 
sa musí tento spisovateľ už roky skrývať, pretože každý moslim by považoval za česť, keby 
ho mohol zabiť. 

Sväté písmo nám však hovorí, že pomstu a odplatu treba prenechať na Boha. On je 
strážcom spravodlivého poriadku. Tak čítame už v Starom zákone (porov. Dt 32, 35). 
Pripomína nám to aj sv. Pavol (porov. Rim 12, 19). 

Starému pustovníkovi Pimenovi Veľkému položili rehoľní bratia otázku: „Keď vidím 
hriechy môjho brata, mám ich zakryť?“ Pimen odpovedal: „Keď zakryjeme hriechy nášho 
blížneho, aj Boh zakryje naše hriechy.“ 

Vráťme sa preto k úvodným myšlienkam, ktoré sme si povedali a uvažujme nad sebou 
v tomto pôstnom čase: „Viac je našich hriechov ako piesku morského... Daj nám, Pane, 
milosť, aby sme poznali svoje hriechy a neodsudzovali svojho blížneho, lebo ty si požehnaný 
naveky.“ 

 
4. pôstna nedeľa - III. 
Mk 9, 17-31 
 
Misionár prišiel na novú misijnú stanicu, vybalil svoju batožinu, predovšetkým veľký 

misijný kríž. Za prítomnosti domorodcov ho zasadil do zeme. Domorodci, ktorí kríž ešte 
nevideli, zhŕkli sa okolo misionára a jeden z nich sa ho opýtal: „Počuj, biely misionár! To 
musel byť ale veľký zločinec, keď ho popravili takou strašnou smrťou na kríži.“ „Mýliš sa“, 
odvetil misionár. „Nikdy nebolo lepšieho a svätejšieho človeka na zemi, ako on!“ „Tak potom 
musel byť veľkým zločincom ten, kto mu zapríčinil takúto bolesť!“ „To máš pravdu“, 
poznamenal misionár. „Ale aby si vedel, že tým zločincom som bol vlastne ja, ale aj ty, ba 
všetci ľudia na svete!“ 

A misionár nato začal svoju prvú misijnú kázeň o Bohu, o stvorení človeka, o 
dedičnom hriechu, o prisľúbení Vykupiteľa a o samotnom vykúpení smrťou Ježiša Krista na 
dreve kríža. 

Toto je náplňou veľkopôstneho obdobia, aby sme si znova a hlbšie uvedomili, že Boh 
tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného Syna, aby nik, čo v neho uverí, nezahynul, 



ale mal večný život (porov. Jn 3, 16). Veľkopôstne obdobie je takto spytovaním svedomia, 
čiže svojej hriešnosti. Uznaním, že to všetko bolo vlastne pre nás a pre naše hriechy. 

Svätá Cirkev ako matka a učiteľka nás znova napomína slovami, ktorými aj Ježiš začal 
svoju verejnú činnosť: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 15b). 

Keď veľký kresťanský učiteľ sv. Augustín hovorí o večnosti, nazýva ju „veľkou 
myšlienkou“. Hovorí: „Ó, večnosť! Kto na teba myslí a predsa žije v hriechoch, alebo nemá 
vieru, alebo nemá rozum. Alebo oboje mu chýba!“ 

Matka sv. Klementa z Ancyry svojmu synovi v mladosti často hovorila: „Syn môj! To, 
o čo tu ide, je večný život!“ 

Táto myšlienka nech i nás sprevádza v tomto pôstnom období, ktorý z Božej  milosti 
znova prežívame. O večný život, o nebo, musíme stále bojovať, máme sa naňho pripravovať, 
pre neho musíme žiť. 

Pri počúvaní rozhlasu často počujeme: „Hlásime presný čas!“ Preruší sa hudba, preruší 
sa celý program, aby v správnej chvíli zaznelo časové znamenie. Je dôležité poznať správny 
čas; autobus ide presne, škola i práca začínajú presne... 

Aj v Biblii sa hovorí o tom, ako je dôležité poznať znamenie času, správnu hodinu, 
ktorá prišla, čo je v nej pre nás dôležité... Keď Spasiteľ kráčal na svojej poslednej ceste do 
Jeruzalema a zazrel mesto, plakal; plakal nad jeho budúcim zničením, pretože „nespoznalo 
čas svojho navštívenia“. (Lk 19, 44). A práve na tejto poslednej ceste pred svojím utrpením 
hovorí mnohé podobenstvá, ktoré sú výzvou bdieť a poznať svoj čas. 

Je to najprv podobenstvo o figovníku, o vernom sluhovi, o desiatich pannách, o 
talentoch a napokon o Poslednom súde. Všetky majú jeden cieľ: bedliť, byť pripravený, 
poznať čas! 

Aj pri vstupe do pôstneho obdobia sme spievali: „Hľa, príhodný čas, čas pokánia, čas 
spásy...“ 

Miroslav Horníček v jednej televíznej besede (podľa DP 1981, 2) povedal: „Dnešný 
človek dokáže všeličo: stavať obrovské mosty, budovať závratným tempom mestá, pretekať 
sa v nezmyselnom zbrojení, prechádzať sa v kozmických koráboch vesmírom, ale nedokáže 
vstúpiť do seba. Zostať samým sebou.“ 

Využime k tomu i tento pôstny čas a pokúsme sa hľadať, čo nedobré nájdeme v sebe. 
Pôstny čas je naozaj tým Božím časom, časom Božej priazne, dňom spásy. Využime čas k 
nášmu obráteniu, aby Spasiteľ nemusel aj nad nami plakať, že sme nepoznali čas svojho 
navštívenia. 

 
 

 5. pôstna nedeľa - I. 
Mk 10, 32-45 
 
Už len dva týždne nás delia od chvíle, keď si s Cirkvou pripomenieme udalosť 

Veľkého piatku, ako Kristus pre nás a pre našu spásu zomrel na kríži, ale tiež aj na jeho 
slávne vzkriesenie.  

Zo sv. evanjelia sme dnes počuli, ako Spasiteľ s apoštolmi kráča do Jeruzalema a 
rozpráva im, čo ho v tomto meste očakáva. Hovorí, že bude vydaný súdu, bude zhanobený a 
zabitý, ale po tom všetkom vstane z mŕtvych. Apoštoli máločo z toho chápali. Ešte stále žili v 
predstavách o Mojžišovi, ktorý ich vytrhne z moci nepriateľov. Sv. Lukáš, ktorý nám túto 
udalosť tiež opisuje, dodáva: „Oni z toho ničomu nerozumeli. Toto slovo im zostalo zahalené 
a nepochopili, čo hovoril.“ (Lk 18, 34). A nechápali to ani po jeho vzkriesení. Preto dvom z 
nich sám Ježiš vytkol na ceste do dediny Emauzy: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť 
všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ 
(Lk 24, 25-26). 



My dnes vieme, prečo Kristus trpel a zomrel. Svätí Otcovia to vyjadrili vo Vyznaní 
viery týmito slovami: Ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies... Ukrižovaný bol 
za nás. Pod Pontským Pilátom trpel a bol pochovaný. Ale tretieho dňa vstal z mŕtvych...  

Preto ak sa náš pohľad v týchto pôstnych dňoch viac upiera na Ukrižovaného než v iné 
dni v roku, musíme si uvedomiť, že toto všetko bolo pre nás a pre našu spásu. Čo všetko 
urobil Boh z lásky k nám! Sv. Pavol to vyjadril slovami: „On vlastného syna neušetril, ale 
vydal ho za nás všetkých...“ (Rim 8, 32). 

V jednom kráľovstve vydal kráľ rozkaz, ktorý musel každý dodržať. Jeho porušenie 
bolo trestané smrťou. Stalo sa, že tento zákon porušil kráľov syn. Dal ho obesiť na výstrahu 
všetkým. Keď okolo šibenice šli zlodeji a pýtali sa, kto to na nej visí, dostali odpoveď: 
Kráľov syn! Vtedy sa zlodeji zamysleli a povedali si: Keď kráľ neušetril ani svojho syna, čo 
sa potom stane s nami? A prestali s krádežou. 

Pri pohľade na Kristov kríž aj nás má pohnúť skutočnosť, čo Boh vykonal pre našu 
spásu. Neušetril ani svojho Syna. Sv. Pavol vo svojom Prvom liste biskupovi Timotejovi  
píše: „Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z nich.“ (1 Tim 1, 15). 
A povedal to apoštol - Apoštol národov! 

Wilhelm Busch, známy evanjelický teológ, spomína svojho priateľa, ktorý mu 
rozprával  svoj sen: 

Bol súdny deň. Na tomto súde počul, ako Kristus posiela preč zatratených slovami: 
Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa... Videl, ako sa títo prestrašene vytratili - zúfalí 
a zohnutí. A vtedy počul ako sa jeden zo zatratených pýtal druhého: Videl si to aj ty? Áno, 
odpovedal ten druhý. Ruka, ktorá nás odmieta, bola prebitá klincami. Aj pre nás bola prebitá 
na kríži, ale my sme si to ani nevšimli. Teraz sme právom odsúdení! 

Hlboké poučenie! Kristus trpel aj za nás, za nás dal prebiť svoje ruky, nohy i srdce. 
My sme však mnohokrát takí ľahostajní! A ak raz budeme odsúdení, nedivme sa. Bude to tá 
istá ruka, ktorá za nás trpela a my sme si ju často nevšímali. 

 Máme svätý pôst, v ktorom si znovu sprítomňujeme Kristovu smrť za naše vykúpenie. 
Dnes v Piatu pôstnu nedeľu nás Cirkev vyzýva: „Obnovme svoje duše a prinášajme plody 
čností, lebo Ženích Kristus je už blízko, aby víťazov ozdobil vencami. Prebuďme sa teda, aby 
nás našiel pripravených a mohol nás ozdobiť korunou večnej slávy.“ (Kondák). 

Toto všetko nám hovorí, ako ťažko, v akých bolestiach nám bola otvorená cesta do 
neba. My, ktorí dnes ľahšie pracujeme, ľahšie sa dostávame k peniazom, ľahšie prekonávame 
aj vzdialenosti, neraz si myslíme, že aj nebo dosiahneme ľahším spôsobom. Ale nebo je vždy 
rovnako drahé, vždy sa bude vykupovať cez kríž, cez sebazaprenie. Ak si to uvedomujeme, 
potom sa táto cesta pre nás stane príjemnou, ľahkou a radostnou (porov. Mt 11, 30). 

 
 
5. pôstna nedeľa - II. 
Mk 10, 32-45 
 
Poslanie Božieho Syna na zemi sa pomaly končí. Napĺňa sa čas, keď sa musí splniť 

všetko, čo bolo o ňom napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch (porov. Lk 
24, 44). 

Čítanie z evanjelia v dnešnú nedeľu spomína, že Ježiš kráča do Jeruzalema. Je to jeho 
posledná cesta. Spolu s ním idú aj jeho apoštoli, pred ktorými sa veľmi ponáhľal. „Oni t ŕpli a 
so strachom išli za ním.“ (Mk 10, 32). Sami cítili, že v nasledujúcich dňoch sa stane čosi 
zvláštne, čo teraz pochopiť nemohli. Preto im sám povedal, čo ho v tomto meste očakáva: 
„H ľa, 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).  



Prišiel Veľký piatok a Boží Syn po ťažkých mukách dokonal na kríži. Svoj život 
položil ako výkupné nebeskému Otcovi za naše hriechy... A čo znamená táto Kristova smrť 
na kríži? Sväté evanjelium podľa Marka píše v začiatku o posolstve, s ktorým prišiel Kristus 
na tento svet: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ 
(Mk 1, 15). 

Boží Syn ako Spasiteľ ľudstva stále oznamoval ľuďom radostnú zvesť, že Boh pre nás 
dokorán otvára dvere svojho kráľovstva a chce všetkých ľudí urobiť šťastnými. Znázornil to 
aj v mnohých podobenstvách. On, ako Vykupiteľ, má zaplatiť za všetky ľudské viny svojím 
utrpením a smrťou. Ale pripomína, že ľudia musia zo svojej strany urobiť všetko, aby boli 
hodní tejto milosti. Do neba vojde len ten, kto svoju dušu očistí pokáním. Nech si preto nikto 
nemyslí, že je už v poriadku, že už so sebou nemusí nič robiť. Stále musíme pracovať na sebe 
a napravovať svoje chyby. 

Za Kristových čias bolo rozšírené, že keď bol niekto nešťastný alebo chorý, 
vysvetľovalo sa to ako Boží trest za hriechy. Ježiš takéto zmýšľanie odsúdil. Bolo to pri 
jednej príležitosti. V Siloe sa zrútila veža a zabila osemnásť ľudí. Ľudia si mysleli, že ich 
potrestal Boh. On však vysvetľuje: Myslíte si, „že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe 
a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak 
nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“ (Lk 13, 4-5). 

V Starom Grécku žil mudrc, ktorý bol obdarený zvláštnymi darmi. Vedel dať každému 
dobrú radu a poučenie. Istého dňa prišiel k nemu akýsi chytrák, ktorý držal v ruke vrabca tak, 
že ho nebolo vidieť. Spýtal sa mudrca, aby mu povedal, či vrabec, ktorého drží v ruke, je živý, 
alebo mŕtvy. Pritom si myslel: Ak povie, že je mŕtvy, otvorím dlaň a vrabec vyletí živý. Ak 
povie, že je živý, stisnem ho a zadusím. Pravdu budem mať vždy ja. Mudrc bol ale chytrejší a 
pohotovo mu odpovedal: Vrabec bude taký, akým ho chceš mať. Ak živým, bude živý, ak 
mŕtvym, bude mŕtvy. 

Takú istú odpoveď môžeme dostať aj my, ak ide o našu dušu. Naša duša bude taká, 
akú ju chceme mať: ak živú, bude živá, ak mŕtvu, bude mŕtva. Ak nám na nej záleží, robme 
pokánie. Každý z nás je hriešny. Čas sa i pre nás napĺňa, aby sme sa obrátili a verili evanjeliu. 
Lebo ako hovorí Ježiš: „Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“ (Lk 13, 5). 

 
 
5.  pôstna nedeľa - III.   
Mk 10, 32-45 
 
Čím viac sa blížime k Veľkej noci, tým viac nám svätá Cirkev pripomína vo svojich 

čítaniach utrpenie, ktoré pre nás a pre naše hriechy musel vytrpieť Boží Syn. 
Čítanie z evanjelia v dnešnú nedeľu nám predstavuje Ježiša na jeho poslednej ceste do 

Jeruzalema, na ktorej hovorí svojim učeníkom o tom, čo ho v tomto meste očakáva: „H ľa, 
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). Teda toto všetko očakáva Božieho Syna v Jeruzaleme. 

Už z katechizmu sme sa učili, že Boh dobrých odmeňuje a zlých trestá. Musí teda 
trestať aj hriech. A pretože hriech je urážkou Boha, muselo byť Bohu zadosťučinené, aby nám 
ho Boh odpustil. Človek však toto zadosťučinenie nemohol uskutočniť. Nebeský Otec 
rozhodol tak, že náhradu za ľudské hriechy vykoná sám Boží Syn, ktorý sa stal človekom a 
smrťou na kríži nás zmieri s Bohom Otcom. 

Sv. Vincent Ferrer  rozpráva túto udalosť. 
Niekoľko mladých ľudí sa zoskupilo do jednej lúpežnej bandy a kradli, čo sa len dalo. 

Jedného dňa spozorovali pri ceste šibenicu, na ktorej visel slušne oblečený mladík. Kto je to? 



Pýtali sa so zvedavosťou. Dozvedeli sa, že je to jediný syn tamojšieho panovníka. Čo sa stalo, 
že panovník vydal k takej smrti svojho jediného syna? Vypočuli si zaujímavú odpoveď. 

Panovník mal sluhu, ktorý sa dopustil krádeže a bol preto hnaný pred súd. Počas  
vyšetrovania mu bolo dovolené ostať na slobode, ak privedie ručiteľa, že neutečie. Sluha 
získal za ručiteľa panovníkovho syna. Lenže sotva sa panovníkov syn za neho zaručil, sluha 
utiekol. Teraz mal pykať za neho panovníkov syn. Otec chcel dať ľudu dôkaz, že je 
spravodlivý a že nepozná ohľady. Aj keď mu srdce krvácalo, dal popraviť svojho syna 
namiesto sluhu. 

Toto sa dozvedeli lúpežníci a naľakali sa. Keď panovník neušetril ani vlastného syna, 
čo potom urobí s nami? Zľakli sa a ihneď sa rozhodli, že nemôžu takto žiť a napravia sa.  

Uvedomujeme si aj my dosah tejto otázky? Boh „vlastného Syna neušetril, ale vydal 
ho za nás všetkých...“ (Rim 8, 32), píše sv. apoštol Pavol. Čo potom urobí s nami? 

Pred vstupom do svätého pôstu nám Spasiteľ príbehom o márnotratnom synovi ukázal, 
aký úbohý je človek, ktorý padne, ktorý hreší, a aké nesmierne je Božie milosrdenstvo k 
človekovi, ktorý vstane a obráti sa. 

Každý z nás sa nejako podobá tomuto nehodnému synovi. Šťastný je ten, kto pozná 
cestu k Otcovi. Ak si to včas uvedomíme, Boh je ochotný nám vyjsť v ústrety a prijať nás. Ak 
nie, potom si sami odpovedzme na otázku: Ak Boh neušetril vlastného Syna, čo potom urobí s 
nami?   

 
 
Kvetná nedeľa - I.   
Jn 12, 1-18 
 
V posledných dňoch pôstneho obdobia s hlbokým dojatím počúvame tie state z 

evanjelia, ktoré opisujú Kristovo umučenie. Dnes, na Kvetnú nedeľu nám Božie slovo opisuje 
jeho slávnostný vstup do Jeruzalema, teda do mesta, kde mal dokonať vykupiteľské dielo. A 
tak sme sa v duchu pripojili k tým zástupom, ktoré s ratolesťami vítali Ježiša Krista ako 
svojho kráľa: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom...“  (Jn 12, 13). 

Je zaujímavé zamyslieť sa nad touto udalosťou, pretože Spasiteľ počas svojho 
pozemského života sa nikdy nedal oslavovať a nikdy nehľadal svoju slávu. Po zázračnom 
rozmnožení chleba na púšti ho chceli zvoliť za kráľa. On však odišiel do samoty. Keď 
uzdravil chorých, povedal im, aby o tom nikomu nehovorili. Aj pri premenení na hore Tábor, 
keď apoštolom na chvíľu ukázal svoju nebeskú slávu, povedal: „Nikomu nehovorte o tomto 
videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“ (Mt 17, 9). 

Teraz však na Kvetnú nedeľu dovolil, aby ho zástupy oslavovali. Bola to Božia vôľa. 
Spasiteľ musel trpieť až do konca. Preto aj keď ho zástupy vítali a volali na slávu, o niekoľko 
dní namiesto palmových ratolestí dali mu do rúk trstinu. V Jánovom evanjeliu čítame, že 
Spasiteľ vtedy na Kvetnú nedeľu povedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený.“ 
(Jn 12, 23). Ba zdôrazňuje, že z neba zaznel hlas nebeského Otca, ten istý, čo pri jeho krste 
alebo premenení: „Už som oslávil a ešte oslávim.“ (Jn 12, 28). Zástupy, ktoré tam stáli, 
počuli, že pri týchto slovách zahrmelo (porov. Jn 12, 29). 

A tak teda všetko, čo sa stalo i na Kvetnú nedeľu, stalo sa, aby sa splnili slová Písma 
(porov. Lk 24, 44-46). 

Sv. evanjelista Matúš, ktorý nám tiež zapísal tento Kristov slávnostný vchod do 
Jeruzalema  na Kvetnú nedeľu, poznamenáva, že túto oslavu mu pripravili predovšetkým deti. 
Ba hovorí, že ho sprevádzali až do chrámu a aj tam mu volali: „Hosanna synovi Dávidovmu!“ 
(Mt 21, 15). Preto sa veľkňazi a zákonníci okolo neho zhromaždili a s hnevom hovorili: 
„Počuješ, čo títo hovoria?“ (Mt 21, 16a). Áno, počujem, povedal Spasiteľ, ale či ste nikdy 
nečítali: „Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu?“ (Mt 21, 16b). 



Akosi v každej dobe sme svedkami toho, že mladí ľudia, deti a mládež, si skôr 
nachádzajú cestu k Bohu než dospelí. To preto, že nie sú zaťažení komplexmi a majú taký 
jednoduchý, úprimný vzťah k Bohu, že neraz je to dojímavé. Pozrime sa len na udalosť, keď k 
Spasiteľovi prichádzali deti so svojimi matkami a dospelí im v tom bránili. On vtedy povedal: 
„Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ (Mt 
19, 14). Podobne aj na Kvetnú nedeľu dospelých mrzelo, že nasledujú Krista až do chrámu a 
volajú mu na slávu (porov. Mt 21, 15). Tieto deti tam neboli pre zábavu, ale preto, že cítili, že 
ich Kristus má rád. 

Prenesme sa však od Kvetnej nedele na Veľký piatok! Ani jedno z tých detí, ktoré na 
Kvetnú nedeľu volali „Hosanna!“, nepripojilo sa na Veľký piatok k tým, ktorí volali 
„Ukrižuj ho!“ Niektoré z nich ho videli kráčať ulicami Jeruzalema s krížom na pleciach a iste 
plakali. Preto aj maliari, ktorí maľujú malé deti ako sprevádzajú svoje matky, ktoré sa 
stretávajú s trpiacim Kristom, maľujú ich ako smutné a uplakané. 

Hádam aj z toho dôvodu je už niekoľko rokov z rozhodnutia Svätého Otca Jána Pavla 
II. na Kvetnú nedeľu tzv. Deň mladých, Deň kresťanskej mládeže. Cirkev vidí, že v mladých 
je budúcnosť, tým aj budúcnosť Cirkvi. V každom biskupskom sídle je v tento deň 
zhromaždenie mládeže okolo svojho biskupa na spôsob tých mladých z Kvetnej nedele z 
evanjelia. Doslova, ako to povedal Spasiteľ, že z úst týchto nevinných deti si aj Kristus 
pripravil slávu. 

Ak si dnes pripomíname Kristov vchod na Kvetnú nedeľu do Jeruzalema a tiež držíme 
v rukách zelené ratolesti, majme zmýšľanie tých jeruzalemských detí: úprimné a nefalšované. 
A majúc tiež na pamäti Kristove slová ako nám ich zapísal sv. Matúš: „Ak sa neobrátite a 
nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ (Mt 18, 3).  

 
 
Kvetná nedeľa - II.   
Jn 12, 1-18 
 
Keď sa Ježiš na svojej poslednej ceste do Jeruzalema priblížil k mestu, poslal svojich 

učeníkov do neďalekej dediny, aby odviazali oslicu a osliatko a priviedli ich k nemu. Učeníci 
sa ale pýtali: Čo nám ale povedia ľudia? Podľa sv. Matúša Pán im povedal: „Keby vám niekto 
niečo hovoril, povedzte: «Pán ich potrebuje».“ (Mt 21, 3). Učeníci tak urobili. Ježiš sa 
posadil na osliatko a s veľkou slávou vošiel do Jeruzalema. Všetci ľudia boli vzrušení a pýtali 
sa: „Kto je to?“ (Mt 21, 10). Zo zástupov dostali odpoveď: „To je ten prorok, Ježiš z 
galilejského Nazareta.“ (Mt 21, 11). 

Čo hovoria dnes tieto slová a táto udalosť z evanjelia nám? 
Ak aj nás niekto pošle či povolá Boh, nedajme sa odradiť. Nedajme na to, čo budú 

hovoriť ľudia. Keby sme na to dali, nemohli by sme splniť svoje poslanie v Božom pláne. Aj 
učeníci by nepriviedli osliatko, keby sa báli. 

Slová „Pán  ich potrebuje“ (Pán nás posiela) - to je naše svedectvo, ktoré máme 
vydávať svetu, ako to povedal Ježiš pri svojom nanebovstúpení: „Dostanete silu a budete mi 
svedkami v Jeruzaleme... a až po samý kraj zeme.“ (Sk 1, 8). To je dôkaz, že na svete nie sme 
sami, nie sme závislí od tohto sveta, ani sa nechceme ním ovládať (manipulovať). Je to 
vlastne hľadanie Božieho kráľovstva už na tomto svete. Chceme urobiť všetko preto, aby Pán 
Ježiš mohol vojsť do našich sŕdc. Možno prídu aj skúšky a utrpenie, ale Kristus bude s nami. 
Lenže za svojím presvedčením musíme stáť a nesmieme podliehať náladám ako židovský 
národ. Na Kvetnú nedeľu volal „Hosanna!“ a vo Veľký piatok „Ukrižuj ho!“ 

V roku 1969 v istom mohamedánskom chráme v Kašmíre uchovávali ako vzácnu 
relikviu fúz z brady Mohameda. Naraz sa zistilo, že táto relikvia sa stratila. Všeobecne 
podozrievali budhistov, že ju mohamedánom ukradli. Mohamedáni boli takí urazení, že ich 



vyšlo do ulíc 140 tisíc a kričali, že sú ochotní obetovať svoje životy vo svätej vojne proti 
budhistom. Až keď sa táto relikvia vrátila, nastalo utíšenie medzi mohamedánmi. 

Títo ľudia veria v svojho proroka a nielen vyznávajú o ňom, že je najvyšší boží 
prorok, ale sú ochotní za neho položiť aj svoj život. 

Od nás sa dnes nežiada položiť za Krista svoj život. Žiada sa však, aby sme svoj život 
nasmerovali podľa neho k nebeskému Otcovi a svedčili o ňom všade tam, kde nás postavil 
Boh. Každý z nás má byť apoštolom v prostredí, kde žije. Máme šíriť a hovoriť okolo seba 
túto pravdu o Bohu, aj keď je mnohým nepríjemná. 

V Pastierskom liste biskupov Slovenska, ktorý sa v roku 1993 čítal v našich chrámoch 
v Štvrtú pôstnu nedeľu, sme o. i. počuli slová: „Kresťan musí zásadne vždy odsúdiť každé 
zlo. Keď treba, tak verejne a nahlas, a to aj s rizikom nejakej vlastnej ujmy.“ Vo svete bude 
vždy rôznosť názorov a zmýšľania, Kristus bude vždy tým znamením, „ktorému budú 
odporovať“ (Lk 2, 34). Kresťan musí však vedieť, kde je jeho miesto, povedať pravdu, aj keď 
bude pre mnohých nepríjemná. 

Z minulosti je z našich televíznych obrazoviek dobre známa osobnosť dr. Jiřího 
Mrázka, CSc. Bol to pracovník Čs. akadémie vied, ktorý komentoval kozmické lety 
sovietskych kozmonautov. Zomrel ako 55-ročný. Pred svojou smrťou povedal: „Prosím, 
povedzte ľuďom, nech vedia, že veľká neznáma sila, ktorú som tušil na dne ľudského 
poznania, nebola pre mňa nikdy nejakou fyzikálnou veličinou, ale bola pre mňa vždy 
Osobou... Povedzte to všetkým ľuďom, ktorí ma poznali. Tridsať rokov som sa modlil 
krížovú cestu, aby ma Kristus posilnil na ceste k Bohu...“ 

Za správnu predstavu o Bohu sa nikto nemusí hanbiť. Hanbí sa len ten, čo nemá čisté 
srdce. 

V roku 1962 obletel Jurij Gagarin zemeguľu. Po návrate z vesmíru cestoval z jedného 
mesta do druhého a všade hovoril: „Boha som tam hore nevidel.“ Jedno dievča z Götteborgu 
mu napísalo list. List bol krátky a obsahoval tento text: „Drahý kozmonaut Gagarin. 
Dozvedám sa, že ste leteli v kozmickom priestore, a ako hovoríte, Boha ste tam nevideli. 
Pane, rada by som sa vás spýtala: Máte čisté srdce?“ 

Toto dievča zrejme dobre poznalo Kristove slová z jeho Reči na vrchu: „Blahoslavení 
čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8). 

Uvedomme si, že Ježiš Kristus je ten, okolo ktorého sa točí nielen dnešný svet, ale i 
celý náš život. Kvetná nedeľa nám pripomína, že sa v každej dobe nájdu ľudia, ktorí budú 
volať „Hosanna!“  alebo „Ukrižuj ho!“ Ale Krista pochopia a prijmú len tí, čo majú čisté 
srdce. 

 
 
Kvetná nedeľa - III.  
Jn 12, 1-18 
 
Kvetnou nedeľou začíname svätý týždeň, v ktorom si s Cirkvou pripomenieme, čo pre 

nás a pre našu spásu vytrpel Boží Syn... Dnes sme sa v duchu pripojili k tým, ktorí v 
Jeruzaleme na Kvetnú nedeľu privítali Ježiša Krista ako kráľa slovami: „Hosanna! 
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“ (Jn 12, 13).  

Ježiš prišiel skromne, nie na spôsob dnešných panovníkov. Nesprevádzalo ho vojsko, 
nekládol na ľudí žiadne nároky a nesľuboval im blahobyt. A napriek tomu v ňom rozpoznali 
Mesiáša, ktorý mal prísť vykúpiť svoj ľud. 

Sv. Matúš, ktorý tiež zaznamenal tento slávnostný vstup Ježiša do Jeruzalema na 
Kvetnú nedeľu, píše, že túto slávu mu pripravili predovšetkým deti. Preto veľkňazi a 
zákonníci, ktorí to videli, nahnevane povedali Ježišovi: „Počuješ, čo títo hovoria?“ (Mt 21, 



16a). Ježiš im na to odpovedal: „Pravdaže. Ale nikdy ste nečítali: «Z úst nemluvniat a 
dojčeniec pripravil si si chválu»?“ (Mt 21, 16b). 

Akosi v každej dobe sme svedkami toho, že mladí ľudia, deti, si skôr nachádzajú cestu 
k Bohu ako dospelí. My kňazi by sme mohli uviesť mnoho príkladov, ako deti, často bez 
vedomia svojich rodičov - najmä v minulosti, prichádzajú do chrámu, na náboženstvo a chcú 
pristúpiť k sv. prijímaniu... Dnešní dospelí ľudia sú väčšinou odchovaní bývalým režimom v 
protináboženskom duchu. Vo viere v Boha mnohí nevidia nič, čo by ich k nemu malo 
priťahovať. V bývalom režime ho mnohí verejne popierali, pretože by ich to stalo kariéru a 
priazeň mocných. Dnes nechcú byť učeníkmi a vyznávačmi toho chudobného a pokorného 
Krista, pretože to nezapadá do obrazu úspešného podnikateľa. Ale deti, tie nie sú zaťažené 
týmito komplexmi a majú k Bohu jednoduchý, úprimný vzťah, že neraz je to až dojímavé 
pozorovať. 

Jeden zo súčasných našich kňazov spomína tento skutočný príbeh zo svojho okolia z 
nedávnych rokov. 

Babička pripravila desaťročnú vnučku na prvé sväté prijímanie. Keď sa o tom 
dozvedeli rodičia, že ich dcérka bola v kostole na prvé sväté prijímanie, takmer zúrili. Babku 
vyhnali z bytu, katechizmus spálili a dcérku nemilosrdne zbili. Od tej chvíle ich dcérka začala 
chorľavieť. Jej stav sa zhoršoval, až ju nakoniec museli dať do nemocnice. Dali ju však 
ďaleko od domova, aby o tom ľudia nevedeli. Dievča veľmi trpelo, avšak všetko svoje 
utrpenie obetovalo za svojich rodičov. K tomu sa aj veľmi modlilo. Na oddelení si našlo 
kamarátku a tej sa so všetkým zverilo. 

Po čase dievča bolo operované. Nádor na hlave sa však zväčšoval. Z nemocnice 
napísalo list svojej kamarátke, ktorá bola na prázdninách. V ňom píše: „Som šťastná. 
Konečne boli pri mne naši. Otec a mama. Nevedeli sa so mnou dorozumieť, lebo po operácii 
som úplne stratila sluch. Otec vytiahol obrázok ukrižovaného Krista a pod neho napísal: 
«Dcérka, ty si naša záchrana. Ty si nás priviedla k Bohu...»“ A ďalej dodáva: „Som šťastná, 
že Boh otvoril duchovné oči aj mojím rodičom, že Boh aj ich prijal. Teraz môžem pokojne 
zomrieť...“ 

Kamarátka, praktikantka, ktorá sa po prázdninách vrátila na oddelenie, tam svoju 
známu nenašla. Jej dobité telo už pochovali. 

Príbeh smutný, ale pravdivý. A veru, v živote sa často v živote opakuje, že deti samé 
nachádzajú cestu k Bohu. Neraz rodičia, pohnutí príkladom svojich detí, prichádzajú do 
chrámu s otázkou: Čo tam naše dieťa vlastne robí?... Naozaj by sme si tu mohli pripomenúť 
Kristove slová z evanjelia: „Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu.“ (Mt 21, 
16b). 

Preto Ježiš hovorí: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí 
nebeské kráľovstvo.“ (Mt 19, 14). 

Toto si osobitne máme uvedomiť nielen na Kvetnú nedeľu, ale aj v hociktorom čase. 
Tak, ako to povedal pápež Ján Pavol II.: „Svet možno zmeniť iba vtedy, keď každý na svojom 
mieste bude žiť a vystupovať ako kresťan.“ (Orvieto, 16.06.1990). A výchova kresťana sa 
začína v rodine. Ak takej výchovy niet, len ťažko ju možno nahradiť. 

 
   
Veľký piatok - I.  
 
V dejinách Starého zákona snáď niet dojemnejšieho obrazu, ako obraz cesty praotca 

Abraháma so synom Izákom na vrch v krajine Morja, ako nám to opisuje Prvá Mojžišova 
kniha v 22. kapitole. S bôľom v srdci kráča Abrahám k vrchu, lebo tak žiadal Boh: „Vezmi 
svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny ,Morja‘! Tam ho 
obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem.“ (Gn 22, 2). A tak jeho syn, 



pýcha a nádej života, kráča po jeho boku. Má byť obetovaný. Pod vrchom vzal Abrahám 
drevo z osla a naložil ho na svojho syna Izáka. Tu prehovoril syn k otcovi: „Ot če!... Drevo a 
oheň na zápalnú obetu je tu, kde však je baránok na zápalnú obetu?“ (Gn 22, 7).  A otec, 
zadržujúc plač, odpovedal: „Boh si už obstará baránka na zápalnú obetu, syn môj.“ (Gn 22, 
8). To bola jediná Abrahámova odpoveď. 

Dnes, vo Veľký piatok, je pred nami druhý Izák. Boh sám sa postaral o Baránka. Ježiš 
Kristus - Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta (porov. Jn 1, 29). Vrcholnou chvíľou jeho 
pozemského života je jeho obeta na kríži vo Veľký piatok. Pred našimi zrakmi sa objavuje 
drevo kríža, na ktorom pre nás a pre našu spásu zomrel Boží syn, Spasiteľ sveta. Mohol nás 
vykúpiť tisíckami spôsobov, lacnejšími, než bola obeta na kríži... Ale keďže nebeský Otec sa 
rozhodol tak, ukázal tým, aká je jeho láska k nám hriešnym. 

Celú príčinu svojej smrti na kríži vyjadril sám Spasiteľ v známom nočnom rozhovore s 
Nikodémom, ako nám to zapísal sv. Ján 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). 
Alebo ako to napísal sv. Pavol v Liste Rimanom: „Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že 
Kristus zomrel za nás..“ (Rim 5, 8). Môžeme teda povedať, že pohnútkou Kristovej smrti na 
kríži je Božia láska k nám. 
 Vieme o tom, že už na začiatku ľudského pokolenia sa človek odvrátil od Boha svojou 
neposlušnosťou a preto stratil Božie dedičstvo pre seba i pre svoje potomstvo. 
 Sami ľudia svojimi silami, modlitbami a obetami neboli schopní dať Bohu spravodlivú 
náhradu za svoju neposlušnosť. Preto sa Boží Syn stal človekom, aby svojou smrťou na kríži 
napravil, vynahradil, vyvážil všetku ľudskú neposlušnosť voči Bohu. 
 Kristov kríž je teda prejavom nesmiernej Božej lásky k nám. To nás núti, aby sme 
milovali a ctili si ukrižovaného Spasiteľa. Osobitne dnes vo Veľký piatok! Preto spolu s 
miliónmi kresťanmi kľačíme pred drevom kríža, aby sme nezabudli, že tieto dve zbité ramená 
zostávajú naveky znamením odpustenia a spásy, kto sa k nemu s vierou, nádejou a láskou 
pozrie. 
 K blahoslavenému Štefanovi, pustovníkovi, prišli raz mnísi a prosili ho, aby rozprával 
o tom, čo je najdôležitejšie v duchovnom živote. On ticho sedel a mlčal. A keď naňho 
doliehali, že prišli zďaleka a chcú od neho počuť dobrú náuku, pretože sa všade hovorí o jeho 
svätosti, pustovník nakoniec odpovedal: „Poviem vám celkom krátku náuku: Ja vo dne i v 
noci nemám nič iné pred očami, iba Pána Ježiša ako visí pribitý na kríži.“ 
 A potom znova mlčal. Tí boli prekvapení touto krátkou náukou a hlboko sa nad ňou 
zamysleli. Dlhú chvíľu potom mlčali a napokon sa úctivo poklonili svätému starcovi a v 
tichosti odišli. 
 V tejto posvätnej chvíli Veľkého piatku hľaďme aj my v duchu a tichosti na Pána 
Ježiša na kríži. Visí tam aj pre nás a pre naše hriechy. Ten pohľad nám musí stačiť, aby 
ovplyvnil náš život a dal mu správny smer. Tak, ako to povedal sv. Tomáš Akvinský: 
„Umučenie Pána Ježiša na kríži stačí na to, aby bolo dokonalým poučením pre náš život.“  
 
 
 Veľký piatok - II. 

 
Skupina študentov strednej školy sa vybrala na výlet so svojím učiteľom. Prechádzali 

okolo zamrznutého jazera. Napriek dôraznému zákazu učiteľa zopár chlapcov vyšlo na ľad. 
Niekoľko minút sa po ňom naháňali. Naraz sa tenká vrstva ľadu prelomila a chlapci spadli do 
vody. Na ich prenikavý krik pribehol učiteľ. Jeden z chlapcov, ktorý nevedel plávať, sa začal 
topiť. Učiteľ skočil do vody, aby ho zachránil. Podarilo sa mu ho vytiahnuť na breh. Lenže 
učiteľovo srdce tú námahu nevydržalo. Dostal infarkt a zomrel. 



Bol pohreb. Zachránený študent stál nad hrobom svojho učiteľa. Pozerajúc sa na jeho 
rakvu s bolesťou a zahanbením rozmýšľal: Za to, že žijem, vďačím môjmu dobrému 
učiteľovi. Za každý deň, rok svojho života, vďačím jemu. To, že je mŕtvy, je moja vina. Keby 
som bol poslúchol a neišiel na ľad, mohol ešte ďalej žiť. Obetoval za mňa svoj život... 

Tento chlapec zaiste až do svojej smrti s bolesťou v srdci a súčasne s vďačnosťou bude 
spomínať na svojho učiteľa. 

Dnes je Veľký piatok. Veľký svojím významom. Po celom kresťanskom svete si dnes 
veriaci ľudia pripomínajú, že to, čo sa stalo v ten prvý Veľký piatok, bolo to vlastne pre nás, 
pre naše hriechy. Pád, neposlušnosť prvých ľudí bol príčinou, že tento hriech prešiel na celé 
ľudské pokolenie, ktoré stratilo  milosť žiť s Bohom vo večnom živote v nebi. 

Z nekonečnej Božej lásky bol na zem poslaný Boží Syn, ktorý svojou smrťou na kríži 
zomrel za nás, zaplatil za nás, vykúpil nás svojou smrťou a znovu nám otvoril cestu k Bohu. 

A tak si každoročne pripomíname jeho smrť na kríži a kľačíme pred jeho hrobom. Sme 
mu vďační za túto vykupiteľskú smrť, pretože jeho smrťou sme boli vykúpení z večného 
zatratenia. 

Tak sme o tom spievali včera večer: „Svojou čestnou krvou Kriste vykúpil si nás spod 
kliatby zákona. Dal si sa pribiť na kríž a svoj bok kopijou prebodnúť. Ľuďom si získal 
nesmrteľnosť. Sláva tebe, náš Spasiteľ.“ (Tropár).  

Nielen táto jedna pieseň, ale všetky liturgické texty a obrady týchto dní sú naplnené 
hlbokým pohnutím, a tiež srdcia tých, ktorí milujú Boha. Preto kľačíme pred jeho hrobom, 
aby sme ďakovali nebeskému Otcovi za jeho lásku, že nám poslal svojho Syna, aby nás 
svojou dobrovoľnou smrťou vykúpil, aby sme mohli žiť večne. 

Jedna zbožná legenda hovorí, že akýsi mladík opustil rodný dom, aby sa takto 
vzdialený mohol venovať neviazanému životu. Kráčal cestou a tu stretol vážneho muža, 
zahaleného širokým plášťom. „Kde ideš?“ pýtal sa ho onen muž. „Čo ti na tom záleží“, 
nevľúdne odpovedal mladík. Muž odkryl svoj plášť a pred mladíkom stal sám Spasiteľ. V 
boku hlboká rana, srdce prebodnuté. A Spasiteľ miernym hlasom povedal: „Pozri sa tu!  Z 
tejto rany v srdci poznáš ako mi na tom záleží, kam ideš.“ 

Za nás, za naše hriechy trpel a zomrel Boží Syn na kríži. A nedivme sa, keď nám to on 
alebo jeho Cirkev pripomína. Na každom jednom z nás mu záleží, akou cestou kráča týmto 
životom. Na to zvlášť pamätajme dnes, keď sa s úctou skláňame pred Božím hrobom. 

 
 
Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista - I.  
 Jn1, 1-17 
 
Pred niekoľkými rokmi bol aj v našich kinách premietaný - dnes ho možno dostať na 

videokazetách - film Ben Hur. Je to film z čias zrodu kresťanstva, ktorý sa končí ukrižovaním 
a smrťou nášho Spasiteľa za hriechy sveta. Udalosti tohto filmu majú rýchly spád, na konci 
Kristovi prívrženci oznamujú istej skupine: „Náš kráľ umrel!“ A keď sa títo smutne začnú 
rozchádzať, na plátne sa objavia slová: „On neumrel! On žije v srdciach ľudstva!“ 

Tento film však nevyjadril to, čo my veriaci kresťania oslavujeme na Veľkú noc. To 
preto, že on nežije len v srdciach ľudstva a vo vďačnej spomienke miliónov veriacich. My o 
ňom vieme, že skutočne zomrel a vstal z mŕtvych. A tak žije nielen v srdciach a v našej 
vďačnej spomienke, ale aj ako víťazný premožiteľ a pôvodca nášho života. 

Preto Cirkev svätí veľkonočné sviatky s najväčšou slávnosťou a radosťou, ako 
„sviatok sviatkov“ (prazdnikov prazdnik). K radosti vyzýva veriacich, anjelov, aby s ňou 
všetko, čo je na nebi a na zemi, s radosťou spievalo, ako je to vyjadrené vo veľkonočnej 
utierni: „Nech sa nebesia veselia, nech sa raduje zem, nech spieva celý vesmír viditeľný a 
neviditeľný, lebo žije Kristus, radosť všetkých vekov.“ (Nebesa ubo dostojno da veseľatsja...).  



 Keď čítame úvahy Svätých Otcov o tomto sviatku, nájdeme v nich radosť a jasanie. 
Tak napr. sv. Gregor Nazianzský píše: „Rád by som mal hlas anjela, aby ma počul celý svet, 
keď volám: Pán vstal z mŕtvych.“  A sv. Augustín píše: „Ani vysloviť nemôžem, čo dnes 
cítim. Radosť môjho srdca nevie vyjadriť nijaký jazyk. Áno, toto je deň, ktorý nám učinil 
Pán!“ 

Radosťou je teda naplnený celý kresťanský svet, ktorý tento sviatok oslavuje s 
najväčšou radosťou. Kristova smrť a jeho vzkriesenie tvorí takto nerozlučné veľkonočné 
tajomstvo, ktoré je základom našej kresťanskej viery. Už apoštoli posilnení Svätým Duchom 
začali na prvé Turíce ohlasovať vzkrieseného Krista ako svedkovia, ktorí ho po jeho smrti 
znovu videli živého a dotýkali sa ho. Odvtedy Cirkev pokračuje v tomto hlásaní až po dnešné 
časy. Nielen na Veľkú noc, ale vlastne v celom cirkevnom roku je každá nedeľa spomienkou 
na toto jeho slávne zmŕtvychvstanie, čo je pekne vyjadrené najmä v ruštine, kde sa nedeľa 
nazýva „voskresenije“. Každá ranná modlitba v Cirkvi je pozdravením toho, ktorý premohol 
smrť a svojím zmŕtvychvstaním nám daroval večný život. 

Každý  z nás vie, že náš vlastný život sám v sebe nemá trvanie, a preto sa ľudia snažia 
žiť v druhých. Žijú vo svojich deťoch, alebo vo svojej sláve, ktorú získali svojím životom, 
úspechmi, umením. Ale i tu poznávame, že i jedno i druhé zostane len tieňom, výkrikom po 
večnosti. 

Kristovo vzkriesenie nám ukazuje ako sa človek môže stať nesmrteľným. Môžeme 
zachovať svoju existenciu sami v sebe, nie v druhom - v tom, ktorý bol, je a bude; v tom, 
ktorý je Bohom živých. Boží Syn to jasne povedal, ako to máme zapísané u sv. Jána: „Lebo 
vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim 
v posledný deň.“ (Jn 6, 40). 

On zomrel za nás na kríži a vstal z mŕtvych. Získal nám takto nesmrteľnosť pre našu 
dušu. Aby sme s ním mohli žiť tu na zemi a raz naveky vo večnosti, dal nám pokrm - svoje 
telo a krv, o ktorom vyhlásil: „Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete 
mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný 
deň.“ (Jn 6, 53-54). Preto cirkevní Otcovia nazývajú Eucharistiu - liekom nesmrteľnosti. 

Keď si teda aj tohto roku pripomíname jeho slávne vzkriesenie, spojme svoje životy s 
ním, aby sme mohli dosiahnuť svoje vzkriesenie. Lebo buďme si istí, že vo večnosti nás čaká 
istá blaženosť, o ktorej sv. Pavol napísal, „ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do 
ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1 Kor 2, 9). 

 
 
Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista - II. 
Jn 1, 1-17 
 
Začiatok evanjelia podľa svätého Jána (1, 1-17), ktoré vo východnom obrade sa tak 

slávnostne číta na veľkonočné sviatky, dáva nám podnet, aby sme sa tu zamysleli, že ide o 
čosi veľké a mimoriadne. Hovorí sa v ňom o Bohu, ktorý nemá počiatok a ktorým všetko 
povstalo. Hovorí sa v ňom o Svetle, ktorého príchod zvestoval sv. Ján Krstiteľ. Týmto 
Svetlom bol sám Boží Syn, ktorý prišiel na tento svet, medzi svojich, ale svoji ho neprijali. 
Prišiel však, aby jeho pôsobením všetci uverili a tým, ktorí ho prijmú, dá schopnosť stať sa 
Božími deťmi. Nimi sme sa nakoniec aj stali, keď Boží Syn, večné Slovo, zomrel za nás na 
dreve kríža. 

Uvedomujeme si, akej hodnosti, akej cti sa nám dostalo, keď výkupnou obetou 
Božieho Syna na kríži sme sa stali Božími deťmi? Na začiatku svojho verejného pôsobenia v 
Reči na vrchu Ježiš povedal: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré 
skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 16). Vieme, čo to znamená?  



Ak ideme za krstného otca, matku, ak sa ženíme či vydávame, kňaz od nás žiada 
krstný list. To je často všetko, čo svedčí, že sme kresťania (najmä v nedávnej minulosti). 
Avšak kresťanstvo, to nie je byť zapísaný v matrike. To je život, to sú skutky, ktorými 
dávame príklad iným a ktorými oslavujeme nášho Otca, ktorý je na nebesiach: v rodine, vo 
farnosti, na pracovisku, v spoločnosti. 

Istý kňaz, ktorý prišiel na novú farnosť, vo svojej prvej kázni hovoril o láske, o 
znášanlivosti. Potom cez týždeň pozoroval, ako jeho kázeň uvádzajú do života. Nič sa však 
nezmenilo. Veriaci sa ďalej hnevali, neznášali... V nasledujúce nedele  preto povedal znovu tú 
istú kázeň o láske. Veriacich to prestalo baviť a dohovárali mu, či nevie hovoriť o inom. Kňaz 
im povedal: Ja som za vás zodpovedný pred Bohom. Som tu na to, aby som vás učil a viedol k 
Bohu. Ale ako vás môžem učiť vyšším pravdám, keď neviete pochopiť tú najzákladnejšiu 
pravdu - lásku. Ani učiteľ neučí žiakov vyššej matematike, ak ich prv nenaučí počítať. 

Zdá sa, že všetkým by nám bolo potrebné takmer denne pripomínať, aby sme sa mali 
radi a navzájom sa znášali. Veď sa pozrime do našich rodín, na naše pracoviská, ako to 
vlastne vyzerá. Závidíme si, škodíme jeden druhému, ohovárame, prehrabujeme sa v cudzích 
problémoch (akoby sme ich sami nemali dosť!)... To vôbec nesvedčí, že sme veriaci, že sme 
Božími deťmi. Viac by sme mali naplniť to staré a pravdivé príslovie: Ži a nechaj žiť... Viera 
je Božím darom a je úlohou nás všetkých, aby sme vydávali svedectvo o našej viere svojím 
dobrým správaním - vždy a všade. 

Zdravotná sestra dlhé mesiace ošetrovala v nemocnici chorého človeka, ktorý neveril v 
Boha. Nikdy s ním nehovorila o Bohu, ale ošetrovala ho so všetkou starostlivosťou a láskou. 
Nikdy mu nepovedala zlého slova. Keď odchádzal z nemocnice, povedal jej: „Sestrička, vy 
ste mi nikdy o Bohu nehovorili. Svojou trpezlivosťou ste však urobili viac. Ukázali ste mi 
Boha.“ 

To je úloha nás veriacich: Byť svetlom sveta a soľou zeme (porov. Mt 5, 13-14). 
Svojím životom ukazovať jeden druhému cestu k Bohu. Žiť tak, aby naše dobré skutky svietili 
pred ľuďmi, aby vidiac naše dobré skutky, oslavovali nášho Otca, ktorý je na nebesiach 
(porov. Mt 5, 16). 

Rudolf Dilong napísal tieto slová: „Koľkých zodvihneš k dobrému, v toľkých ťa Boh 
zodvihne k sebe.“ 

Každý z nás má stáť v službách evanjelia v prostredí, do ktorého nás postavila Božia 
prozreteľnosť. Od každého sa vyžaduje i veľmi konkrétna apoštolská činnosť. A kto zobudí 
svet, aby unikol katastrofe, ak kresťania spia? Preto neulievajme sa, ale vyhŕňme si rukávy!  

Zostavovateľ jedného starého kalendára dal na začiatku každého mesiaca vhodnú 
kresbu a slová. V apríli to bola postava, ktorá sa chystala použiť kozmetické prostriedky, 
namaľovať sa a nalíčiť, aby človek dobre vyzeral. Slová pripomínali, že musíme so sebou čosi 
urobiť, aby sme sa nielen zdali, ale aj boli lepšími. 

Nám to ponúka nielen mesiac apríl, ale vlastne celý rok nám ponúka svoje dni, aby 
sme sa nielen zdali dobrými, ale nimi aj boli. Podľa slov vzkrieseného Krista máme byť 
naozaj jeho svedkami „až po kraj sveta“ (Sk 1, 8). To isté hovorí aj dnes: byť jeho svedkami 
dobrým životom, dobrými skutkami, aby bolo na nás vidieť, že sme Božími deťmi. 

 
 
Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista - III. 
    
Spomienka na Kristovo zmŕtvychvstanie nám vždy kladie pred naše oči ženy-

myronosičky, ktoré sa vo veľkonočné ráno ponáhľali ku Kristovmu hrobu. Pre nich to ešte 
nebolo radostné veľkonočné ráno, pretože išli k hrobu mŕtveho. Chceli ukončiť pohrebné 
úpravy mŕtveho Kristovho tela. Pri hrobe však počuli otázku, ktorú rozhodne nečakali: 
„Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám 



povedal, keď bol ešte v Galilei: «Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, 
ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.»“ (Lk 24, 5-7). 

Prečo ich to prekvapilo? Veď predsa počuli, že Boží Syn musí trpieť, zomrieť a 
tretieho dňa vstať z mŕtvych. Prečo tretieho dňa idú k hrobu a nesú voňavé oleje k pomazaniu 
jeho mŕtveho tela? 

Ich zbožnosť bola zaiste sprevádzaná akousi nedôverou. Nebrali všetko vážne, čo im 
Ježiš povedal... S podobnou nedôverou sa stretávame aj u apoštolov. Aj oni sa rozutekali pri 
jeho ukrižovaní... Okrem Jána všetci ho opustili... Kus podobnej nedôvery je i v každom z 
nás... 

V jednej nábožnej západnej farmárskej oblasti hrozilo, že sucho zničí celú úrodu. 
Posledným zúfalým činom, ktorým miestny kňaz požiadal celé spoločenstvo, bolo, že sa 
všetci zišli na jednej farme, kde sa mali modliť za dážď. 

Zhromaždili sa tam celé davy farmárov. Kňaz vystúpil na traktorovú vlečku a stadiaľ 
oslovil farmárov. Povedal: 

- Bratia a sestry, vidím, že ste sa tu dnes zhromaždili, aby ste sa pomodlili za dážď. 
- Áno, tak je, odpovedal zástup. 
- Ste teda presvedčení, pokračoval kňaz, že máte dostatočnú vieru, aby sme privolali 

dážď? 
 - Áno, znova zahučal zástup. 

- Ja vám verím, ale predsa mám pochybnosť. 
- Zástup mlčal, čakal, čo povie kňaz. 
Bratia a sestry, kde teda máte dáždniky? 
Nie je to tak aj s našou vierou? 
Dnes prichádzame do chrámu s celou kresťanskou Cirkvou, aby sme oslávili Kristovo 

víťazstvo nad smrťou. Ale naozaj žijeme v istote tohto Kristovho víťazstva? Žijeme vo viere v 
vzkrieseného Ježiša Krista? Veď často trpíme neistotou, čo prinesie zajtrajšok. Aj nás trápi 
smútok, keď sprevádzame zosnulých k hrobu. A nielen smútok, pretože ten tam má svoje 
miesto, ale beznádejnosť. Mohli by sme sa tak pozerať na smrť, ak by sme verili, že Ježiš 
Kristus žije, že je Pánom života a smrti? 

Hovoríme tu teda o takej živej viere, na ktorú myslel Ježiš, keď povedal: „Ja som 
vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, 
neumrie naveky.“ (Jn 11, 25-26). Máme takúto vieru? Veríme tomu? Ježiš sa takto pýta nielen 
Marty, ale aj nás: „Veríš tomu?“ (Jn 11, 26). Marta vtedy uverila a povedala: „Áno, Pane, ja 
som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“ (Jn11, 27).  

Veľkonočné sviatky sú pre nás vždy novou príležitosťou prijať túto vieru v živého 
Krista. Kiež by sme ho dokázali hľadať aspoň s takou nedôverujúcou vierou a láskou ako tieto 
myronosičky. Aj nám hovorí: Nehľadajte už živého medzi mŕtvymi! Prijmite život vykúpený 
a víťazný, radosť, ktorú vám nemôže zničiť ani smrť!  

 
 
Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista - IV. 
Lk 24, 12-35 
 
Utrpenie a smrť nášho Pána mali hlboký dopad nielen na tých, ktorí v neho uverili a 

nasledovali, ale aj na apoštolov. Po tom všetkom, čo ho videli zviazaného, odsúdeného a na 
kríž pribitého, rozutekali sa. Zo strachu pred Židmi. Už sa nepamätali na jeho slová, že toto 
všetko sa musí stať, aby sa splnili slová Písma. 

Dvaja z nich - Lukáš a Kleofáš - odchádzali v nedeľu popoludní z Jeruzalema do 
dediny zvanej Emauzy. Cestou sa zhovárali o udalostiach, ktoré sa stali v posledných dňoch. 
Boli tak zaujatí, že ani nezbadali, ako sa k nim ktosi pridal  a šiel s nimi. Bol to sám 



vzkriesený Pán, ale oni ho nepoznali. Akí boli prekvapení, keď sa ich tento pocestný opýtal, o 
čom sa zhovárajú. Preto mu povedali: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, 
čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ (Lk 24, 18).  

Tu mu začali hovoriť o Ježišovi Kristovi, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči 
pred Bohom aj pred všetkým ľudom. Avšak veľkňazi a poprední muži ho odsúdili a 
ukrižovali. „A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko 
stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho 
telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k 
hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“ (Lk 24, 21-24). 

Tu im ten neznámy začal vysvetľovať všetky miesta Písma, počnúc od Mojžiša a 
Prorokov, ktoré sa na neho vzťahovali. A keď si potom v mestečku sadli spolu za stôl a jedli s 
ním, spoznali ho. Veď ten chlieb tak žehnal ako vtedy pri Poslednej večeri. On im však zrazu 
zmizol. 

Týmto dvom učeníkom vysvetľoval vzkriesený Spasiteľ Písma. Oni z toho veľa 
nepochopili. Až keď im „otvoril oči“, povedali si: „ Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami 
cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ (Lk 24, 32). 

Zamyslíme sa nad týmito slovami Svätého písma! Poznáme Sväté písmo, poznáme 
evanjelium? Prosíme o to Pána, aby sa nám  „otvorili oči“ a poznali ho? Keby sme dostali list 
od vzácneho človeka, odložili by sme ho do vrecka? Nechali by sme ho tam uložený? 

Boh k nám poslal svoj odkaz. Je to jeho slovo, Božie slovo, ktoré máme zapísané v 
evanjeliách. Zaujíma nás, čo nám odkázal? Myslíme na to, že nám má čo povedať? Ktosi 
poznamenal: Raz vo večnosti budete otvárať oči. Stretnete sa s Bohom a on vám povie: Toľko 
som ti toho naodkazoval. Kde? Kedy? - budete sa pýtať. Prečo mi to nik nepovedal? Načo 
boli kňazi? Prečo ma na to neupozornili. Môj život by bol celkom iný! Aká škoda! 

Pán však povie: Nechal som ti evanjelium. O tom si predsa vedel! Nemal si čas? 
Chudák! Na televíziu, šport, záľuby si čas mal. Sledoval si filmy, čítal romány. A evanjelium 
ťa nezaujímalo? Veď denne sa číta v mojom dome... 

Zo života sv. Norberta, patróna českej krajiny, sa spomína zaujímavá udalosť. Norbert 
sa po svojom obrátení veľmi staral o zmier medzi protivníkmi. Nebolo to vždy ľahké. Tak 
napr. rytier z Corroy nechcel o tom ani počuť. Náhle odchádza z chrámu, sadá na koňa a chce 
ujsť pred prosebnou výzvou. Kôň sa ale nehýbe z miesta, nepomáhajú ani ostrohy. 
Prichádzajú ľudia a rytier sa zahanbený vracia do chrámu, padá pred Božieho muža, ktorý sa 
za neho modlil a tak sa zmierili. 

My však neutekáme z chrámu pred výzvami, ktoré počúvame z evanjelia. Ale koľko 
áut by zostalo nepojazdných pred chrámom! To preto, že naša ľahostajnosť voči Božiemu 
slovu je neraz väčšia, ako tohto rytiera. 

Ochotne a radi čítajme a počúvajme Božie slovo. A ešte viac, zachovávajme ho! 
Majme natrvalo v pamäti slová, ktoré povedal Abrahám boháčovi v pekle: „Majú Mojžiša a 
Prorokov, nech ich počúvajú.“ (Lk 16, 29). 

Živosť a účinnosť Božieho slova, i jeho moc, ktorú pri Ježišovom ohlasovaní na vrchu 
s úžasom konštatovali zástupy (porov. Mt 7, 28-29), nech nás všetkých sprevádza pri jeho 
každodennom počúvaní a nech nám zahorí srdce, ako emauzským učeníkom, keď im sám 
Ježiš vysvetľoval Písma na ich ceste domov. 
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