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 Úvodom 
 
 

 Ako už nadpis hovorí, sú to príklady na každý deň jeden. Na vybrané citáty 

príslušného čítania podľa východného obradu je vsunutý príklad s myšlienkou. Slúži ako 

homiletická príručka. 
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Poznámka: Niektoré dni v prípravnom období a pôstnom období nemajú liturgické čítania. Sú to aliturgické dni, 

alebo v tento deň sa slúži Liturgia vopred posvätených darov, pri ktorej nie sú čítania. 
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Pohyblivé sviatky 

 
Nedeľa Paschy 

 
V ňom bol život a život bol svetlom ľudí   (Jn 1, 4). 
 
Slávnemu spevákovi tanečných piesní Cliff Richardovi položil novinár na tlačovej 

konferencii otázku „Ježiš Kristus je hlásaný už dvetisíc rokov. Čo nového môže dať dnes 
svetu?” Cliff odpovedal: „Ježiš Kristus prišiel pred dvetisíc rokmi a mnohí ľudia ho skrývali, 
prekrútili, pokrivili a správali sa tak, akoby ani nebol existoval. Ježiš Kristus nabáda a 
povzbudzuje, aby sa každý zahľadel sám do seba. Ponúka také zrkadlo, v ktorom sa človek 
spoznáva taký, aký je. Ježiš prichádza medzi ľudí, hovorí k nim, premieňa ich život, zmenil i 
môj život. Oslobodzuje od hriechu a ponúka nesmrteľnosť. Umrel a žije v nás, keď v neho 
úprimne veríme.” 

„Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou” (Jn 1, 16). Také úžasné je 
Božie vtelenie! Každý skutočný kresťan musí žasnúť nad Božou láskou a múdrosťou, ktorá sa 
ukázala v diele našej spásy. 

 
 
Svetlý pondelok 
 
Boha nikto nikdy nevidel. 
Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, 
ten o ňom priniesol zvesť     (Jn 1, 18). 
 
Grécky spisovateľ Plutarch hovorí, že v starogréckom meste Sais stála socha bohyne 

Isidy, ktorej tvár bola stále zastretá. Na podstavci sochy bol nápis: „Ja som všetko, čo bolo, je 
i bude; moju tvár ešte nevidel žiaden smrteľník.” 

Tak hlásali už dávni pohanskí kňazi Isidy, že človek vo svojej terajšej podobe nemôže 
poznať a preniknúť božskú bytosť. Tak vyhlasuje aj sv. apoštol Pavol, že žiaden človek na 
zemi nie je v stave bezprostredne hľadieť na Boha, že jeho videnie je vyhradené onému svetu 
(porov. 1 Kor 13, 12). 

„Boh presahuje každé stvorenie. Preto neprestajne musíme očisťovať našu ľudskú reč 
od toho, čo je v nej obmedzené, obrazné a nedokonalé, aby sme Boha, ktorý je «nevýslovný, 
nepochopiteľný, neviditeľný a neobsiahnuteľný», nezamieňali s našimi ľudskými 
predstavami. Naše ľudské slová sú vždy neprimerané tajomstvo Boha.” (KKC 42).  

 
 
Svetlý utorok 
 
Či nám nehorelo srdce, 
keď sa s nami cestou rozprával 
a vysvetľoval nám Písma?   (Lk 24, 32). 
 
Garmier, kňaz, vydavateľ francúzskeho prekladu Svätého písma, rozpráva: „Istého dňa 

som prosil slávneho básnika, aby prečítal môj preklad a podal mi o ňom svoj posudok. 
Odpoveď neprichádzala. Až po niekoľkých mesiacoch vrátil mi knihu so slovami: «Čítal som 
ju dvakrát. Moja odpoveď je, že vás prosím, aby ste ma vyspovedali. Už 40 rokov som nebol 
pri spovedi. Mnoho som čítal, ale nič ma tak neoslovilo, ako čítanie evanjelia.»” 



Ozaj, akéže je to slovo, ktoré je schopné tak zaujať a pretvoriť človeka? Čože to bolo 
za slovo, keď tým dvom učeníkom na ceste do Emauz  pri jeho počúvaní „horelo” srdce? Je to 
Božie slovo! 

„Sväté písma... obsahujú Božie slovo, a pretože sú inšpirované, sú naozaj Božím 
slovom.” (Dei verbum 24; porov.  KKC 135). 

 
 
Svetlá streda 
 
Toto je pravý Izraelita, 
v ktorom niet lesti   (Jn 1, 47). 
 
Kardinál Newman v poslednej kázni, ktorú povedal ako anglikán pred konverziou, 

položil si túto otázku: „Kto je pravým kresťanom?” A sám si dal odpoveď: „Pravým 
kresťanom je ten, kto stále túži po Kristovi a jeho príchode; nie ten, kto túži po zisku, poctách, 
rozkošiach a moci, ale kto počúva Spasiteľa, Pána nášho Ježiša Krista.” 

Chápeme svoj život ako službu pre Pána, ako úlohu od Boha?... Aké pekné uznanie 
vyslovil Ježiš o Natanaelovi! Môže to povedať o nás? 

„Správanie je zrkadlo, v ktorom každý ukazuje svoju podobu.” (J. W. Goethe). 
 
 
Svetlý štvrtok 
 
Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, 
nemôže vojsť do Božieho kráľovstva   (Jn 3, 5). 
 
V starých matrikách nenachádzame rubriku deň narodenia ako je to dnes, ale deň 

pokrstenia. Tým je zdôraznené, že deň sv. krstu je v živote človeka veľmi dôležitý. Duchovné 
znovuzrodenie znamená viac, než telesné narodenie. Je to narodenie nie od rodičov, ale z 
Boha. Tak o tom píše sv. Ján Damascénsky: „Krst sa volá aj znovuzrodením, lebo ním začína 
nový život.” 

Krst je riadny prostriedok na získanie milosti znovuzrodenia, a tak i večnej spásy. Tak 
to myslel aj Ježiš v tomto zaujímavom nočnom rozhovore s Nikodémom. 

„Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus 
vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my sme žili novým životom.” (Rim 6, 4). 

 
 
Svetlý piatok 
 
 Keď potom vstal z mŕtvych, 
jeho učeníci si spomenuli, 
že toto hovoril, 
a uverili Písmu i slovu, 
ktoré povedal Ježiš    (Jn 2, 22). 
 
Taliansky režisér Zeefirelli nakrútil o Ježišovi šesťhodinový veľkofilm pod názvom 

Ježiš z Nazaretu. V jeruzalemskej veľrade necháva vystupovať jedného  mladšieho človeka, 
ktorý má za úlohu bedlivo pozorovať Ježišovu činnosť. Neskôr nadväzuje kontakty s Judášom 
a podieľa sa aj na jeho odsúdení. Keď vo veľkonočné ráno príde úradné konštatovanie, čo sa 
vlastne odohralo v hrobe, sám vidí poslednú stopu po Ježišovi: prázdne plachty. Uvažuje nad 



všetkým, rozmýšľa, a vtedy k nemu pristúpi jeden z vojakov s poznámkou: „Načo to všetko? 
Teraz vlastne všetko skončilo.” Vtedy židovský učenec v zamyslení povie: „Nie. Teraz iba 
všetko začína.”  Bola to odpoveď hodná muža, ktorý čosi vedel a na základe toho predvídal, 
čo sa asi stane. A nemýlil sa! 

Pre mnohých Kristova smrť znamenala koniec všetkému... Ale práve veľkonočné ráno 
jasne ukázalo, že tam, kde končí rozum človeka, jeho logika, jeho predpoklady a úsudky, tam 
na Boží zásah začína všetko. Potupa sa mení na slávu a smrť sa stáva začiatkom nového 
života... Po zmŕtvychvstaní si na to spomenuli aj apoštoli, „a uverili Písmu i slovu, ktoré 
povedal Ježiš” (Jn 2, 22). 

 
Svetlá sobota  
 
On musí rásť 
a mňa musí ubúdať   (Jn 3, 30). 
 
Pápež Ján XXIII. keď sa niečím veľmi zaoberal, povedal si: „Angelo, veľmi mnoho si 

na sebe zakladáš.” To ho upokojovalo. 
Pravý apoštol nekladie svojej osobe veľkú dôležitosť. A Ján nám dáva v tomto ohľade 

veľmi vzácne poučenie... Nezabúdajme preto na jeho príklad a slová, ktoré znejú: „Človek si 
nemôže prisvojiť nič, ak mu to nebolo dané z neba” (Jn 3, 27). 

„Márne si niekto zakladá nádej na ľuďoch alebo na tvoroch” (O nasledovaní  Krista, I., 
7, 1). „Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení” (Ž 46, 2). 

 
 
Tomášova nedeľa 
 
Videli sme Pána   (Jn 20, 25). 
 
Nad bránou veľkolepej katedrály sv. Pavla v Londýne možno čítať tieto slová: 

„Lector, si monumentum requiris, circumspire” (Čitateľ, ak hľadáš pomník, pozri sa vôkol). 
„Videli sme Pána”, povedali apoštoli neprítomnému Tomášovi. Neuveril. Až keď sa 

sám o tom presvedčil... Nám dnes Cirkev hovorí: Videli sme Pána. Videli sme ho očami tých 
prvých, ktorí nám to dosvedčili svojím životom i smrťou... Vidíme ho i v prírode - tejto 
veľkej Božej knihe, ktorá je mohutným pomníkom Božej všemohúcnosti... 

 
 
Pondelok 
 
Urobte všetko, 
čo vám povie    (Jn 2, 5). 
 
Plniť Božiu vôľu je začiatkom i koncom každej pravej zbožnosti. Je to tiež výchovná 

zásada, ktorú nám pripomína naša nebeská Matka: „Urobte všetko, čo vám povie” môj Syn 
(Jn 1, 5). Panna Mária sama konala podľa tejto zásady a dosiahla tým plnú milosť. Teraz 
chce, aby touto cestou kráčali jej oslávené deti, ktoré jej zveril jej syn z kríža (Jn 19, 26-27). 
To je nakoniec aj vôľa nebeského Otca, vyjadrená pri premenení na hore Tábor: „Toto je môj 
milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho” (Mt 17, 5). 

Keď sv. Klementa Hofbauera v chorobe ľutovali, že veľa trpí, povedal: „Čo Boh chce, 
ako Boh chce, kedy Boh chce.” Je to naozaj pekný postoj života, prijať bez výhrady každý 
prejav Božej vôle a všetky okolnosti, ktoré Boh dopustí v našom živote. 



 
 
Utorok 
 
Veď Boh tak miloval svet...   (Jn 3, 16). 
 
Legenda hovorí, že vo francúzskom meste Toulouse žil bezbožný mládenec. Raz 

vyšiel za mesto a začal hrozne preklínať a rúhať sa Bohu. Ba vytiahol aj meč proti nebu a 
zvolal: „Bože, až si Bohom a máš moc, zabi ma!” Čo sa však stalo? Nepadol blesk do tohto 
bohorúhača, ale z neba padol k jeho nohám lístok, na ktorom bolo napísané: „Zmiluj sa nado 
mnou, Bože, zmiluj sa.” Mládenec žasol, že Boh je taký milosrdný, keď mu namiesto trestu 
ponúka mu lásku. Pokľakol a ďakoval Bohu, že mu ukázal cestu k spáse. 

Toľko legenda. Nie sú to však dejiny ľudstva? Ľudstvo sa neraz hriechom rúhalo Bohu 
a zvolávalo jeho trest. Boh však poslal svojho jednorodeného Syna a tento Boží Syn svojou 
smrťou na kríži priniesol nám vykúpenie. „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného 
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život” (Jn 3, 16). Za nás, za naše 
hriechy, pre našu spásu! 

 
 
Streda 
 
Kto počúva moje slovo a verí tomu, 
ktorý ma poslal, 
má večný život...   (Jn 5, 24). 
 
Wilhelm Busch uvádza list mladého vojaka, kresťana, ktorý padol v Rusku počas 

druhej svetovej vojny. V liste je napísané približne toto: 
Okolo nás je hrôza! Keď Rusi strieľajú z kaťuší,  prichádza na nás  panika. A tá zima! 

A ten sneh! Strašné! Nemám však vôbec strach. Keby som aj mal padnúť, bude to nádherné: 
potom budem jedným skokom v sláve. Tam končia boje - budem vidieť tvárou v tvár svojho 
Pána a obkľúči ma jeho sláva. Nemám vôbec nič proti tomu, keby som tu aj padol. 

A skutočne, padol krátko potom. Nebál sa ani smrti, lebo poznal Ježiša, ktorý dáva istú 
nádej na večný život... Kto pozná Božie slovo a verí Ježišovmu posolstvu, nemôže o tom 
pochybovať. Už tu sa o tom rozhoduje a len od nás to záleží.  

 
 
Štvrtok 
 
Nedivte sa tomu, 
lebo prichádza hodina, 
keď všetci v hroboch počujú jeho hlas...   (Jn  5, 28). 
 
Malý Marek mal veľmi dobrého otca, ale často bol smutný, keď videl ako sa ostatní 

chlapci so svojimi otcami hrajú. Markov otec, inžinier, pracoval v ďalekej Sýrii. Domov sa 
dostal len niekoľkokrát v roku. Marek vedel, ako ho otec má rád, pretože mu vždy priniesol 
zahraničné hračky. Často sa mu po otcovi clo. Deti zo susedstva sa radi hrali s Marekom, 
pretože mal pekné hračky. Jedného dňa, keď spolu s chlapcami staval pekný hrad z piesku, 
ozval sa matkin hlas: Marek, otec prišiel, priniesol ti pekné hračky. Marek nechal všetko na 
mieste a utekal domov. Deti sa rozišli domov a nastalo ticho. 



Raz príde taký deň, keď sa všetko na zemi zmení. Bude treba prerušiť každú prácu a 
zábavu. Pán Ježiš sa vráti k nám na zem. Príde krásny, plný, so všetkými anjelmi a svätými. 
„Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na 
odsúdenie” (Jn 5, 28). 

 
 
Piatok 
 
Ale vás poznám, 
že nemáte v sebe Božiu lásku   (Jn 5, 42). 
 
České Katolícke noviny raz priniesli fejtón, prevzatý z iných novín, ktorý mal nadpis: 

Ľudské vzťahy. Opisuje v ňom príbeh z pražskej električky. 
Pani v stredných rokoch si vynucuje od druhej, len o niečo mladšej, aby ju pustila 

sadnúť. Keď to nedosiahne, postaví sa nad sediacu a celou cestou kašle a kýcha. Nielen že si 
pri kašľaní nezakryje ústa, ale v prestávke medzi kašľaním posielala na jej adresu nepekné 
poznámky. A potom nastane vrchol. Električka prechádza okolo chrámu. Tá kašľajúca pani sa 
zbožne prežehná, a potom pokračuje v kašľaní, akoby sa nič nestalo. 

Takí sme, také je neraz naše správanie, že i nám by mohol niekedy  Spasiteľ vytknúť: 
„Nemáte v sebe Božiu lásku!”  

 
Sobota 
 
Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, 
ale za pokrmom, 
ktorý ostáva pre večný život...   (Jn 6, 27). 
 
Zaujímavý postreh uvádza spisovateľ Benson vo svojej knihe Neviditeľné svetlo. 

Opisuje situáciu, keď videl modliť sa rehoľnú sestru pred bohostánkom. Tam pocítil, že 
medzi ňou a Kristom existuje živé spojenie. Ona ovplyvňuje osudy ľudí, vyprosuje pre nich 
milosť, ona vidí a vníma dianie sveta z pohľadu večnosti... Cez Krista sme spojení s celým 
svetom, akoby lúčmi z jediného svetelného centra. 

Títo ľudia, ktorí sú zavretí v kláštore a vedú hlboký kontemplatívny život, rozumejú 
svetu viac ako my, ktorí sme v tomto zmätku ľudského mraveniska. 

Takým by mal byť život každého veriaceho človeka. 
 
 
Nedeľa myronosičiek 
 
Keď sa pominula sobota, 
Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome 
nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať    (Mk 16, 1). 
 
A. Bebel napísal: „Nebolo na svete dôležitejšieho hnutia, v ktorom by sa neboli 

aktívne zúčastnili ženy ako bojovníčky a mučenice.” Iste, a v kresťanskom živote zvlášť. Aj 
ženy-myronosičky cítili, že i po Ježišovej smrti majú voči nemu veľký dlh. Z lásky k nemu 
mu chceli slúžiť i po smrti. Preto „skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu” (Mk 16, 2), 
aby jeho telo pomazali voňavými olejmi, keďže to nemohli urobiť pri jeho pohrebe. Odmenou 
za túto lásku im bola radostná správa anjela: „Vstal z mŕtvych. Niet ho tu” (Mk 16,6). 

 



 
Pondelok 
 
Ak nevidíte znamenia a divy, 
neveríte               (Jn 4, 48). 
 
Otec Chariton cestoval pred vojnou do vzdialeného mesta. V jednej dedine vlak stál 

trochu dlhšie. Všetci cestujúci využili prestávku, aby sa išli pozrieť do neďalekého chrámu, 
kde sa vraj stál zázrak. Jedna ikona začala sama od seba roniť slzy. Len otec Chariton ostal vo 
vlaku. 

Keď sa jeho spolucestujúci vrátili, jeden pán, celý pohoršený, povedal:  
„Vy, otče, neveríte?” 
„Ja verím, a preto ma zázraky neudivujú. To vy neveríte a z toho dôvodu ste sa boli 

pozrieť na miestny zázrak, aby ste uverili. Že je to tak? Teraz už veríte?” povedal kňaz. 
Naša viera nemá stáť na zázrakoch. Máme kráčať k Bohu cestou, ktorú nám zjavil 

Ježiš Kristus vo Svätom písme a ktorú nám predkladá Cirkev. 
 
 
Utorok 
 
Lebo Boží chlieb je ten, 
ktorý zostúpil z neba 
a dáva svetu život    (Jn 6, 33). 
 

 Tomáš Kempenský v Nasledovaní Krista sa takto vyznal: 
 „Uznávam, že kým žijem v žalári tohto tela, potrebujem dve veci; totiž pokrm a svetlo. 
Preto dal si mi slabému svoje Telo na posilnenie tela a duše; tvoje slovo je svetlo pre moje 
nohy (Ž 119, 105). Bez týchto dvoch (darov) by som nemohol dobre žiť; lebo Božie slovo je 
svetlo mojej duše a Tvoja Sviatosť je chlieb života” (IV., 11, 21-23). 
 Eucharistiou sa veriaci životne spájajú s Božím Synom a zúčastňujú sa tak na jeho 
božskom bytí a živote. 
 
 
 Streda 
 
 Ja som chlieb života    (Jn 6, 35). 
 
 Sv. Cyprián, kartaginský biskup, vidiac mnohých kresťanov vlažných vo viere, volá s 
rozhorčením: „Ako sa chcete stať mučeníkmi, keď zabúdate požívať chlieb silných?” 
 Eucharistia je srdcom, životom a dušou Cirkvi. To platilo nielen v časoch 
prenasledovania prvých kresťanov, ale rovnako i dnes. To preto, že je to chlieb, ktorý „dáva 
svetu život” (Jn 6, 33),  a kto bude z neho jesť, „bude žiť naveky” (Jn 6, 58). 
 „Toto sú tvoje slová, Kriste, večná Pravda, hoci si ich nepovedal v jednu a tú istú 
chvíľu, a nie sú napísané na jednom mieste. A pretože sú to tvoje slová, a teda pravdivé, 
musím ich všetky vďačne prijímať a verne zachovávať” (O nasl. Krista, IV, 1, 1-2).  
 
 
 Štvrtok 
 
 Ja som chlieb, 



 ktorý zostúpil z neba    (Jn 6, 41). 
 
 Anglický cestovateľ Robert Scott (1868-1912) sa vypravil so svojimi druhmi na južný 
pól, aby ho preskúmal. Výprava bola dobre zabezpečená. Keď prišli k večnému ľadu, loď 
zastala. Na dobre označených miestach si ukryli veľkú časť potravy, aby na spiatočnej ceste 
mali čo jesť. Keď sa vracali, pre veľké záveje stratili orientáciu. Vysilení a hladní nakoniec 
všetci zahynuli. Keď ich po čase našli priatelia, zistili, že ležali neďaleko v snehu ukrytých 
potravín. Bolo to strašné! Boli blízko jedla a predsa zahynuli. 
 Niečo podobné sa stáva aj dnes. „Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte”, povedal 
sv. Ján Krstiteľ o Kristovi (Jn 1, 26). Táto bolestná výčitka Predchodcu je smutne pravdivá aj 
v dnešnej dobe.  Ježiš Kristus nám dal za pokrm svoje telo - „chlieb života”. Máme ho často 
tak blízko seba, a predsa koľkí zomierajú vysilení a hladní... 
 
 
 Piatok 
 
 Toto je ten chlieb, 
 ktorý zostupuje z neba, 
 aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť    (Jn 6, 50). 
 
 Pápež Pius X. v roku 1912 povedal ukrajinskému gréckokatolíckemu biskupovi 
Nikitovi Budkovi tieto slová: „Váš národ nemôže zahynúť, pretože má dve istoty: váš národ 
miluje Eucharistického Krista a Prečistú Pannu Máriu. S touto zárukou národ nemôže 
zahynúť.” 
 Že je to tak, potvrdzujú udalosti dnešných dní. „Preto treba náramne ľutovať, že mnohí 
tak málo dbajú na toto spasiteľné tajomstvo, ktoré obveseľuje nebesá a zachováva celý svet” 
(O nasledovaní  Krista, IV., 1, 51). 
 
 
 Sobota 
 
 Toto vám prikazujem: 
 Aby ste sa milovali navzájom    (Jn 15, 17). 
 
 Mladá žena sa vracala z práce domov novým autom. Na veľmi rušnej križovatke na 
chvíľu zaváhala a narazila do druhého auta. Rozplakala sa. Ako vysvetlí manželovi, čo sa jej 
stalo? 
 Pri hľadaní dokladov jej vypadol z puzdra kúsok papiera. Boli na ňom pekným 
mužským písmom napísané tieto slová: „V prípade, že by sa ti niečo prihodilo... nezabudni, 
drahá, že mám rád teba, a nie auto!” 
 Mali by sme na to pamätať všetci. Ľudia sú viac ako veci. Čo všetko len robíme pre 
veci, autá, domy, organizácie, materiálny zisk! Keby sme toľko času a pozornosti venovali 
ľuďom, svet by bol iný. 
 „Ľudstvo umiera na nedostatok lásky a vzájomnej úcty. Nikto nemá na nikoho čas, iba 
na seba.” (Matka Terézia). 
 
 
 Nedeľa uzdravenia chorého 
 
 Hľa, ozdravel si, 



 už nehreš, 
           aby ťa nepostihlo niečo horšie   (Jn 5, 14).  
 
 Prípad Anny Kareninovej z rovnomenného románu L. N. Tolstého nám túto pravdu 
najlepšie potvrdzuje. Myslí si, že ju nič nemôže ponížiť. A predsa, vykúpenie z tohto utrpenia, 
ktoré si sama zapríčinila, našla v smrti. 
  Buďme opatrní! Nenechajme sa unášať hriešnym pokušením. Nedajme sa strhnúť do 
priepasti hriechu. Nie vždy sa nám podarí z toho šťastne vyviaznuť. Aj preto, aby nás nestihlo 
niečo horšie, lebo podľa Ježišových slov, „stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol 
predtým” (Lk 11, 26). 
 
 
 Pondelok 
 
 Lebo moje telo je pravý pokrm 
 a moja krv je pravý nápoj    (Jn 6, 55). 
 
 Berlínsky kazateľ E. Frommel chcel prvoprijímajúcim znázorniť učenie o Najsvätejšej 
Eucharistii. Dal preto jednému 100-markovú bankovku a vyzval ho, aby ju hodil do ohňa. 
Keď chlapec váhal, posmeľoval ho slovami: „Len hoď, veď je to len papier!” „To áno, - 
odpovedal chlapec, - ale tento papier má hodnotu 100 mariek.” 
 Vtedy prvoprijímajúci ľahko pochopili kazateľove slová: „Ako štát dáva do tohto 
papiera svoju hodnotu, tak aj Ježiš Kristus v chlebe a víne nám dáva svoju krv a telo.” 
 Toto nemohli pochopiť ani mnohí z Kristových učeníkov: „Tvrdá je to reč! Kto to 
môže počúvať?!” (Jn 6, 60). Ale Ježiš z tejto náuky neodvolal ani písmenko. Už predtým o 
tom jasne povedal: „Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe 
život” (Jn 6, 53). 
 
 
 Utorok 
 
 Lebo ani jeho bratia v neho neverili   (Jn 7, 5). 
 
 V televíznej hre Vonku predo dverami hovorí autor Wolfgang Borchert o slobodníkovi 
Beckmanovi, ktorý sa vracia zo zajatia. Tento vojnový invalid je však všetkými odmietnutý: 
nechce ho  manželka, rodičia, jeho bývalý nadriadený. Je odmietnutý aj pri hľadaní 
zamestnania. Nikto ho nechce, zostáva vonku predo dverami. Prišiel inak, než ho čakali, a 
preto nebol prijatý. 
 Ježiš Kristus prišiel inak, než ho očakávali, a preto ho mnohí neprijali. Dokonca ani 
Kristovi príbuzní nemajú nadprirodzenú vieru v jeho spásne poslanie a netrpezlivo naliehajú, 
aby sa ukázal ako svetský vládca...  
 Aké je naše zmýšľanie o Kristovi? Chápeme jeho nadprirodzené bytie a poslanie? 
 
 
 Streda 
 
 Kto hovorí sám zo seba, 
 hľadá vlastnú slávu. 
 Ale kto hľadá slávu toho, 
 ktorý ho poslal, 



 ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet   (Jn 7, 18). 
 
 Sv. Ambróz bol zvolený za biskupa, avšak túto dôstojnosť nechcel prijať. Dal sa na 
útek. Cestou však zablúdil a znovu prišiel do Milána. Vidiac v tom Božie riadenie, ochotne sa 
podriadil Božej vôli. 
 Túžba po sláve a uznaní je vždy záporným znakom vierohodnosti hlásateľov Božieho 
kráľovstva. Kazateľ, ktorý príliš túži po chvále za rečnícke výkony, neposlúži Božej veci, ale 
skôr škodí... Ani Ježiš nehľadal svoju slávu, ale toho, ktorý ho poslal - Otcovu slávu. Preto 
bol vierohodný, pravdivý a nebolo v ňom „neprávosti”. 
 A my toľkokrát hľadáme iba svoju slávu... Tomáš Kempenský nás preto napomína: 
„Nezaškodí ti, keď budeš každého stavať nad seba, ale priveľmi škodí, keď sa budeš čo len 
nad jedného vyvyšovať” (O nasledovaní Krista, I., 7, 12). 
 
 
 Štvrtok 
 
 Ja som svetlo sveta. 
 Kto mňa nasleduje, 
 nebude chodiť vo tmách, 
 ale bude mať svetlo života    (Jn 8, 12). 
 
 Veľký biológ Jacob von Őxkől napísal: „Nikto z nás nevie, čo je život.” 
 A nás, veriacich, sa pýtajú, aby sme odpovedali, kto je darcom života a svetla. 
 „Ja som svetlo sveta”, hovorí Ježiš Kristus. Povedal to už niekoľkokrát. Vyhlasuje, že 
on je tým Božím svetlom, ktoré je útechou všetkých tvorov od prvých biblických správ o 
stvorení (Gn 1, 3) až po obraz nebeského Jeruzalema, v ktorom nebude treba stvoreného 
svetla, pretože Božie svetlo a Boží Baránok budú svetlom blažených (Zjv 22, 5)... Ježiš 
ponúkol týmto sebazjavením ďalší dôkaz svojho mesiášskeho poslania, pretože sa tým 
vyplnilo Izaiášovo proroctvo: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo...” (Iz 9, 1). Ježiš sa 
tu sám vyhlasuje za toto svetlo života, aby človek nekráčal „vo tmách”. 
 
 
 Piatok 
 
 Keď to hovoril, 
 mnohí uverili v neho   (Jn 8, 30). 
 
 Keď sa v októbri 1967 pýtali novinári amerického kozmonauta Mc Divita na jeho 
náboženské presvedčenie, odpovedal: „Pri pohľade na rozkvitnutú záhradu som si vždy 
myslel, že Boh jestvuje,  ja v Boha verím.” 
 Iste, nielen vtedy, ale i dnes je dosť tých, ktorí uverili v Krista, a ktorí vedia, komu 
uverili. „Človek je to, v čo verí” (A. P. Čechov). 
 „Kto má Boha, tomu nič nechýba: Boh sám stačí.” (Sv. Terézia od Ježiša; porov. KKC 
227). 
 
 Sobota 
 
 Keby ste boli Abrahámovými deťmi,  
 robili by ste Abrahámove skutky   (Jn 8, 39). 
 



 Slávny katolícky univerzitný profesor Ollé-Laprune si napísal do poznámok: „Z Božej 
milosti som kresťanom. Viem, čo to znamená? Pamätám na to...?” 
 Nestačí, aby sme boli kresťanmi zo zvyku. Máme byť nimi v plnom svetle, s 
rozvahou, dobrovoľne... K spáse nestačí krstný list, alebo vonkajšia účasť na živote Cirkvi. 
Viera má byť činná, plná odovzdanosti Bohu, ako to bolo u Abraháma. 
 
 
 Nedeľa o Samaritánke 
 
 Boh je duch a tí,  
 čo sa mu klaňajú,   
 musia sa mu klaňať v Duchu a pravde   (Jn 4, 24). 
  
 Camus, priateľ sv. Františka Saleského, chcel nasledovať tohto svätca a nenašiel nič 
lepšie, než aby sa mu prirovnal sklonenou hlavou. Čoskoro však poznal, že v tom nie je 
podstata zbožnosti. 
 Zbožnosť nie je v určitom držaní tela, ani v množstve reči, tým menej vo vonkajších 
úkonoch. To dal najavo už Ježiš farizejom... Pravá zbožnosť a úcta k Bohu vyplýva z celej 
duše a z celého srdca, celým životom a všetkými skutkami - „v Duchu a pravde”. 
 
 
 Pondelok 
 
 Kto je z Boha,  
 počúva Božie slová   (Jn 8, 47). 
 
 Historik Eusebius svedčí o Konštantínovi Veľkom, že neraz celé hodiny a vždy 
postojačky počúval Božie slovo. Keď sa ho biskup pýtal, prečo si nesadne, Konštantín vážne 
odpovedal: „Pokladal by som za hriech, keby som Božie slovo pohodlne sediac nepozorne 
počúval.” 
 Poslušnosť  a láska k Božiemu slovu je znamením spásy nielen podľa mienky Svätých 
Otcov, ale i podľa Pánových slov. Jeho posolstvo je „Duch a život” (Jn 6, 63) a vedie k spáse 
večného života (porov. Jn 5, 54; Mt 7, 24-27). 
 
 
 Utorok  
 
 Kto zachová moje slovo, 
 neokúsi smrť naveky   (Jn 8, 51). 
 
 V jednom kláštore bol obraz, na ktorom bol namaľovaný sud, ktorého prehrdzavené 
obruče praskli a obsah vytekal. Pod obrazom bol nápis: „Pretože mal slobodu, zahynul.” 
 Čím sú obruče pre sud, tým sú prikázania a celá náboženská výchova pre človeka. 
Prikázania, ako tie obruče, nás napomínajú a chránia od zlého. Držia v nás to, čo je dobre. 
 „Lebo Boh dal najprv prirodzené zákony, ktoré od začiatku vštepil ľuďom, a upozornil 
ich, totiž prostredníctvom Dekalógu - že kto by ich nezachovával, nedosiahne spásu -, a nič 
iné od nich nežiadal.” (Sv. Irenej Lyonský; porov. KKC 2070). 
 
 
 Streda  



 
 Kde nakúpime chleba, 
 aby sa títo najedli?    (Jn 6, 5). 
 
 Štvrtá kniha kráľov (4, 42-44) spomína, že z Bál-Salisy prišiel akýsi človek a doniesol 
Božiemu mužovi chlieb prvotín. Bolo to dvadsať jačmenných chlebov. I povedal: „Daj to 
ľuďom jesť!” Sluha bol však v rozpakoch a povedal: „Ako mám toto predložiť sto chlapom?” 
On však nalieha: „Daj ľuďom, nech jedia, lebo takto hovorí Pána: Budú jesť a ešte sa zvýši!” 
I jedli všetci a ešte sa zvýšilo, podľa Pánovho slova. 
 To je obraz všeobecného poslania chleba. Boží muž má pravdu. Pánova vôľa je, aby to 
málo sa rozmnožilo pričinením človeka. Aby sa nasýtilo sto, dvesto, ba miliardy ľudí. Aby 
nik netrpel hladom a nedostatkom... Ježiš ukázal apoštolom a v nich aj nám najprv 
bezvýchodnosť situácie: obyčajnému človeku nie je možné nasýtiť tisícové zástupy piatimi 
chlebmi dvoma rybami. On však dokáže pomôcť, od neho nikto neodíde s prázdnou rukou, 
nič mu nie je nemožné. 
 
 
 Štvrtok 
 
 Ja som brána.  
 Kto vojde cezo mňa, 
 bude spasený...    (Jn 10, 9). 
 
 V ságe starobylého severského rodu Bjärndalovcov je hlavnou postavou starý Dag, 
ktorý sa vo svojom živote viac pridržiaval zásad sveta. Keď sa už poberal z tohto sveta a cítil 
svoj blízky koniec, svojej neveste povedal tieto poučné slová: „To, o čo sa my boríme a 
usilujeme, to je blaženosť v tomto živote a pokoj s večnosťou. A ta vedie len jedna cesta, 
cesta do vnútra cez dobrotu srdca. Vidíme to teraz, za celým svojím životom..., a povedal to 
Ten, čo má právo tak povedať... Cesta k zmyslu života vedie cez rozum a myšlienky k jeho 
prikázaniam... Niet inej cesty okrem Krista...” 
 Ježiš Kristus je jediným pravým a milujúcim vodcom - k spáse a večnému životu. Je 
jediným Spasiteľom a neexistuje k životu iná cesta, než skrze neho. Preto sa aj v liturgii tak 
často modlíme: „Skrze Krista, nášho Pána“, čo je vyjadrením Ježišových slovo: „Ja som 
brána” (Jn 10, 9). 
 
 
 Piatok 
 
 Moje ovce počujú môj hlas,  
 ja ich poznám a ony idú za mnou    (Jn 10, 27). 
 
 Starší manželia boli na dovolenke v ďalekom štáte. Keď sa vrátili, priatelia a známi sa 
ich pýtali: „Tak čo, ako bolo?” Manželia odpovedali: „Výborne! Mali sme šťastie, že nás 
sprevádzal výborný sprievodca. Bez neho by sme len máločo videli a spoznali.” 
 Mať spoľahlivého sprievodcu sa vždy oplatí. Nielen na dovolenke v cudzom štáte, ale 
i na horských túrach alebo pri vybavovaní rôznych formalít po úradoch. 
 Ježiš Kristus je jediným sprievodcom v našom živote. Je poslaný od Otca (Jn 10, 18), 
ktorému patrí celé ľudstvo. Toto vyjadruje aj obraz pastierovho hlasu, ktorý je ovciam známy 
a preto za ním idú veľmi rady. 
 



 
 Sobota 
 
 Ja im dávam večný život. 
 Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky   (Jn 10, 28). 
 
 Nemecký básnik Heinrich Heine (1797-1856) kedysi povedal, že pre seba chce 
pozemské šťastie a „nebo rád prenecháva anjelom a vrabcom.” 
 Po Heinovi to opakujú mnohí a podľa toho aj žijú. O takýchto neplatia Kristove slová, 
že patria k jeho ovciam. Kto k jeho ovciam patrí, tomu sa Kristovo zasľúbenie stáva 
nepremožiteľnou silou, ktorá na životnej ceste premáha strach pred smrťou, na ktorej 
nasledujeme Pána. Skúsenosť učí, že pre ideály nestačí len žiť, ale byť ochotný pre nich aj 
zomrieť v dôvere v Pánove slová: „Nezahynú nikdy!” 
 
 
 Nedeľa o slepom 
 
 Rabbi, kto zhrešil - 
 on, alebo jeho rodičia -,  

že sa narodil slepý?    (Jn 9, 2). 
 

 Brat Roger z Taizé spomína, že v Bangladéši, kde žijú jeho bratia, položili im takúto 
otázku: „Náš život je poznačený cyklónom a záplavami. Niektorí susedia sa na nás obracajú s 
otázkou: Prečo všetky tie nešťastia? Až tak veľmi sme zhrešili?” 
 Boh nie je autorom zla, ale Boh každého sprevádza v jeho utrpení. Sme preto veľmi 
radi - a za to chceme Pánovi ďakovať - že nám zjavil pri uzdravení slepého od narodenia, že 
choroba je aj skúškou i cestou k spáse: „Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom 
zjaviť Božie skutky” (Jn 9, 3). 
 
 
 Pondelok 
 
 Ale jeden z nich, Kajfáš..., 
 prorokoval, 
 že Ježiš má zomrieť za národ, 
 a nielen za národ, ale aj preto, 
 aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti   (Jn 11, 49; 51-52). 
 
 Wilhelm Busch, známy evanjelický teológ, hovorí o tom, ako so svojím priateľom zo 
Švajčiarska neraz spolu obedovali v reštaurácii a zakaždým im potom priniesli účet: „Niekto 
musí zaplatiť.” 
 Áno, niekto musí zaplatiť! Aj za našu vinu pred Bohom, za všetky naše hriechy a 
priestupky musí niekto zaplatiť!... Ježiš zaplatil nebeskému Otcovi za všetky naše hriechy. Z 
nekonečnej lásky zostúpil na zem a svojou obetou na kríži „zhromaždil vedno rozptýlené 
Božie deti” (Jn 11, 52). Týmito slovami sv. Ján zdôrazňuje presvedčenie prvých kresťanov, že 
Kristova smrť spôsobí nielen vykúpenie starozákonného Izraela, ale všetkých Božích dietok, 
zhromaždených v novom Božom ľude. Takto tajomne doznieva podobenstvo o Dobrom 
pastierovi, pretože ide o zhromaždenie rozptýlených Kristových ovečiek (Jn 10, 16; 1 Pt 2, 
25).  
 



 
 Utorok 
 
 Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, 
 ostane samo. 
 Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu   (Jn 12, 24). 
 
 Sv. Terézii z Lisieux vravela raz sestra Celina: „Keď tak na teba pozerám, strácam 
akosi odvahu, pretože vidím, čo všetko ešte musím získať.” Svätica jej odpovedala: „Nehovor 
získať, skôr stratiť.” 
 Hej, tak je to. Podobenstvo pšeničného zrna musí byť každému kresťanovi základnou 
životnou zásadou. V Božom poriadku platí pevná zásada: „Kto miluje svoj život, stratí ho...” 
(Jn 12, 25). Strata pre Boha - priamo či cez blížneho - je ziskom, smrť životom, obeť darom. 
Kresťanský život má toľko ceny, koľko v ňom bolo rozdané z lásky... 
 
 
 Streda 
 
 A predsa aj mnohí poprední muži uverili v neho, 
 ale pre farizejov sa nepriznali k tomu, 
 aby ich nevylúčili zo synagógy, 
 lebo ľudskú slávu mali radšej ako slávu Božiu   (Jn 12, 42-43). 
 
 Keď zbrojnoši dohonili vracajúcich sa Jakubových synov a našli im vo vreciach okrem 
obilia aj nekúpené drahocennosti, tí div neskameneli od hrôzy. Keď predstúpili  pred 
mocného Egypťana a počuli z jeho úst: „Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali...” (Gn 45, 
4), ich strach bol ešte väčší. 
 Spomeňme si na chvíľu, keď na Poslednom súde bude nás usvedčovať Sudca z činu, 
že sme zapredali Krista ako Judáš - za kúsok pohodlia, za ľudskú slávu, ktorú sme milovali 
„radšej ako slávu Božiu”. Aké bude naše prekvapenie, sklamanie...? 
 
 
 Nanebovstúpenie Pána 
 
 Ako ich žehnal, 
 vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba   (Lk 24, 51). 
 
 Poslanie Ježiša Krista  na zemi sa splnilo. Splnené sú všetky slová, ktoré o ňom boli 
„napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch” (Lk 24, 44). Preto teraz na 40. deň 
po svojom vzkriesení odchádza k Otcovi... 
 Viera nás učí, že raz aj my prídeme do neba. Táto viera musí byť základom nášho 
konania. Všetko, čo robíme, zasahuje do večnosti... Spisovateľ León Bloy povedal: „Do neba 
sa nevstupuje zajtra alebo pozajtra; do raja sa vstupuje dnes.” Náš život, naše konanie, 
pripravia nám takú večnosť, akú si zaslúžime. Dobrým životom si zaslúžime aj dobrú 
večnosť. 
 
 
 Piatok 
 
 Ja som cesta, pravda a život   (Jn 14, 6). 



 
 Svetochýrny maliar Doré, ilustrátor Biblie, pred svojou smrťou dokončil obraz, ktorý 
bol korunou jeho práce. Na obraze vidieť Krista, ako kráča v bielom rúchu tmavým údolím. 
Jednou rukou nesie kríž, druhou ukazuje na úzky chodník, vedúci do jasného slnečného kraja. 
Okolo neho sú zhromaždení všetci bití životom. Je medzi nimi žobrák, ale aj kráľ, ktorý pod 
ťarchou koruny omdlieva. Sú tam ľudia rôznej pleti a farby... všetci upierajú svoj zrak na 
Krista, čím je znázornená myšlienka, že vo všetkých našich trápeniach a bolestiach života je 
nám Ježiš Kristus jediným pomocníkom a útechou. 
 Ježiš Kristus je pre nás naozaj cestou k Otcovi, o ktorom nám priniesol dôkladné 
poučenie; je pravdou, pretože nám priniesol dokonalé, pravdivé náboženstvo; je životom, lebo 
jeho výkupné dielo nám prinieslo nadprirodzený život milosti, život Božích detí s dedičstvom 
večného života. 
 
 
 Sobota 
 
 Ak ma milujete, 
 budete zachovávať moje prikázania   (Jn 14, 15). 
 
 V Grécku žil zákonodarca Lykurgos, ktorý vydal dobré zákony a vymohol na 
Sparťanoch sľub, že ich budú zachovávať. Potom odišiel do cudziny a viac sa nevrátil. Ako 
len bolo dobre v krajine, pokiaľ ľudia jeho zákony zachovávali. 
 Je veľmi nápadné, že Ježiš záväznosť prikázaní zdôrazňuje práve v poslednom 
rozhovore svojho života. Je to akoby jeho testament. Nie je to pre naše svedomie jasný 
záväzok? Dodržujme ho teda, aby nás zachoval tu na zemi i vo večnosti. 
 
 
 Nedeľa Svätých Otcov l. snemu 
 
 Svätý Otče, 
 zachovaj ich vo svojom mne, 
 ktoré si ty dal mne, 
 aby boli jedno ako my   (Jn 17,11). 
 
 Gertrude von le Fort vo svojej knihe Posledná na popravisku, ktorej dej sa odohráva 
počas francúzskej revolúcie, píše o rehoľných sestrách, ktoré na výzvu predstavenej obetujú 
svoje životy ako obety zmierenia za pokoj a jednotu Francúzska. Boh prijíma ich obetu. Ale 
jedna z nich sa ľaká tejto skutočnosti a utečie z kláštora. Medzitým, čo blúdi v rozbúrenom 
dave, vezú jej spolusestry na popravu. Popravujú ich jednu po druhej. Sestry pri tom spievajú 
hymnus, len poslednú slohu nemá kto dospievať, lebo všetky sú už popravené. Tu sa 
poblúdenej sestry dotkne milosť, milosť jednoty a spoločenstva. Vyskočí na popravisko, 
dospieva ostatnú slohu a popravia aj ju. 
 Aj Kristus nás svojím príkladom modlitby za jednotu pozýva, aby sme sa modlili a 
obetovali za jednotu a pokoj... Za bratskú lásku, jednotu a pokoj medzi národmi celého 
sveta... Kristus a jeho láska, to je miesto zjednotenia, to je stred, kde sa musíme všetci 
stretnúť... 
 
 
 Pondelok 
 



 Pokoj vám zanechávam, 
 svoj pokoj vám dávam. 
 Ale ja vám nedávam, 
 ako svet dáva    (Jn 14, 27). 
 
 Na bránu kláštora Fontavellano neskoro večer zaklopal únavou klesajúci muž. 
Dychtivo čakal, kým vrátnik otvorí. Na otázku, čo si praje, pútnik odpovedal: „Pokoj!” 
 Tento unavený pútnik bol slávny básnik Alighieri Dante (1265-1321), ktorého diela sú 
známe celému svetu. Nepokoje v jeho vlasti ho vyhnali z rodného mesta. Hľadal pokoj. 
Našiel ho v samote, v modlitbe, v Bohu. 
 To je ten pokoj, ktorý nám nemôže dať svet, iba Boh. Predpokladom tohto pokoja je 
veriace, milujúce srdce, ktoré je ochotné k stálej náprave života a k láske. Ježiš tieto slová 
prednáša s veľkou vážnosťou, akoby v testamente, v ktorom otec odovzdáva deťom 
najdôležitejšie dedičstvo. Ide tu o veľmi dôležitú záležitosť. 
 
 
 Utorok 
 
 Toto som vám povedal, 
 Aby ste sa nepohoršovali. 
 Vylúčia vás zo synagóg, 
 ba prichádza hodina, 
 keď sa každý, 
 kto vás zabije, 
 bude nazdávať, 
 že tým slúži Bohu   (Jn 16, 1-2). 
 
 Dňa 27. apríla 1950 bol uväznený a neskôr odsúdený na doživotné väzenie Pavol 
Gojdič, prešovský gréckokatolícky biskup. Po nevýslovnom utrpení zomrel 17. júla 1960 - v 
deň svojich narodenín. 
 Prenasledovanie učeníkov je skutočnosťou celých cirkevných dejín, ktorú Ježiš 
predpovedal. Ak Krista vylúčili spomedzi národa a synagógy ako nepriateľa ľudu a štátu 
(porov. Jn 19, 12), budú prenasledovať a usmrcovať kresťanov v celých dejinách ako 
vlastizradcov, špiónov, diverzantov a triednych nepriateľov. Sväté písmo vysvetľuje, že to 
budú robiť preto, lebo nepoznajú Otca a jeho Syna, Ježiša Krista. Najhoršie na tom je, že si 
pri tom budú myslieť, že týmto svojím počínaním konajú vzácnu službu Bohu. 
 
 
 Streda 
 
 Budete žialiť, 
 ale váš smútok sa premení na radosť   (Jn 16, 20b). 
 
 Bl. Henrich Suso vo všetkých bolestiach cítil v duši veľkú radosť. Správu o svojom 
živote končí slovami: „Človek, ktorý dokáže dobre trpieť, za svoje utrpenie dostáva čiastočne 
odmenu už v tomto čase, pretože získava pokoj a radosť - vo všetkých veciach a po smrti 
nájde večný život.” 
 V svetskej radosti, tak v kresťanskom smútku existuje veľká premena, tentoraz vždy 
radostná premena: Kto neodmietne niesť s Kristom každodenne kríž (Lk 9, 23), kto odhodlane 
pije z Kristovho kalicha (Mt 20, 23), i keď s trasúcou rukou, nájde raz účasť na Kristovom 



oslávení (Rim 8, 17) a tu na zemi, pokoj srdca i odpustenie. „Váš smútok sa premení na 
radosť..., vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme” (Jn 16, 20; 22). 
 
 
 Štvrtok 
 
 Vo svete máte len súženie, 
 ale dúfajte, 
 ja som premohol svet!   (Jn 16, 33). 
 
 Podľa orientálnej legendy, prišiel chorý človek k lekárovi, aby ho uzdravil. Lekár 
chorému povedal: „Počuj, sme traja: ja, ty a choroba. Ak sa spojíš so mnou, choroba zostane 
samá a ľahko ju premôžeme.”  

Niečo podobné je často aj v našom živote. Sme traja: Kristus, my a naše súženia... 
Spojme sa s Kristom a naše súženia premôžeme. V tom nachádzajú všetci ľudia dobrej vôle 
platnú útechu... V Kristovi nebeský Otec zjavil záchranu pre nás. Je to síce niekedy najprv 
bolestná krížová cesta, ale končí oslávením a večným životom. 

„Len si nemyslite, že utrpenie je priveľké a radosť primalá. Nebo nevezme nič nikomu 
bez toho, aby mu to prenesmierne neoplatilo.” (Edita Steinová).  
 
 
 Piatok 
 
 Aby všetci boli jedno, 

ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, 
aby aj oni boli v nás jedno...    (Jn 17, 21). 
 
V Írsku je známe turistické miesto, ktoré sa volá The meeting of the waters. Je to 

údolie, v ktorom sa dve rieky ako prudké bystriny vlievajú jedna do druhej. Z nich sa potom 
vytvorí jedna veľká, ale pokojne tečúca rieka. 

Takéto spojenie má nastať v Cirkvi... Konečná jednota bola pre Ježiša Krista jedným 
najdôležitejším bodom jeho testamentu a veľkňazskej modlitby, vrcholom jeho reči pri 
rozlúčke s apoštolmi. Táto Pánova starosť by mala byť pre nás ľahostajnou? Je našou 
povinnosťou snažiť sa o odbúranie dejinných predsudkov a o rast porozumenia a lásky... O to 
sa snažil aj prešovský pomocný biskup ThDr. Bazil Hopko, keď si za svoje biskupské heslo 
zvolil práve tieto Kristove slová: „Aby všetci jedno boli” (Da vsi jedino budut). 

 
 
Sobota  (Zádušná) 
 
Kto počúva moje slovo a verí tomu, 
ktorý ma poslal, 
má večný život...   (Jn 5, 24). 
 
V Bratislave si raz zúfala matka. Mala tridsaťročnú, veľmi vzdelanú dcéru. Večer 

začalo byť jej dcére zle. Zavolala záchranku. V nemocnici na Kramároch sa zišli všetci 
službukonajúci lekári, nevedeli, čo jej je. A teploty stále stúpali. Ráno zomrela. Bol to nejaký 
bacil zo zahraničia, ktorý nevedeli identifikovať. 

Matka si zúfala: Modlila som sa k Bohu a on ma nevypočul! Svojej kamarátke sa 
priznala: Ani sa už nebudem  modliť! Boh ma nevypočul! 



Vie táto matka, kam ide vo svojom živote? A vie táto matka, kam išla jej dcéra? „Veď 
vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie 
rukou zhotovený, ale večný dom v nebi” (2 Kor 5, 1). 

 
 
Zoslanie Svätého Ducha 
 
Ak je niekto smädný a verí vo mňa, 
nech príde ku mne a nech pije. 
Ako hovorí Písmo, 
z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. 
To povedal o Duchu,  
ktorého mali dostať tí, 
čo v neho uverili    (Jn 7, 37-39). 
 
Euzebius Enisenus poznamenáva: „Čo je platné, keď niekto nechá svojmu dieťaťu 

veľké dedičstvo, ale neustanoví mu nijakého radcu?” 
 Takého obrancu a radcu prisľúbil nám náš Spasiteľ pri Poslednej večeri: „Keď príde 

on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy...” (Jn 16, 13), aby ukázal „svetu, čo je hriech, 
čo je spravodlivosť a čo súd” (Jn 16, 8). Tento Utešiteľ naozaj prišiel v 50. deň po Kristovom 
vzkriesení... Svätým Duchom boli naplnení apoštoli a skrz nich všetci, ktorí v neho uverili, 
aby s nimi zostal naveky (porov. Jn 14, 16). 

„Turíce boli začiatkom tohto vzrušujúceho stretnutia so Svätým Duchom, ktorý 
zostúpil na apoštolov vo večeradle... Tento mimoriadny zážitok Svätého Ducha úplne zjavil 
apoštolom pravú tvár Boha” (Angelo Viganò).  

 
 
Pondelok - Najsvätejšej Trojice 
 
Čo myslíte? 
Keby mal niekto sto oviec 
a jedna z nich by zablúdila...  (Mt 18, 12). 
 
Istého dňa zaklopala na nebeskú bránu rehoľná sestra. Brána sa otvorila a sv. Peter ju 

uvítal so všetkou úctivosťou. Po osobitnom súde bola jej podľa zásluh pridelená jedna 
miestnosť. Cítila sa veľmi šťastná... Po čase ju však čosi vyviedlo z rovnováhy. V nebi nastal 
neobyčajný rozruch. Anjeli lietali, upratovali a pripravovali sa na privítanie zvláštneho hosťa. 
Chcela preto vedieť, kto to bude. A tu hľa, do neba vkročí jedna dobre známa herečka a 
speváčka z Kalifórnie. Zhrozila sa. Je to možné, aby sa v nebi našlo miesto pre takú ľahkú 
ženu?... V tom rozmýšľaní sa úplne zmenila. Prišiel k nej sv. Peter a povedal jej: "Prečo 
plačeš? Nie je ti tu dobre? Robí sa ti nejaká krivda? Pamätaj, že táto herečka má viac zásluh 
pred Bohom ako ty. Ty si žila v tichosti medzi múrmi kláštora. Múry kláštora a jeho 
disciplína  ťa chránili pred hriechom. Konala si svedomito svoje povinnosti a Pán Boh ti dal 
za to hojnú odmenu. Táto ale bola vystavená búrkam tohto sveta. Stála ako osamotený strom 
na otvorenom poli. Búrky jej oblomili konáre, ale ona sa nepodlomila. Neraz klesla, ale znovu 
vstala a pevne sa držala svojho Spasiteľa. Dnes ju vítame s tou najväčšou radosťou, pretože v 
nebi je veľká radosť nad každým hriešnikom, ktorý činí pokánie." 

Kto vymyslel tú legendu, nevieme. Ale ten, ktorý ju vybájil, dobre pochopil význam 
Kristových slov: „Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, 



ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie 
nepotrebujú” (Lk 25, 7). 

 
 
Utorok 
 
Keď Ježiš videl veľké zástupy, 
vystúpil na vrch. 
A keď sa posadil, 
 pristúpili k nemu jeho učeníci. 
Otvoril ústa  a učil ich   (Mt 5, 1-2). 
 
Z dejín gréckeho národa poznáme, že mládež veľmi túžila po múdrosti. Keď sa niekde 

objavil filozof zvučného mena, bol k nemu zhon zo všetkých strán. A neraz kvôli tomu 
prinášali aj veľké obety. 

Kleanthes, nazývaný „nosič vody”, pracoval celú noc u jedného záhradníka, aby 
mohol cez deň za zarobené peniaze počúvať prednášky Zenóna. 

Diogenes sa ani nepohol od Antisthena, i keď na neho zobral palicu. 
Kam máme ísť my, ak nám ide o štúdium našej dokonalosti? Všetky šľachetné duše za 

všetko ďakujú Božskému Učiteľovi, v ktorého škole sa vzdelávali, učili veľkodušnosti, 
pochopeniu pre veľké a sväté veci. Od neho si vyprosili milosť a silu, aby dokázali, čo 
dokázať chceli. 

 
 
Streda 
 
Počuli ste, 
 že otcom bolo povedané: „Nezabiješ!” 
kto by teda zabil, pôjde pred súd. 
No ja vám hovorím: 
Pred súd pôjde každý, 
kto sa na svojho brata hnevá   (Mt 5, 21). 
 
Zo skúsenosti vieme, že kto nosí v srdci hnev, praje svojmu protivníkovi zle, nechce s 

ním mať nič spoločné a bol by rád, keby preňho neexistoval. Nuž a či tento postoj, toto 
prianie, nie je v duchovnom zmysle vraždou? A či apoštol Ján len tak napísal: „Každý, kto 
nenávidí svojho brata, je vrah” (l Jn 3, 15)? 

Slávny Ó Connel nosil až do smrti čiernu rukavicu na tej ruke, ktorou v súboji 
zavraždil svojho súpera. To preto, aby všetci vedeli, že je vrah. 

To je pravda ojedinelý prípad v ľudských dejinách. Koľko máme ale takých, čo 
pokojne sedia, spia a vôbec si neuvedomujú, že sú vrahmi! 

 
 
Štvrtok 
 
Počuli ste,  
že bolo povedané: "Nescudzoložíš!" 
No ja vám hovorím: 
Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, 
už s ňou scudzoložil vo svojom srdci   (Mt 5, 27). 



 
„Oči sú najväčším nepriateľom človeka”, hovorila sv. Klára Montefalkonská mladším 

rehoľným sestrám... Osud Lotovej ženy, ktorá neposlúchla napomenutie, je výstrahou pre 
všetkých. 

Čisté oko, v ktorom nešľahajú zlé žiadosti, to je človek, ktorý víťazí nad svojimi 
žiadosťami. V tom zmysle každý z nás musí byť bojovníkom až do smrti. 

 
 
Piatok 
 
Zasa ste počuli, 
že otcom bolo povedané: 
„Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!” 
No ja vám hovorím:  
Vôbec neprisahajte...  (Mt 5, 33-34). 
 
Keď istý sudca keď tušil, že sa niekto chce dopustiť krivej prísahy, kázal otvoriť okná. 

Keď sa svedkovia čudovali, dal im toto vysvetlenie: „Myslíte si, že si dám rozbiť okná, keď 
príde diabol po vaše duše?” Takto sa vraj  spiace svedomie v mnohých prebudilo. 

„Neprisahajte falošne na moje meno, aby ste nezneuctili meno svojho Boha!” (Lv, 19, 
12). 

 
 
Sobota 
 
Počuli ste, 
že bolo povedané: 
„Milova ť budeš svojho blížneho 

           a nenávidieť svojho nepriateľa” 
Ale ja vám hovorím: 
Milujte svojich nepriateľov 
a modlite sa za tých, 
čo vás prenasledujú... (Mt 5, 43-44). 
 
Dr. Alfréd Fuchs, významný pražský spisovateľ, bol v koncentračnom tábore v 

Dachau veľmi mučený. Z jeho úst vtedy bolo počuť: „Musíme sa za nich veľa modliť; oni 
nevedia, čo robia.” Zomrel mučeníckou smrťou 16. februára 1941. 

Takto najlepšie splnil Kristovo želanie: „Modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby 
ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach” (Mt 5, 44-45). 

 
 
l. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha - Všetkých svätých 
 
Pozri, 
my sme opustili všetko 
a išli sme za tebou. 
Čo z toho teda budeme mať?   (Mt 19, 27). 
 
Keď Helena Scheitzerová vo svojich 33-tich rokoch spojila svoj život s dr. Albertom 

Schweitzerom, ktorý sa vydával na cestu do Afriky, musela sa rozhodnúť. Niet cesty späť. 



Vzala na seba dobrovoľne jeho údel, zriekla sa európskej civilizácie a pohodlia a šla. Vedela, 
čo robí. Nešla len tak naslepo. Tým to bolo cennejšie. 

Ani Ježiš nechce, aby sme nevedeli, čo čaká tých, ktorí idú za ním. Kto z lásky k nemu 
opustí všetko, čo tu na tejto zemi má, „dostane stonásobne viac a bude dedičom večného 
života"”(Mt 19, 29). 

Ísť za ním, znamená ísť s ním. Ísť verne, s vytrvalosťou, obetavou láskou, s 
rozhodnutím zachovávať jeho príkazy, medzi ktorými ako najvyšší a najväčší sa skvie príkaz 
lásky - k Bohu a blížnemu. 

 
 
Pondelok 
 
Keď teda vy, 
hoci ste zlí, 
viete dávať dobré veci tým, čo ho prosia, 
o čo skôr dá váš Otec, 
ktorý je na nebesiach, 
dobré veci tým, čo ho prosia  (Mt 7, 11). 
 
Sv. Ján Bosko mal vždy veľkú dôveru v Boha. V roku 1847 kúpil dom pre svojich 

chudobných chlapcov. Peniaze ale nemal. Boskova matka bola z toho celá zúfalá. Don Bosko 
však zostal celkom pokojný. „Neboj sa”, povedal jej.  „Pozri sa. Keby si ty mala peniaze, 
určite by si mi ich dala. Prečo by teda náš nebeský Otec, ktorý panuje nad všetkým 
bohatstvom, mal  byť menej štedrý?” A skutočne, do týždňa sa mu podarilo zohnať peniaze. 

Či Boh vypočuje našu modlitbu tak, ako si to predstavujeme, to je už iná vec... Buďme 
si však istí, že nám nedá nikdy menej, ako prosíme. Nedá nám kameň, keď ho prosíme o 
chlieb, ani hada, keď prosíme rybu... 

 
 
Utorok 
 
Chráňte sa falošných prorokov: 
prichádzajú k vám v ovčom rúchu, 
ale vnútri sú draví vlci    (Mt 7, 15). 
 
Hovorí sa, že manželka rímskeho cisára Galena bola veľmi márnivá a rada nosila 

drahé šperky. Kedysi vraj  nakúpila za veľké peniaze vzácne perly, ale obchodník ju 
podviedol a dal jej falošné perly. Cisárovná to však nepoznala. Pri istej slávnosti sa s nimi 
ukázala. Niektorí obdivovali ich krásu, ale prišiel znalec a ten poznal ich nepravosť a 
upozornil ju na to. Cisárovná sa zahanbila a odišla zo slávnosti.  

Tým falošným perlám sa podobajú náuky falošných prorokov. Dávajú svojej náuke 
lesk vedy, náter pravdy a skutočnosti, ale v skutočnosti to veda nie je. 

 
 
Streda 
 
Nie každý, 
kto mi hovorí: „Pane, Pane," 
vojde do nebeského kráľovstva, 
ale iba ten, 



kto plní vôľu môjho Otca, 
ktorý je na nebesiach    (Mt 7, 21). 
 
Na priečelí starobylého chrámu v Lőbecku, je vraj zobrazená veľká, majestátna 

Kristova hlava. Z jeho tváre vidieť smútok. Jeho oči hovoria o tichom žiali. A dole, pod 
obrazom, je významný nápis: 

Nazývate ma majstrom, a nepýtate sa ma. 
Nazývate ma svetlom, a nevidíte ma. 
Nazývate ma pravdou, a neveríte mi. 
Nazývate ma cestou, a nenasledujete ma. 
Nazývate ma životom, a nežiadate ma. 
Nazývate ma múdrosťou, a nepočúvate ma. 
Nazývate ma bohatým, a neprosíte. 
Nazývate ma spravodlivým, a nebojíte sa ma. 
A až vás odsúdim - nečudujte sa mi. 
To sú bolestné výčitky, ktoré Ježiš Kristus hovorí každému. Slová, ktoré budia 

svedomie... 
 
 
Štvrtok - Najsvätejšej Eucharistie 
 
Ja som živý chlieb, 
ktorý zostúpil z neba. 
Kto bude jesť z tohto chleba, 
bude žiť naveky   (Jn 6, 51). 
 
Z gréckej mytológie sa dozvedáme, že ithacký kráľ Odyseus pristal so svojimi 

priateľmi na ostrove Kyplópov. Tamojší obyvatelia im dali ochutnať sladké plody lotosov. O 
odchode nechceli ani počuť. 

V bohostánku máme však pravý pokrm, ktorý povznáša nad pozemské veci. Je to 
„Chlieb života”. Kto bude z neho jesť, „bude žiť naveky”. 

Sú to slová veľkého prisľúbenia. Prijímajme ich s láskou a s láskou zotrvávajme pri 
eucharistickom Spasiteľovi, ktorý v bohostánku našich chrámov nielen prebýva, ale nás aj s 
najsvätejšou láskou pozýva k sebe. 

 
 
Piatok 
 
Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, 
lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie, 
aj mechy sa zničia. 
Ale nové víno vlievajú do nových mechov, 
a tak sa oboje zachová   (Mt 9, 17). 
 
Pápež Ján XXIII. povedal: „Ak Cirkev 20. storočia chce byť hodnovernou, ak chce 

plniť svoju úlohu, musí byť Cirkvou lásky a služby, Cirkvou milujúcich a slúžiacich.” 
Táto myšlienka sa stala stredobodom koncilových rokovaní a záverov. Nie div. Cirkev 

chce všetko obnoviť v Kristovi. To chce povedať aj krátke podobenstvo o novom rúchu, o 
novom víne a starých mechoch. Platí to pre celú oblasť starej židovskej, novej Kristovej a 
potom kresťanskej zbožnosti... 



 
 
Sobota   
 
Proste a dostanete! 
Hľadajte a nájdete! 
Klopte a otvoria vám! 
Lebo každý, kto prosí, dostane, 
a kto hľadá, nájde, 
a kto klope, tomu otvoria   (Mt 7, 7-8). 
 
Pred rokmi sa  v chicagskej nemocnici stala táto udalosť: 
26-ročný  laborant odpadol pri práci, ranený srdečnou mŕtvicou. Lekár, ktorý bol 

náhodne v tejto nemocnici, rýchle pokľakol k laborantovi, svojím vreckovým nožom mu 
otvoril hrudnú dutinu, predral sa pomedzi rebra až k srdcu a začal ho masírovať. Po 
dvojhodinovej masáži začalo srdce biť a laborant ožil. 

O prípade sa vtedy rozpísali noviny a lekárske odborné časopisy. Ale o jednej 
okolnosti sa nepísalo, azda v domnienke, že je vedľajšia, nepodstatná. Keď sa vtedy po 
nemocnici rozniesol chýr, čo sa robí v laboratóriu, zbehli sa lekári a sestry z celej kliniky. 
Zatiaľ čo kľačiaci lekár masíroval srdce, všetci prítomní sa modlili, niektorí dokonca nahlas. 

O tom sa nepísalo. Veď načo? Však to bola rýchla duchaprítomnosť lekára, ktorá 
zachránila život laborantovi! Ktovie? Možno, že by sa to bolo podarilo i bez modlitby lekárov 
a sestier. Možno nie. Boh má zvláštnu pedagogiku. Nikdy nevieme, či to, o čo sme prosili, 
dostali by sme bez modlitby, alebo nie... Ale či sa máme modliť len vtedy, keď niečo 
potrebujeme? 

 
 
2. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
Poďte za mnou 
a ja  urobím z vás rybárov ľudí  (Mt 4, 19). 
 
Nad vchodom jedného kňazského seminára visí moderný kríž. Umelec zvláštnym 

spôsobom stvárnil umučeného Krista. Zvláštnosťou na tomto kríži je Kristus bez rúk. Čo tým 
chcel umelec povedať? Odpoveď možno prečítať pod krížom: „Svoje ruky som dal tebe.” 

V týchto dňoch, rok čo rok, opúšťajú novokňazi kňazské semináre a vstupujú do 
Pánovej vinice. Počuli volanie svojho majstra, aby sa stali „rybármi ľudí”... Aby ich ruky 
prinášali požehnanie, pokoj a dobro... Podporujme tento ich úmysel svojimi modlitbami i 
každodennými obetami. 

 
 
 Pondelok 
 
 Keď videl zástupy, 

 zľutoval sa nad nimi, 
lebo boli zmorené a sklesnuté 
ako ovce bez pastiera   (Mt 9, 36). 
 
Keď Hunnerich (477-484), kráľ Vandalov, vypovedal 500 kňazov z Kartaga do 

vyhnanstva, veriaci ľud ich vyprevádzal s horiacimi sviečkami v rukách. Matky položili svoje 



deti k nohám odchádzajúcim kňazom a s plačom volali: „Komu nás odovzdáte? Kto nám bude 
udeľovať sviatosti? Kto bude pochovávať našich mŕtvych? Prečo nemôžeme ísť s vami?” 

To bol posledný výkrik sŕdc, ktoré pociťovali, aký prázdny a neradostný bude život 
bez prítomnosti kňazov, že zástupy veriacich budú „zmorené a sklesnuté ako ovce bez 
pastiera”. 

 
 
Utorok 
 
A keby vás niekto  neprijal, 
ani vaše slová nevypočul, 
z takého domu alebo mesta odíďte 
a straste si prach z nôh  (Mt 10, 14). 
 
Kňaza sťahovali na nové pôsobisko. Auto na ceste uviazlo a hľadali pomoc... 

„Priviezli sme vám nového pána farára”, povedali obyvateľom. „To ste sa nemuseli 
obťažovať”, dostali odpoveď... A bol to svedomitý kňaz! Naozaj, zahanbujúce privítanie. 

Úlohou apoštola - kňaza je klopať na dvere a slovom na srdcia a odísť odtiaľ, ak mu 
neotvoria. Bez naliehania, bez vymáhania a uspokojujúceho výsledku... Nečakajme teda, že 
nás kňaz bude tlačiť do Božieho kráľovstva, ani mu nezazlievajme, ak nás po neúspechu 
nechá a otrasie si z nôh prach, ako kedysi Židia po návrate zo zeme pohanov. 

 
 
Streda 
 
Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno  (Mt 10, 22). 
 
V strednej Afrike, v štáte Uganda, bolo v roku 1866 za krutého prenasledovania 

kráľom Mwangu bolo upálených 12 chlapcov za kresťanskú vieru. Keď ich priviedli na 
hranicu, povedali: „Môžete spáliť naše telá, duše ale neupálite.” 

Ježiš jasne predpovedal ťažké skúšky a prenasledovanie, väzenie, nenávisť, zradu, 
zvodné ponuky namiesto kresťanského svedectva, rôzne trápenie a mučenícku smrť... 
Bolestné skúšky veriacich zavinia nielen vonkajší nepriatelia, ale bohužiaľ aj neverní bratia a 
sestry. Príkladov máme iste mnoho, z dávnej i blízkej minulosti... 

 
 
Štvrtok 
 
Žiak nie je nad učiteľa...  (Mt 10, 24). 
 
"Pravidelne, každý mesiac, prichádzali za ním a odvážali ho do lesa, kde pokračovali v 

psychickom nátlaku na neho, aby podpísal. S Božou pomocou vydržal aj tento nápor, hoci bol 
sprevádzaný  vyhrážkami, že ho zastrelia, i jeho manželku a deti. „Bolo to strašné”, spomínal 
neskôr, lebo nikdy nevedel, či sa ešte z lesa vráti. 

Je to svedectvo o Jozefovi Sabovi, jednom z mnohých našich kňazov, ktorí pre svoju 
vieru museli znášať mnohé príkoria a potupenia (porov. Zostali verní 2, s. 102). Naozaj, „žiak 
nie je nad učiteľa!” 

Prenasledovanie veriacich patrí k Božiemu plánu dejín. Ježiš jasne predpovedal ťažké 
skúšky a prenasledovanie, väzenie, nenávisť, zradu, zvodné ponuky, rôzne trápenia a 



mučenícku smrť. A hovoril o nich tak zreteľne, že sa možno diviť, ak si mnohí ľudia 
vymýšľajú predstavy o trvalej cirkevnej moci, úspechoch, pokoji a sláve Cirkvi. 

 
 
Piatok 
 
Ale toho, 
kto mňa zaprie pred ľuďmi, 
aj ja zapriem pred svojím Otcom, 
ktorý je na nebesiach   (Mt 10, 33). 
 
„Verejné svedectvo viery žiada Ježiš Kristus od svojich učeníkov. Náboženstvo je síce 

predovšetkým osobným vzťahom jednotlivca k Bohu, avšak je potrebným svetlom pre celý 
svet a každý kresťan je z lásky k ľudstvu povinný dať svojím životom - a v prípade potreby i 
slovom - svedectvo pre Boží dar spásy” (J. Hrbata: Perly a chléb,156). 

Sv. Augustín vo svojich spisoch zaznamenal rozhovor, ktorý sa odohral v čase 
krvavého prenasledovania kresťanov medzi kresťanským mučeníkom Simpliciánom a 
oslavovaným  pohanským rečníkom Viktorínom. Viktorín povedal: 

„Buď istý, že ja tiež patrím k vaším, a zaiste zomriem ako kresťan.” 
Simplicián mu odpovedal: 
„Neverím tomu. Kým ťa neuvidím v chráme a pri Pánovom stole.” 
Viktorín  na to: 
„Vlastným ušiam neverím. Vari vaše chrámy a chrámové múry robia kresťana?” 
„To teda nie, - odpovedal Simplicián. - Lenže Pán Ježiš hovorí: Kto mňa zaprie pred 

ľuďmi, toho aj ja zapriem pred svojím Otcom.” 
Viktorín premýšľal o tejto odpovedi dlhý čas a videl, že má pravdu. Začal chodiť do 

chrámu a čoskoro sa stal horlivým kresťanom. 
 
 
Sobota 
 
Keď Ježiš skončil tieto reči, 
zástupy žasli nad jeho učením, 
lebo ich učil ako ten, čo má moc, 
a nie ako ich zákonníci   (Mt 7, 28-29). 
 
Týmito slovami končí evanjelista Matúš Ježišovu Reč na vrchu. Uvádza stav ľudí, 

ktorý je vyvolaný poznaním Božej prítomnosti. Na zástupy pôsobia Kristove slová celkom 
inakšie, než slová zákonníkov. „Lebo ich učil ako ten, čo má moc”, poznamenáva sv. Marek. 
A rovnako aj dnes. 

Ruský spisovateľ Merežkovskij vo svojej knihe Neznámy Kristus s nadšením píše: 
„Denne som čítal Nový zákon a budem ho čítať, pokiaľ moje oči budú môcť vidieť a kde 
bude svetlo, či je to v jase slnka a či krbu, za jasného dňa i za tmavej noci, v šťastí i 
nešťastí...” 

To preto, že to nie je ľudské slovo, ale Božie. 
 
 
3. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo 



a jeho spravodlivosť...        (Mt 6, 33). 
 
Spisovateľ John Galsworthy, autor Forsytovskej ságy, mal vraj na svojom písacom 

stole napísané: „Prejdem týmto životom len raz. Preto, keď budem raz stáť na križovatke a 
budem sa rozhodovať medzi dobrom a zlom, vyvolím si to, čo je dobré a budem myslieť na 
iných.” 

Človek má žiť pre veľké ciele a veci; prostriedky na ich dosiahnutie mu budú pridané. 
S láskou ku Kristovi súvisí i usilovnosť, pracovitosť, zodpovednosť. 

Buďme preto vždy zodpovední, vytrvalí, statoční a dôslední na svojej ceste k 
dosiahnutiu Božieho kráľovstva. 

 
 
Pondelok 
 
Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, 
nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ...   (Mt 11, 11). 
 
O starovekom filozofovi Sokratovi sa hovorí, že pred jeho smrťou sa ho jeho žiak 

Platón opýtal, čí rád umiera. Filozof odpovedal: „V mladosti som sa snažil, aby som dobre žil; 
v starobe, aby som dobre umrel. A pretože môj život bol čnostný, očakávam smrť s 
radosťou.” 

Taký čnostný bol aj život sv. Jána Krstiteľa, Pánovho Predchodcu. Preto ho Boh ako 
prvého svätorečil a nazval najväčším zo všetkých narodených zo žien. 

 
 
Utorok 
 
Komuže prirovnám toto pokolenie? 
Podobá sa deťom, 
Čo vysedávajú na námestí 
 a pokrikujú na svojich druhov...  (Mt 11, 16). 
 
Vlk videl pri potoku piť jahňa. Zachcelo sa mu jahňacinky a hľadal dôvod, aby ho 

mohol zožrať. Stál povyše, ale vyrútil sa na jahňa, že mu múti vodu, preto sa vraj nemôže  
napiť. „Pijem len končekmi pyskov”, vravelo mu jahňa, „a nemôžem ti mútiť vodu, lebo 
stojím nižšie ako ty.” Keď vlk nepochodil s tou zámienkou, pokračoval: „Ale minulého roku 
si nagrobianilo môjmu otcovi!” „Veď som ešte ani na svete nebolo“, na to jahňa. „Keby si 
malo aj tisíc výhovoriek”, vravel vlk, „aj tak ťa zožeriem” (Ezop: Vlk a jahňa). 

Bájka ukazuje, že ten, kto sa chce protiviť pravde, vždy si nájde  zámienku, aby sa 
pravde vyhýbal. Ani Židom nik nevedel hovoriť po chuti, lebo sa nechceli poddať pravde. 
Toto im pripomenul i sv. prvomučeník Štefan vo svojej obrannej reči pred židovskou 
veľradou (porov. Sk 7, 51). Na to myslel aj Ježiš, keď im túto tvrdohlavosť vytkol v 
podobenstve o svojhlavých deťoch. Jána odmietli, lebo nejedol a nepil, Ježiša preto, že jedol a 
pil. Boží plán sa uskutočnil aj napriek zlej vôli ľudí. 

 
 
Streda 
 
V tom čase Ježiš povedal: 
„Zvelebujem ťa, 



Otče, Pán neba i zeme..."  (Mt 11, 25). 
 
Maršal Foch, slávny veliteľ spojeneckých vojsk Francúzska, Anglicka a Ameriky, keď 

mu ľubľanský biskup Jeglič blahoželal k víťazstvu, povedal: Bohu, jedine jemu buď všetka 
česť a sláva."  

Ježišova modlitba je tu chválou Otca, vyjadrená tým najslávnejším spôsobom, aký 
poznáme v evanjeliu. Premýšľanie o Otcovi naplnilo Ježišovo srdce jasotom. 

Je aj naša modlitba naplnená Božím chválospevom, alebo len suchým plnením 
„náboženských povinnosti”?  

 
 
Štvrtok 
 
Poďte ku mne všetci, 
ktorí sa namáhate a ste preťažení, 
a ja vás posilním...   (Mt 11, 28). 
 
Pri otváraní Svätej brány na Vianoce roku 1974 pápež Pavol VI. viackrát opakoval v 

Ježišovom mene výzvu: „Venite - Príďte!” Adresoval ju kresťanom i nekresťanom, ba aj 
nedôverčivým a uzavretým srdciam, ktoré odporujú náboženstvu a viere: „Príďte, Kristus vás 
očakáva. Boh vo svojej nekonečnej dobrote nám vyšiel v ústrety až tak ďaleko, že sa stal 
jedným z nás!” 

Ježiš Kristus sa skláňa ku všetkým ľuďom, všetkých povoláva k sebe, aby sme sa stali 
synmi svetla, aby sme mali život v hojnosti a našli „odpočinok pre svoju dušu” (Mt 11, 29). 

 
 
Piatok 
 
Keby ste vedeli, 
čo to znamená: 
„Milosrdenstvo chcem, a nie obetu"    (Mt 12, 7). 
 
Životopisec sv. Gemmy Galganiovej (1878-1903) opisuje isté zjavenie, v ktorom sa 

Ježiš „informoval” o Gemminej práci. „Zámetám, čistím okná, pripravujem jedáleň, pracujem 
v záhrade”, povedala svätica. „Tvoja odpoveď je nesprávna”, - namietal Ježiš. „Presnejšie by 
bolo povedať: Milujem, milujem, milujem.” Gemma pochopila. 

Láska má byť prvou povinnosťou kresťana. Bez lásky sme „ako cvendžiaci kov a 
zuniaci cimbal” (1 Kor 13, 1), a to aj vtedy, keby sme prinášali obety. 

 
 
Sobota 
 
Keď sa zvečerilo, 
priniesli k nemu mnoho posadnutých zlými duchmi 
a on slovom vyháňal duchov 
a uzdravoval všetkých chorých...          (Mt 8, 16). 
 
Lekárska fakulta Pražskej univerzity v roku 1709 dala postaviť na Karlovom moste v 

Prahe pamätník sv. bratom Kozmovi a Damiánovi. Títo svätci držia palmy a nádoby s liekmi. 



Uprostred nich sa dvíha postava vzkrieseného Krista s krížom. Pod pamätníkom je nápis: 
„Ježišovi Kristovi - Lekárovi sveta.” 

Umelci to urobili veľmi múdro. Vyjadrili tak ubezpečenie všetkým trpiacim, že Ježiš 
Kristus je v každom nešťastí a v každej chorobe najlepším Lekárom, ku ktorému sa môžeme 
kedykoľvek obrátiť. Každý z nás má možnosť zbaviť sa svojho neduhu vierou v Ježiša Krista. 

 
 
4. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha  
 
Keď potom vošiel do Kafarnauma, 
pristúpil k nemu stotník s prosbou: 
„Pane, nie som hoden, 
aby si vošiel pod moju strechu, 
ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie..".  (Mt 8, 8). 
 
James Irwin, člen posádky Apollo-15, na otázku novinárov, či sa bál vo vesmíre, 

povedal: „Nuž áno, bál som sa, ale dôveroval som Bohu...” 
 S dôverou sa obrátil k Ježišovi aj pohanský stotník s prosbou o uzdravenie svojho 

sluhu. Pokora a úcta vedú ho k poznaniu, že jeho prosba k Ježišovi je stretnutím ľudskej 
bezmocnosti s Božou všemohúcnosťou a vyvodí z toho dôsledky: Ježiš je prinajmenšom 
takým Pánom nad chorobou, životom a smrťou, ako on, dôstojník, je pánom podriadených 
vojakov. Preto Pánovi nie je potrebné ísť do jeho domu, ale stačí povel na diaľku. Nesklamal 
sa. Jeho prosba bola vypočutá. A naviac, bol daný za príklad všetkým: „Veru, hovorím vám: 
Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli” (Mt 8, 10). 

 
 
Pondelok 
 
Oni sa ho pýtali: 
„Slobodno  v sobotu uzdraviť?"  (Mt 12, 10). 
 
Nemecký filozof Artur Schopenhauer (1788-1860) povedal: „Niektorý človek by bol 

schopný i zabiť svojho spolublížneho, len preto, aby si jeho masťou natrel svoje čižmy.” 
To sú ľudia, ktorí pozerajú len na svoj prospech, šliapu po iných a za každú cenu sa 

chcú dostať na vrchol svojich úspechov. Takí  boli aj farizeji, ktorí zazlievali Ježišovi, že 
uzdravuje v sobotu. Napriek tomu, že iba nedávno počuli z jeho úst: „Milosrdenstvo chcem, a 
nie obetu” (Mt 12, 7). 

 
 
Utorok 
 
Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne 
a nijaké mesto ani dom 
vnútorne rozdelené neobstoja      (Mt 12, 25). 
 
Keď umieral Svätopuk, slávne knieža Veľkomoravskej ríše, povolal k sebe svojich 

troch synov - Mojmíra, Svätopluka a Slávybora. Nevedel, ktorému má odovzdať trón. 
Rozhodol sa, aby vládli spoločne. Dal im tri zviazané prúty, aby ich zlomili. Nemohli. Keď 
ich rozviazal a dal každému jeden, ľahko ich zlomili. Vtedy im povedal: „Synovia moji, ak 
budete jednotní, nikto vás nepremôže. Beda však, ak sa rozdelíte. Každý vás prekoná.” 



Synovia vládli spoločne niekoľko rokov a každý obdivoval správanie a múdrosť ich 
otca. Po čase však zabudli na otcove slová, a to bolo ich nešťastie. O sláve Veľkomoravskej 
ríše dnes hovoria iba dejiny. 

 
 
Streda 
 
Keď nečistý duch vyjde z človeka, 
blúdi po vyschnutých miestach 
a hľadá odpočinok, 
ale nenájde. 
Vtedy si povie: „Vrátim sa..."   (Mt 12, 43-44).  
 
Slávny maliar Leonardo da Vinci sa okolo roku 1480 chystal namaľovať obraz 

Poslednej večere. Začal hľadať vzory, podľa ktorých by namaľoval jednotlivé osoby. Pre 
Ježiša našiel vzor v kláštore. Na ulici stretol mladíka, ktorý mu bol modelom pre Jána, 
Pánovho miláčka. Dielo bolo vynikajúce, avšak neukončené. Pre postavu Judáša nemohol 
nájsť vhodného človeka. Po dlhom čase stretol mládenca, o ktorom si myslel, že to bude on. 
Keď však mladík zbadal, že ho maľuje ako Judáša, zľakol sa a zvolal: „Majstre, vy ma 
nepoznáte? Veď nedávno som vám poslúžil za predlohu pre Jána. Zlá vášeň a neresti ma 
priviedli do takéhoto stavu.” 

Ježiš Kristus nás upozorňuje, že ľudské srdce nemôže zostať prázdne. O tento príbytok 
je stále veľký záujem, - ako zo strany Boha, tak aj diabla. O tom, kto ho bude obývať, 
rozhodneme vždy sami. Ak ho chceme zachrániť pred novým, horším nepriateľom, musíme 
ho chytro zaplniť a úplne. Urobíme to tak, že ho ponúkneme Bohu... 

 
 
Štvrtok 
 
V ten deň vyšiel Ježiš z domu 
a posadil sa pri mori. 
Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy... 
Hovoril im veľa v podobenstvách    (Mt 13, 1-3). 
 
Filozof Sokrates tvrdil, že úlohou filozofa je pomáhať ľudskej mysli, aby v nej 

vznikali a rodili sa veľké myšlienky. 
Ježiš nielen pomáhal pri zrode veľkých a šľachetných  myšlienok, ale bedlil a staral sa, 

aby božské posolstvo, ktoré ohlasoval, prinášalo v nás ovocie... Aby sme boli nielen tí, ktorí 
počúvajú, ale tí, čo zachovávajú... 

 
 
Piatok 
 
Rozsievač vyšiel rozsievať   (Mt 13, 3). 
 
Sv. Anton Paduánsky bol známy nielen ako dobrý kazateľ, ale aj ako učený teológ a 

veľký znalec Svätého písma. Tradícia o ňom hovorí, že často prichádzal na morský breh, aby 
sa tu naučil rečníctvu. Keď to spozorovali ryby, vystrčili hlavy a počúvali ho. Keď svätec 
prestal kázať, ryby sa vrátili do vody. Lenže vo svojich mravoch sa v ničom nezmenili. Ryba 
ostala rybou, veľké požierali malé, rak liezol ďalej dozadu - tak ako vždy. 



Podobné je aj správanie poslucháčov Božieho slova. Božie slovo počúvajú, poznajú, 
ale život mnohých je naďalej ten istý. 

Roľník neseje zrno preto, aby ho pozobali vtáky, alebo ľudia pošliapali, ale aby padlo 
do dobrej pôdy a prinieslo úrodu... Aj rozsievač Božieho slova nehlása ho preto, aby ho ľudia 
počúvali, alebo sa na jeho slovách zabávali, ale aby padlo do dobrých sŕdc a podľa neho aby 
ľudia aj žili. 

 
 
Sobota 
 
Neprišiel som volať spravodlivých, 
ale hriešnikov               (Mt 9, 13). 
 
Sv. Filip Neri prišiel raz do kláštora, kde žila sv. Školastika. Tá si namýšľala, že bude 

zatratená, ale neopovážila sa to povedať nikomu. Zverila sa až sv. Filipovi. A svätec prv, než 
s ňou začal hovoriť, povedal: „Školastika, nebesá sú tvoje!” Ona odpovedala: „Nie nebesá, ale 
peklo je moje!” Svätec jej povedal: „Nebesá sú tvoje, Školastika. Veď pre koho zomrel Ježiš 
Kristus, ak nie pre hriešnikov? A ty, čo si?” 

Všetci sme hriešnici! Práve kvôli nám poslal nebeský Otec svojho jednorodeného 
Syna, aby sme nezahynuli, ale mali večný život (porov. Jn 3, 16). 

 
 
5. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
Keď prišiel na druh breh do gadarského kraja, 
vybehli oproti nemu 
dvaja posadnutí zlými duchmi...      (Mt 8, 28). 
 
Ľudová povesť hovorí o hrdinovi, ktorý sa dostal do zakliatej hory. Líškou bol 

vyprovokovaný k tomu, aby zaklial. Tým sa však dostal pod moc zlého ducha, ktorý tam 
vládol. 

Tak je to aj v živote. Kto kľaje, je v moci hriechu. Kto žije v hriechu, je ovládaný 
diablom. Kto žije v milosti, tým hýbe Boh. Sv. Ignác z Loyoly má pravdu, keď nazýva diabla 
„smrteľným nepriateľom ľudskej prirodzenosti”. Preto je len prirodzené, že sa v živote často 
opakuje prípad dvoch posadnutých v Gadare: „Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem 
predčasne nás mučiť?” (Mt 8, 29). 

 
 
Pondelok 
 
A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, 
to je ten, 
kto počúva slovo a chápe ho 
a ono prináša úrodu...      (Mt 13, 23). 
 
Starodávna legenda hovorí o staručkom slepom maloázijskom biskupovi, ktorý bol 

zajatý nepriateľmi kresťanskej viery. S okovami na rukách, obklopený katmi, začal im hlásať 
Kristovo učenie. Tí však s posmechom počúvali jeho slová. Keď s plačom dokončil svoju reč, 
ozvali sa kamene. Zo skál bolo počuť: „Amen!” (Tak je). Pohania, ktorí počuli tento hlas, 
zľakli sa a stali sa kresťanmi. 



 Legenda má svoje mravné jadro. Ukazuje, že aj tvrdé a mŕtve srdce ožije silou 
Božieho slova. 
 
 
        Utorok 
 
 Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, 
 ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. 
 Ale kým ľudia spali, 
 prišiel jeho nepriateľ, 
 prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel   (Mt 13, 24-25). 
 
 Zatvrdnutého neveriaceho človeka ošetrovala rehoľná sestra. Chorý ju všemožne 
trápil, s ničím nebol spokojný. Raz stále odmietal jedlo. Sestra mu vždy priniesla iné bez 
najmenšieho prejavu rozhorčenia. Touto trpezlivosťou  bol konečne prekonaný. Prosil o 
odpustenie a žiadal si kňaza. Na vysvetlenie jej povedal: „Verím, že je Boh na nebi, keď na 
zemi môže byť taký trpezlivý anjel, ako ste vy.” 
 Božia trpezlivosť je veľmi zrejmá aj z podobenstva o kúkoli medzi pšenicou... Všetko 
má svoj čas, všetko dôjde k svojmu súdu na konci vekov... 
 
 
 Streda 
 
 Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, 
 ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, 
 až sa všetko prekvasí                     (Mt 13, 33). 
 
 Kúsok kvasu na tri miery múky! 
 Dvanásť Galilejčanov na celý svet! 
 A predsa, už v druhom storočí povie Tertulián pohanským Rimanom: „Len od 
včerajška sme a máte vás všade: vo vojsku, v úradoch i na kráľovských dvoroch...” 
 Ježiš Kristus aj v tomto krátkom podobenstve o kvase nám pripomína, že sila 
kresťanov nie je v množstve, ale v kvalite. 
 Hore srdcia! 
 
 
 Štvrtok 
 
 Tu k nemu pristúpili jeho učeníci 

a vraveli mu: 
„Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na poli"  (Mt 13, 36). 
 
Anglický dramatik a básnik William Shakespeare vo svojich drámach popri Božej 

spravodlivosti hovorí aj o Božom milosrdenstve. 
Tak napr. v Kupcovi benátskom opisuje Portia, ktorý je príkladom milosrdného Boha. 

Hovorí: „Láskavosť má svoj trón v kráľovských srdciach a je to vlastnosť samého Boha. 
Pozemská moc sa zdá byť podobnejšou Božej moci vtedy, keď jej spravodlivosť je riadená 
miernosťou. Keď však žiadaš spravodlivosť, mysli na to, že prísnou spravodlivosťou ešte 
nikto nedosiahol spásy” (4, 1). 



Ježiš Kristus nám pri vysvetľovaní podobenstva o kúkoli na poli hovorí, že keby Boh 
ihneď trestal zlo, ľudia by mu slúžili zo strachu. On však nechce mať vo svojej stodole 
pšenicu, ktorá sa stala pšenicou z donútenia. Ihneď nezasahuje preto, že je milosrdný, že čaká 
na zmenu hriešnika, na jeho obrátenie, niekedy až do posledného dychu hriešnika. On 
najlepšie vie, koľkí sa práve vyčkávacou taktikou stali dobrými. 

 
 
Piatok 
 
Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, 
ktorý hľadá vzácne perly. 
Keď nájde veľmi cennú perlu, 
ide, predá všetko, čo má, 
a kúpi ju                            (Mt 13, 44-45).  
 
Spisovateľka Žofia Kossáková vo svojej knihe Spomienky na Osvienčim uvádza aj 

výrok jednej doktorky filozofie takto: „Pre mňa na slobode náboženstvo neexistovalo. Tu sa 
však začínam o náboženstvo zaujímať, pretože pri všetkej negácii prichádzam k záveru, že 
musí existovať absolútne Dobro - Boh!” 

V utrpení našla Boha. Potrebovala ho, aby mohla ľahšie trpieť... Táto radosť je večná. 
To je veľké šťastie už tu na zemi, to je poklad, ktorí len máloktorí nachádzajú a poznajú. 

 
 
Sobota 
 
Ako im toto hovoril, 
pristúpil k nemu istý popredný muž, 
poklonil sa mu a povedal: 
„Pred chvíľkou mi zomrela dcéra; 
ale poď, vlož na ňu ruku a ožije"   (Mt 9, 18). 
 
Dr. Alexis Carrel, lekár z Lyonu, objaviteľ na poli biológie a medicíny, nositeľ 

Nobelovej ceny, bol najprv neveriaci človek. Sám sledoval priebeh uzdravenia mladého 
dievčaťa v Lurdách, ktoré umieralo na tuberkulózu pobrušnice. Lekári ju odmietli operovať. 
Báli sa ju ponoriť do lurdskej vody, preto ju len umyli lurdskou vodou. Sám Carrel ako lekár 
stal pri nej s injekčnou striekačkou. Ale keď ju po niekoľkých hodinách na vlastné oči videl 
uzdravenú, stal sa veriacim človekom a vyhlásil, že lurdské zázraky sú konkrétnymi 
hmatateľnými dôkazmi, ktoré nemožno vysvetliť prírodnými zákonmi. Že zázraky sú 
dôkazom Božej existencie, a ak sa človek otvorí Bohu a vyjde mu v ústrety, navzájom sa 
stretnú. 

V prípade Jaira bola naozaj veľká viera. Neprestal prosiť ani vtedy, keď z domu prišla 
správa, že jeho dcéra už umrela. Veril, že Ježiš môže urobiť aj viac, než uzdravovať. Preto 
jeho dôvera nebola sklamaná. Pán ju vzkriesil k veľkej radosti rodičov. 

 
 
6. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
Aby ste vedeli, 
že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy  (Mt 9, 6). 
  



Dr. Miloš Vítek v knihe Mathausen-Dachau opisuje radosť väzňov po oslobodení 
tábora Dachau Američanmi. Pri vstupe osloboditeľov väzni sa hrnú k vstupnej bráne, vítajú 
ich, nosia na ramenách, objímajú a bozkávajú ich, plačú z dojatia, že boli oslobodení z pekla 
hrôzy. S najhlbším pohnutím a s úžasom prežívajú veľkú radosť tejto chvíle. 

Podobná je aj radosť hriešnika z oslobodenia z hriechov v dobre vykonanej spovedi... 
Ďakujme Bohu, že poveril apoštolov a skrz nich ich nástupcov - biskupov a kňazov - , ktorí 
Božou mocou môžu odpúšťať hriechy už tu na zemi.  

 
 
Pondelok 
 
Prišiel do svojej vlasti 
a učil v ich synagóge. 
Oni sa divili a hovorili: 
„Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc..." 
A pohoršovali sa na ňom            (Mt 13, 54-57). 
 
O sv. Alexijovi hovorí jeho životopis, že po dlhom čase sa vrátil do rodičovského 

domu, ale inkognito - nedal sa poznať. Jeho vlastní rodičia ho síce prijali, lež nie ako svojho, 
ale ako cudzieho vandrovníka a celý život s ním aj tak zaobchádzali. Keď umrel, dozvedeli sa, 
že bol ich synom. 

Ježiša tiež ľudia často neprijímali - a bolo to najmä v jeho vlastnej krajine. „Vari  to 
nie je Jozefov syn?” (Lk 4, 22). Práve pre ich neúctu a „neveru tam neurobil veľa zázrakov” 
(Mt 13, 58). 

 
 
Utorok 
 
Keď to Ježiš počul, 
odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty   (Mt 14, 13). 

 
Boh často mlčí, keď spravodliví nevinne trpia. Ako podivne zaobchádza Boh so 

svojimi služobníkmi! Tu Boh nechá samotného sv. Jána Krstiteľa a Ježiš vôbec nezasiahne: 
odišiel do samoty! Božie mlyny nielenže melú pomaly, ale zostanú celkom stáť: násilie víťazí 
nad právom, chytráctvo nad čestnosťou... Či tak nebolo u sv. Jána Krstiteľa? Či sa tak 
neviedlo apoštolom a miliónom mučeníkom? 

Sv. Terézia z Avily, jedna z doktoriek učenia katolíckej cirkvi, si uvedomovala 
ťažkosti, ktoré trápia veriacich, a preto sa vo svojej modlitbe opýtala: „Oh, môj Pane, je snáď 
pravdou, že ak ti niekto urobí službu, odmeníš ho nejakým veľkým trápením?” Veriaci 
netvrdia, že poznajú všetky odpovede a majú jasno. Vedia, že popri svetle a tme registrujú 
závoj polotmy. Každý kresťan je nositeľom kríža. Ak nie kríža, tak potom aspoň mnoho 
trýznivých otázok, ktoré ho gniavia až do posledného dychu. Ba na najťažšie otázky ani 
nehľadá odpoveď, pretože vie, že nie sú z tohto sveta. 

 
 
Streda 
 
Pokrytci!  
Dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal: 
„Tento ľud ma uctieva perami, 



ale ich srdce je ďaleko odo mňa..."   (Mt 15, 8). 
 
Syn bohatých neveriacich rodičov študoval na univerzite v Londýne. Na univerzite 

kňaz čítal a vysvetľoval študentom Sväté písmo. Študenti mu kládli otázky. Keď sa syn 
Weitovcov vrátil domov na prázdniny, žiadal otca, aby aj doma čítali Písmo. Otec nemohol 
odolať synovi. Po niekoľkých dňoch čítania došli k stranám Svätého písma, ktoré boli 
úmyselne zalepené. Keď sa syn pýtal otca, prečo sú zalepené, namiesto odpovede dostal 
zaucho. Keď sa syn tajne dostal k zalepeným stranám a rozlepil ich (lebo odpoveď zauchom 
ho neuspokojila), videl, že sú to strany, na ktorých Ježiš Kristus od nás žiada nielen slová, ale 
praktický život. 

Nepoznáme sa občas v tomto otcovi? 
 
 
Štvrtok 
 
On im povedal: 
„...A keď slepý vedie slepého, 
obaja padnú do jamy"  (Mt 15, 14). 
 
Ján Luxemburský, kráľ, bol postihnutý slepotou. Raz navštívil svojho chromého 

suseda Albrechta Habsburgha vo Viedni. Pri rozhovore chcel odísť, ale nemohol nájsť dvere. 
Albrecht mu chcel pomôcť, ale nemohol sa zdvihnúť z pohovky.  

To je veľmi priliehavé porovnanie k tým, ktorí chcú vychovávať k dobrému, ale sami 
nedávajú dobrý príklad. Platí to o rodičoch a o všetkých, ktorí chcú viesť, vychovávať, učiť... 
V tomto zmysle hovorí aj náš Spasiteľ. 

 
 
Piatok 
 
A zástupy žasli, keď videli, 
že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, 
chromí chodia a slepí vidia, 
a velebili Boha Izraela      (Mt 15, 31). 
 
Otec Tardif vo svojej knihe Ježiš je Mesiáš píše o množstve svedectiev o zázračnom 

pôsobení Ježiša v dnešných časoch. O jednom píše toto: 
„Veľmi na mňa zapôsobilo uzdravenie jednej 45-ročnej mohamedánky. Bola ochrnutá 

na pravý bok. Jej priateľka ju pozvala na sv. liturgiu za chorých, hovoriac: Dnes sa uzdravia 
mnohí chorí, poď s nami. 

Táto mohamedánka prišla a Pán ju počas modlitby za chorých uzdravil. Po záverečnej 
modlitbe podala pred tisíckami prítomných toto svedectvo: Otvorte svoje srdcia Ježišovi! 
Ježiš žije, ja som toho svedkom. Mala som ochrnutý pravý bok. Pochodila som mnohé 
nemocnice a nevyliečili ma, ale priateľka ma priviedla na sv. liturgiu za uzdravenie. Som síce 
mohamedánka, ale prišla som a Ježiš ma uzdravil. Volám sa Zanabo. Ale ododnes sa budem 
volať Katarína, lebo chcem byť kresťanskou.” 

Svedkovia uzdravenia mnohých chorých pri Galilejskom mori „velebili Boha Izraela”. 
„Tento výraz svedčí, že to mohli byť pohania. Vzdialenosť medzi Pánom a izraelským ľudom 
sa teda zväčšuje a rastie priazeň k pohanom. U Boha teda neznamená nič národnosť a 
predchádzajúca milosť, ale spolupráca s Božím poznaním a milosťou!” (porov. J. Hrbata: 
Perly a chléb, 94, 1). 



 
 
Sobota 
 
A kto by dal piť jednému z týchto maličkých 
čo i len za pohár studenej vody ako učeníkovi, 
veru, hovorím vám: 
Nepríde o svoju odmenu              (Mt 10, 42). 
 
Švédska princezná Eugénia, šľachetná a dobročinná dáma, predala svoj diamantový 

šperk a za jeho cenu založila dobročinný ústav pre nevyliečiteľných. Keď raz navštívila ústav, 
chorí so slzami v očiach ďakovali za jej dobrotu. Ona na to s dojatím povedala: „V týchto 
slzách znovu vidím lesk svojich niekdajších diamantov.” 

Keď Ježiš sľúbil odmenu aj za takú maličkosť - pohár studenej vody, ktorý sme v jeho 
mene dali blížnemu -, o čo viac dá za každý dobrý skutok, vykonaný v jeho mene. 

 
 
7. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, 
išli za ním dvaja slepci...   (Mt 9, 27). 
 
Sv. evanjelista Matúš nám spomína dvoch slepcov, ktorí išli za Kristom a prosili o 

uzdravenie. Dokonca „kričali” na neho. A boli uzdravení. 
Koho nasledujeme my? 
O sv. Václavovi hovorí legenda, že keď raz v zime šiel za svojimi povinnosťami, jeho 

sprievodcovi bolo veľmi zima. Sv. Václav mu povedal, aby kráčal v jeho stopách. A hľa, 
zima úplne prestala. 

Aj my kráčajme po Kristových stopách - všetky kríže a bolesti nám budú ľahké a 
príjemné (porov. Mt 11, 30). 

 
 
Pondelok 
 
Tu prišli k nemu farizeji a saduceji 
a pokúšali ho. 
Žiadali ho, aby im ukázal znamenie z neba. 
Ale on im povedal: 
„...Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, 
ale znamenie nedostane, 
iba ak znamenie Jonášovo"      (Mt 16, 1-2; 4). 
 
Hovorí sa, že istý ctižiadostivý generál sa raz zdôveril Napoleonovi: 
„Veli čenstvo, chcel by som byť slávny ako Ježiš Kristus.” 
Napoleon mu odvetil: 
„Je to celkom jednoduché. Daj sa pribiť na kríž, lež tri dni v hrobe a potom vstaň z 

mŕtvych. Potom budeš slávny a uctievaný ako Ježiš Kristus.” 
Táto vtipná odpoveď potvrdzuje veľkú pravdu: Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je 

dôkazom, že je Boh. 



Kristovo trojdňové pochovanie a vzkriesenie malo byť pre farizejov posledným 
znakom, že Kristus bol človek, pretože umrel, - ale bol tiež aj Boh, pretože vstal z mŕtvych. 
Toto im malo stačiť ako dôvod k pokániu, ktoré prišiel žiadať od všetkých. 

 
 
Utorok 
 
Ježiš im povedal: 
„Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!" 
Oni však rozmýšľali a hovorili si: 
„Nevzali sme si chlieb!"                                 (Mt 16, 6-7). 
 
Trochu smiešna odpoveď apoštolov. Je „podobná tej, ktorú dostal pán farár pri 

vyučovaní snúbencov. Na otázku z katechizmu: Koľko je bohov?, sa nevesta prebrala zo 
zamyslenia a pohotovo zahlásila: Tridsaťšesť aj s muzikantmi.” (Počuli sme slovo Pánovo, 
194). 

Ako ich Ježiš pokarhal, poznáme z nasledujúceho rozhovoru. Až potom „pochopili, že 
im nehovoril, aby sa chránili chlebového kvasu, ale náuky farizejov a saducejov” (Mt 16, 12). 

 
 
Streda 
 
Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: 
„Kto chce ísť za mnou, 
nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma"  (Mt 16, 24). 
 
Českobudějovický biskup Dr. Josej Hlouch vo svojej populárnej Minútočke  napísal: 
„Koľko krížov mohlo stratiť svoju tvrdosť a ťarchu, ak by človek vedel, kam má s tým 

krížom ísť.” 
Mal pravdu. Veriaci človek oveľa ľahšie znáša bolesti, ako neveriaci. Pohľad na 

Kristov kríž je najpresvedčivejšou školou trpezlivosti, sebazaprenia, statočnosti a lásky , a 
ľahkou cestou za Kristom. 

 
 
Štvrtok 
 
Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: 
„...Veď čo osoží človekovi, 
keby aj celý svet získal, 
a svojej duši by uškodil?!"  (Mt 16, 24; 26). 
 
Keď sa niekde stane nešťastie, sú toho plné noviny. Sčítajú sa obete, zvlášť mŕtvi a 

vedie sa o tom presná štatistika. To je pochopiteľné! Kto ale spočíta mŕtve duše, ktoré naveky 
zahynuli? 

Sv. Terézia mala videnie, ako sa mnohé duše rútia do pekla, ako suché lístie v jeseni, 
ktoré padá pri závane vetra. Ihneď zdvojnásobila svoje modlitby za obrátenie hriešnikov. 

Dôvod? Je ich mnoho. Predovšetkým ale ten, že mnohí nepoznajú cenu svojej duše. 
 
 



Piatok 
 
Keď prišli k zástupu, 
pristúpil k nemu istý človek, 
padol pred ním na kolená a hovoril: 
„Pane, zmiluj sa nad mojím synom..."   (Mt 17, 14-15). 
 
Taras Ševčenko vo svojej poéme Kňažná si sťažuje: „Och, deti! Deti!” 
Čo cítil básnik, keď písal tieto slová? Zaiste myslel na ten najkrajší Boží dar, na deti... 

Ale koľko to stojí sĺz, námahy, prebdených nocí, keď dieťa padne do ťažkej choroby... Neraz 
aj nám prichádza zvolať ako tomuto otcovi z evanjelia: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom... 
veľmi trpí” (Mt 17, 15).  

 
 
Sobota 
 
No  hovorím vám: 
Ľudia  sa budú v deň súdu 
zodpovedať z každého daromného slova, 
ktoré vyslovia                     (Mt 12, 36). 
 
Sú ľudia, ktorí hovoria akoby posielali telegram. Uvažujú nad každým slovom, či ho 

napísať, alebo zamlčať; a ak povedať, tak ako? 
O starovekých Sparťanoch čítame, že boli chytrí aj tým, že nemali radi zbytočné slová. 

Preto sa usilovali všetko čo najkratšie vysloviť. 
Raz, v čase hladu, postihnutý kraj poslal k ním svojich poslov so žiadosťou o pomoc. 

Vybrali dobrého rečníka, ktorý smutnými slovami mal vylíčiť biedu. Sparťania ich však 
poslali späť s odkazom, že im nerozumeli, čo chceli. Vraj koniec reči nepochopili a začiatok 
zabudli. Keď sa poslovia znovu vrátili, doniesli prázdne vrecia, hovoriac: „Vrecia sú prázdne, 
naplňte nám ich niečím.” Teraz už dostali, čo chceli, pravda s poznámkou, že slová si mohli 
odpustiť, lebo vraj aj tak videli, že vrecia boli prázdne. 

Tak by malo vychádzať z našich úst každé vyslovené slovo... V každom prípade by 
malo byť dobre premyslené... Veď raz budeme sa „zodpovedať z každého daromného slova”. 
Lebo ako hovorí ďalej Ježiš: „Podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov 
budeš odsúdený” (Mt 12, 37). 

 
 
8. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
Všetci jedli a nasýtili sa, 
ba ešte nazbierali 
dvanásť plných košov zvyšných odrobín  (Mt 14, 20). 
 
Z Verneovho románu Tajomný ostrov sa dozvedáme, že niekoľko stroskotancov sa 

ocitlo na osamelom ostrove. Učený inžinier im zostrojil všetko, čo potrebovali. Nemali však 
chlieb. Na to už nestačil. Stalo sa, že chlapec opravoval podšívku na kabáte a našiel jedno 
obilné  zrnko. Inžinier zajasal. Pôda bola veľmi úrodná a úroda tam dozrieva dvakrát do roka. 
Zasiali teda zrno a starostlivo ho chránili. Žiadna iná vec im nemohla nahradiť jediné obilné 
zrnko. 



Ľudia si v čase hojnosti neuvedomujú pravú hodnotu chleba... Tí nasýtení z evanjelia 
nešetrne šliapali po zvyškoch chleba. Ježiš im prikazuje zvyšky pozbierať, pretože je to Boží 
dar a nepatrí sa s ním takto zaobchádzať... Je to výzva pre všetkých, ktorí prichádzajú do 
styku s chlebom. 

 
 
Pondelok 
 
Beda svetu pre pohoršenie!... 
Pohoršenia síce musia byť, 
ale beda človekovi, 
skrze ktorého pohoršenie prichádza!  (Mt 18, 7). 
 
Eleazar, jeden z popredných zákonníkov, muž pokročilého veku a krásneho výzoru bol 

nútený jesť bravčové mäso. Násilne mu otvárali ústa, aby jedol. On to však všetko vypľul a 
radšej volil slávnu smrť a dobrovoľne šiel k mučidlu, než by mal porušiť Boží zákon (porov. 
2 Mach 6, 18-20). 

Sám Ježiš, keď hovoril o konci sveta, pohrozil všetkým tým, ktorí budú dávať 
pohoršenie: „Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky 
pohoršenia..., a hodia ich do ohnivej pece” (Mt 13, 41-42). Takémuto človekovi, ktorý dáva 
pohoršenie, „bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej 
hlbiny” (Mt 18, 6). 

 
 
Utorok 
 
Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: 
„Pane, 
koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, 
keď sa proti mne prehreší? 
Azda sedem ráz?"               (Mt 18, 21). 
 
Keď sa novinári pýtali známeho brazílskeho futbalistu Pelého, koľko už dal gólov, 

dostali túto vtipnú odpoveď: „Prepáčte, som hráč, nie účtovník.” 
Aké krásne a užitočné by bolo, keby sme takto zmýšľali pri všetkých našich skutkoch! 

A v odpúšťaní zvlášť... „Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz” (Mt 18, 22). 
 
 
Streda 
 
Ale aj oni dostali po denári. 
Vzali ho a šomrali na hospodára: 
„Títo poslední pracovali jedinú hodinu, 
a ty si ich postavil na roveň nám..."    (Mt 20, l0-12). 
 
V televíznej inscenácii H. Cielovej Predohra je vyjadrená aj myšlienka, kam až siaha 

ľudská závisť. Anne, ktorá po dlhých rokoch osamoteného života našla šťastie, a ktoré jej 
susedia teraz rozbíjajú, priateľka hovorí: „To preto, že si šťastná... Šťastie iných provokuje... 
Ľudia dokážu všetko, aby ho prekazili... Tvária sa, akoby vám chceli pomôcť, varovať... 



Môžete čokoľvek robiť, kradnúť, klamať, robiť akékoľvek svinstvá... To všetko vám 
odpustia... Len jedno nie, že ste šťastná...” 

Kriticky sa vyjadruje aj Ježiš v podobenstve o robotníkoch vo vinici, ktorí šomrali na 
hospodára, že je dobrý a rovnako dal všetkým po denári, - aj keď im tým nič nekrivdil... Je tu 
však vyjadrená aj Božia spravodlivosť a dobrota. Zo spravodlivosti dá každému, čo mu patrí a 
z dobroty pridá aj to, čo si nezaslúžime... Namiesto toho, aby sme jeho počínanie kritizovali, 
potešme sa, že je to tak. Veď ak by nás meral spravodlivosťou, kto z nás by pred ním obstál?  

„Kto si ty, človeče, že odvrávaš Bohu?!” (Rim 9, 20).  
 
 
Štvrtok 
 
Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: 
„...Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, 
bude vaším služobníkom. 
A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, 
bude vaším sluhom"                   (Mt 20, 26-27). 
 
Dňa 28. októbra 1958 bol zvolený za nového pápeža Aneglo Ronalli - Ján XXIII. Na 

otázku kardinála Tisseranta, či prijíma voľbu, nový pápež odpovedal: „Keď som počul tvoj 
hlas, tremens factus sum ego et timeo. Čo viem o svojej úbohosti a nízkosti, stačí k môjmu 
zahanbeniu. Avšak v hlasovaní svojich bratov vidím znamenie Božej vôle. Prijímam voľbu od 
nich vykonanú a skláňam svoju hlavu k horkému kalichu a svoje plecia pod ťarchu kríža.” 

U pravých Kristových učeníkov to ani nemôže byť inakšie. Podľa Ježiša, jedinou 
dobrou ctižiadostivosťou je ctižiadosť slúžiť druhým. Veď „ani Syn človeka neprišiel dať sa 
obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých” (Mt 20, 28). 

 
 

 
 Piatok 
 
 Napísané je: 

„Môj dom sa bude volať domom modlitby"  (Mt 21, 13). 
 
 Počas letnej dovolenky turisti prosili muža, aby im ukázal cestu do chrámu. Muž 
mysliac si, že chcú ísť pozrieť si kostol, ukázal im cestu. Keď sa turisti opýtali, kedy bude sv. 
liturgia, dostali odpoveď: „Načo sa chcete modliť, veď nehrešíte, nikomu ste nič zlé neurobili, 
nikoho ste neokradli, nikoho ste nezabili.” 
 A predsa títo turisti prišli do chrámu. Ich dovolenka neznamenala len rekreáciu pre 
telo, ale aj načerpanie duchovných síl. Keby bohoslužby navštevovali len zlodeji a vrahovia, 
zbožní veriaci by museli chodievať do kostola v sprievode policajtov, lebo by sa báli viac o 
svoj pozemský život, ako o večnosť. 
 Na to myslel aj Ježiš pri vyháňaní kupcov z chrámu. Chrám má byť predovšetkým 
miestom pre modlitbu a stretnutie sa s Bohom. Úcta k chrámu je rubom každej lásky; aj lásky 
náboženskej. Kde chýba úcta k posvätným veciam, tak chýba aj láska k Bohu. 
 
 
 Sobota 
 
 Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: 



„ Ľúto mi je zástupu, 
 lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne 
 a nemajú čo jesť. 
 A nechcem ich prepustiť hladných..."  (Mt 15, 32). 
 
 Zaujímavý príbeh  uvádza Július Chalupa vo svojich homíliách (Posila v Slove, B). 
 Profesor Brixy, jazykovedec, išiel skúmať pôvod slov. Prišiel aj na jednu kopanicu a 
tam sa stretol so starým bačom. Bača sa ho pýta, koľko rokov chodil do školy. Profesor mu 
hovorí: „Päť rokov do základnej, osem rokov strednej a potom vysoká škola!” Bača 
odpovedal: „Čujce, ale vy máce tupú hlavu! Ja som len dva roky a všetko chápem!”  
 Iste, všetkým je nám jasné, že keď sa profesor učil toľko rokov, má v hlave bystrý 
rozum. Bača však tvrdí, že jemu stačia dva roky... Koľkí však tvrdia podobne. Mne stačí ísť 
do kostola na Vianoce a na Veľkú noc. Pritom si myslia, že majú už bystrý rozum, keď na 
bačov spôsob hovoria: „Čujce, vy máte ale tupé duše, keď musíte toľko chodiť do kostola...” 
 Zástupy, ktoré sa „tri dni” zdržiavali pri Kristovi a počúvali ho, sú pre nás veľkým 
príkladom, aby sme často prichádzali do Božieho chrámu a počúvali Božie slovo. Hlad po 
Božom slove je jedným zo znamení spásy. Verme, že aj nás neprepustí hladných (porov. Lk 1, 
53). 
 
 
 9. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
 Ale keď videl silný vietor, 
 naľakal sa. 
 Začal sa topiť a vykríkol: 
 „Pane, zachráň ma!"  (Mt 14, 30). 
 
 Bretónski rybári majú vraj vo zvyku pred vyplávaním na more pokľaknúť do piesku a 
volať Boha na pomoc takto: „Pane Bože, buď s nami, lebo more je také nezmerné a naša 
loďka taká malá.” 
 Podľa ich príkladu volajme aj my: Pane Bože, buď s nami, lebo more nášho života je 
také búrlivé a naše sily sú také slabé... A Boh, ktorý zavše na človeka dopustí aj skúšky, dodá 
aj sily. 
 
 
 Pondelok 
 
 Ježiš im na to  povedal: 

„Veru, hovorím vám: 
Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať,... 
dostanete všetko, 
o čo budete s vierou prosiť v modlitbe" (Mt 21, 21-22). 
 
Metodistický kazateľ David Wilkerson zo svojho detstva spomína túto skúsenosť: 
Jeho otec bol veľmi ťažko chorý. Lekár sa už vzdával nádeje na záchranu. Dával mu 

už iba dve hodiny života. Mladého Davida nechceli už ani pripustiť k otcovi. Ale sám otec si 
želal, aby ho priviedli. Píše o tom: 

- Prešiel som okolo udivených starších hore do otcovej izby. Otec prosil dr. Browna, 
aby  chvíľu počkal v predizbe. Potom matka na otcovu žiadosť našla v Biblii evanjelium 
podľa sv. Matúša  21. hlavu, 22. verš a čítala: „A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť 



v modlitbe.” Bol vzrušený. Nemohli by sme sa takto modliť za otecka?... A tak, kým otec 
ležal ochabnutý na posteli, matka čítala ten odsek znova a znova. Prečítala ho aspoň 
desaťkrát. Ja som medzitým vstal, podišiel k otcovej posteli a položil som mu ruky na čelo, 
hovoriac: „Ježišu, verím tomu, čo si povedal. Uzdrav otecka!” Na to som otvoril dvere a 
zvolal: „Pán doktor, prosím, poďte ďalej! Ja som sa s vierou modlil, aby sa otecko uzdravil.” 
Dr. Brown sa pozrel na moju dvanásťročnú vážnosť a súcitne sa usmial, - ale celkom bez 
viery. Keď sa však sklonil k otcovi, jeho úsmev hneď prešiel do rozpakov, potom do údivu. 
„Niečo sa stalo”, povedal. Jeho hlas bol taký tichý, že som ho sotva počul. Trasúcimi prstami 
vzal svoje nástroje a zmeral otcovi tlak. „Keneth”, povedal otcovi. „Ako sa cítiš?” „Ako keby 
do mňa vstúpila nová sila.” „Keneth”, povedal doktor, - „práve som uvidel zázrak.” Otec 
mohol hneď vstať z postele a ja som bol zbavený všetkých pochybností o sile modlitby.   

Treba sa stále modliť a neochabovať (porov. Lk 18, 1). 
 
 
Utorok 
 
Keď prišiel do chrámu, 
pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu 
a pýtali sa: 
„Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?"  (Mt 21, 23). 
 
Spisovateľ Paul Guth na otázku, kto je Ježiš Kristus, povedal: „Ježiš Kristus nie je 

ktosi. On je Boh! Kto jeho totožnosť spoznáva ako polícia, ten Krista podceňuje.” 
Židovskí „veľkňazi a starší ľudu” nepoznali Ježiša ako Boha... Z tohto rozhovoru v 

chráme môžeme poznať, že nemožno nábožensky presvedčiť ľudí, ktorí úprimne nehľadajú 
pravdu a sú zaujatí proti hlásateľom náboženstva. 

 
 
Streda 
 
Čo poviete na toto? 
Istý otec mal dvoch synov (Mt 21, 28). 
 
S veľkou pozornosťou sledujeme zaujímavé seriály. K mnohým dávajú námety 

televízni diváci sami. Jedna zo susedných krajín mala seriál s názvom: Takí sú kresťania!  
Dopisy divákov dávali námety k typom nielen záporným, ale i veľmi málo kladným. 

Ako by vyzeralo naše kresťanstvo pred kamerou?... Podobenstvo o dvoch synoch nám 
hovorí, že nestačí, aby sme boli pokrstení. Nestačí, že sme sa niekoľkokrát vedome vyhlásili 
za kresťanov (pri sv. prijímaní, pri nejakom životnom rozhodnutí), keď sa inak nestaráme o 
poznanie a uskutočňovanie Božej vôle. Odmietnuť plniť Božiu vôľu znamená odmietnuť 
ponúknutú spásu. 

 
 
Štvrtok 
 
Preto vám hovorím: 
Vám sa Božie kráľovstvo vezme 
a dá sa národu, 
ktorý bude prinášať úrodu   (Mt 21, 43). 
 



Jestvujú ľudia, ktorí nikdy neprekročia štádium premýšľania. Počujú to i ono, a keď je 
to už všetko, žasnú znovu. Ale nič z toho nie je. 

V tejto súvislosti Albino Luciani, neskorší pápež Ján Pavol I. povedal: 
Raz postavili živého moriaka na horúcu platňu. Viete, čo urobil? Keď zistil, že ho to 

páli, zdvihol jednu nohu, ale aj druhá ho pálila, nuž spustil prvú a zdvihol druhú. Bolo to 
večné kolísanie. 

Niektorí ľudia sú presne ako tento moriak: hore-dole, áno a nie!. Iste, človek musí 
dobre rozmýšľať a radiť sa. Ale raz musí prísť čas, keď s tým prestane. Raz sa treba 
rozhodnúť: Koniec s tým, teraz budem konať... Božie slovo  je záväzným povolaním k 
rozhodnutiu a skutkom. Aktívna ľahostajnosť je tiež nesúhlasom a každé vedome odmietnutie 
je vzbura vo forme odporu k službe Bohu. Viera a oddanosť k Bohu je podľa Pánových slov 
základom domu života a jeho nosným základom. Kto odbočí vlastnou vinou, toho základy sa 
zrútia a pochovajú ho. Osud starozákonného Izraela je dostatočnou výstrahou v dejinách 
spásy. Hovorí o tom aj predchádzajúce podobenstvo o zlých vinohradníkoch (porov. Mt 21, 
33-42). 

 
 
 
Piatok 
 
Ježiš im povedal: 
„Mýlite sa, 
lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc. 
Pri vzkriesení sa ľudia neženia, 
ani nevydávajú, 
ale sú ako anjeli v nebi"   (Mt 22, 29-30). 
 
O sv. Makariovi Egyptskom čítame, že sa mu zdalo akoby žil viac na nebi ako na 

zemi. Tam boli jeho myšlienky i túžby. Keď cítil náklonnosť k hriechu, povedal svojej duši: 
„Drž sa, moja duša! Či chceš zostúpiť z neba na zem? Tam je tvoja vlasť. Ak nájdeš svojho 
Boha. Len tam je pravda, bezpečnosť a tvoj život.” 

Nebo je posmrtný stav človeka v Bohu a jediné určité zistenie o jeho vlastnostiach je 
formulované sv. apoštolom Pavlom: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského 
srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú” (l Kor 2, 9). Preto aj Ježiš odmieta 
predstavu, že vzkriesenie je jednoduchým pokračovaním tohto života, jeho záväzkov a 
vzťahov. Tento svet s jeho poriadkom končí smrťou a nastane nový poriadok, nový spôsob 
existencie. 
 
 
 Sobota 
 
 A povedal: 

„Veru, hovorím vám: 
 Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, 
 nevojdete do nebeského kráľovstva"  (Mt 18, 3). 
 
 Spomeňme si na profesora Rafaela Wilczura z románu T. D. Mostowicza Mastičkár 
ako neraz s malou dcérou Mariolou váľal kotrmelce a hral sa na skrývačku. Bolo to príjemné 
nielen jej, ale aj jemu. 



 Obrátiť sa, byť bez hriechu ako deti, to je recept, to je podmienka nášho šťastia i toho, 
že sa páčime Bohu. Také sú deti a takých nás chce mať Ježiš, až chceme vojsť „do nebeského 
kráľovstva.” 
 
 
 10. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
 Keď prišli k zástupu, 
 pristúpil k nemu istý človek, 
 padol pred ním na kolená a hovoril: 
 „Pane, zmiluj sa nad mojím synom..." (Mt 17, 14-15). 
 
 Talianskej filmovej herečke Sophii Lorenovej pri jednej ceste do USA ktosi ukradol 
šperky veľkej hodnoty. Po príchode domov vyhlásila, že to bola pre ňu najhoršia chvíľa v jej 
živote. Už si vraj nikdy nekúpi nijaký šperk. Jediným klenotom okolo jej krku bude len 
objatie jej syna. 
 Naozaj, poklad nad všetky poklady sveta je pre každého opravdivého rodiča - dieťa. 
Čo by pre neho neurobil? Napr. ako ten otec z evanjelia... 
 
 
 Pondelok 
 
 Beda vám, 
 zákonníci a farizeji, pokrytci, 
 lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi!   (Mt 23, 13). 
 
 A. Einstein tvrdil, že v celonárodnej kataklizme, keď Rimania obkľúčili Jeruzalem, 
zmizlo všetkých 24 politických a náboženských siekt, že sa v tejto tragickej hodine rozišli 
saduceji, zeloti, sikari a esseni... 
 Všetky - okrem farizejov... Títo zostali so svojou vierou dodnes. Tým farizejom a 
všetkým im podobným platí osmoro „beda”. To preto, že majú dve tváre. Vonkajšiu - pre 
ľudí, o ktorú dbajú, aby bola príjemná, ctená, obdivovaná; a vnútornú, podľa ktorej nás pozná 
a hodnotí Boh. Na túto farizeji nedbali. Práve preto ich stihne krutejší súd. 
 
 
 Utorok 
 
 Beda vám, 
 zákonníci a farizeji, pokrytci, 
 lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, 
 ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie -  
 spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť!  (Mt 23, 23). 
 
 Zachovávanie Božích prikázaní je bezcenné, ak za ním nie je skutočné presvedčenie. 
Keď chýba duch lásky k Bohu a človeku, je vonkajšie zachovávanie len pokrytectvom, ktoré 
si zaslúži odsúdenie. 
 Dosvedčuje to prípad 23-ročného mladíka zo Salt Lake City, ktorému sa na diaľnici 
minul benzín a on sa celých 11 hodín usiloval pristaviť niektoré z áut, idúcich okolo. 
Napokon nevydržal dlhšie stáť v krutej zime a zastrelil sa (KN 1976, 21). 
 



 
 Streda 
 

Beda vám, 
 zákonníci a farizeji, pokrytci! 
 Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky 
 a hovoríte: 
 „Keby sme boli žili za čias našich otcov, 
 neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov"  (Mt 23, 29-30). 
 
 Keď sa prejdeme po našich vynovených cintorínoch, vidíme náhrobné kamene so 
zlatými písmenami a pri nich vence a stuhy s nápismi: „Drahému oteckovi a mamičke vďačné 
deti.” - „Svojmu učiteľovi verní žiaci.” - „Svojmu duchovnému otcovi vďační veriaci.” 
 Keď to človek číta, chce sa mu v niektorých prípadoch nahlas zvolať, aby to všetci 
počuli: Ale veď to nie je pravda!, a pritom pripojiť Kristove slová: „Beda vám..., pokrytci! 
Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky..., ste synmi tých, čo zabíjali 
prorokov” (Mt 23, 2931). 
 
 
 Štvrtok 
 

Lebo ako blesk vzíde na východe 
 a vidno ho až po západ, 
           taký bude aj príchod syna človeka   (Mt 24, 27). 
 
 Sv. Vincent de Paul podľa evanjelskej rady veľmi často  nosieval v ruke horiacu 
lampu, aby mu pripomínala pripravenosť k Pánovmu príchodu. Istému kňazovi sa vyznal: 
„Už osemnásť rokov nikdy neľahnem na lôžko, aby som nesúdil sám seba tak, ako by som 
mal tej noci zomrieť.” Preto jeho smrť v roku 1660 bola krásna a zdalo sa, akoby len usnul, 
aby sa hneď prebudil k večnému životu. 
 Evanjelium nám hovorí, že Pán príde náhle, nečakane, ako blesk, ktorý zasiahne 
každého inak... Vtedy budú plakať všetky národy na zemi (porov. Mt 24, 30). Jeden od hrôzy 
pre hriech, v ktorom žije, druhý od radosti, že Pán prichádza s odmenou. A blažený je ten, 
koho Pán nájde pri jeho príchode pripraveného (porov. Mt 24, 46). 
 
 
 Piatok 
 
 Bdejte teda, 
 lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán  (Mt 24, 42). 
 
 Dag Hammarskjöld, druhý generálny tajomník OSN, ktorý zahynul pri leteckej 
katastrofe, presadzoval zásadu: Byť pripravený na všetko. Kresťan dobre vie, že je na ceste k 
večnosti. Kristus dôrazne riekol: Buďte pripravení, lebo neviete, v ktorú hodinu príde Syn 
človeka. 
 To potvrdzuje aj Ježiš v podobenstve o vernom sluhovi. Je preto názorným 
napomenutím a výzvou bedliť. 
 
 
 Sobota 



 
 On odpovedal: 

„...Čo teda Boh spojil, 
 nech človek nerozlučuje"  (Mt 19, 6). 
 
 Keď anglický kráľ Henrich VIII. sa v roku 1527 chcel rozviesť so svojou manželkou 
Katarínou, obrátil sa s tým na pápeža, aby mu povolil rozvod. Pápež odpovedal: „Nemôžem!” 
A hoci kráľ vystúpil z katolíckej cirkvi a začal prenasledovať katolíkov, pápež neustúpil. Ani 
nemohol! Nemohol zmeniť to, čo ustanovil Boh. 
 
 
 11. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
   
 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, 
 ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi  (Mt 18, 35). 
 
 Psychológ Jaroslav Křivohlavý vo svojej knihe Hovor, počúvam, uvádza výrok Egona: 
„Odvrátená tvár je často znamením odvráteného srdca.” 
 Takých nás nechce mať Ježiš Kristus. Naopak, chce nás mať takých, aby sme si 
odpúšťali. Aby sme neutekali pred ľuďmi, ktorí nám podávajú ruku, neutekali a neodvracali 
sa od nich. Inak by nám ani Boh neodpustil. 
 
 
 Pondelok 
 
 Keď Jána uväznili, 
 Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. 
 Hovoril: 
 „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. 
 Kajajte sa a verte evanjeliu."     (Mk 1, 14-15). 
 
 Televízny kazateľ Fulton Sheen hovorí: „Začiatok obrátenia je začiatkom rozvoja, 
vzrastu. Byť hriešnikmi, to je naše nešťastie, ale byť si toho vedomí, to je naša nádej.” 
 Sväté písmo nás často  vyzýva, aby sme využili zverenú dobu, pretože čas je ponukou 
milosti, ktorý prechádza okolo nenávratne. Slová „Naplnil sa čas”, platia nielen v spasiteľnom 
zmysle Božieho zasľúbenia, ale sú vážnym napomenutím aj pre jednotlivca, aby nenechal 
prejsť čas milosti bez povšimnutia. Platí to v každej životnej chvíli. „Využívajte čas...”, 
napomína aj sv. apoštol Pavol (Ef 5, 16).  
 
 Utorok 
 
 I žasli nad jeho učením, 
 lebo ich učil ako ten, čo má moc...  (Mk 1, 22). 
 
 P. Duval, jezuita, videl raz svojho otca ako kľačí pri počúvaní Božieho slova. Povedal: 
„Aký veľký musí byť Boh, keď môj otec kľaká pred ním na kolená.” 
 Nielen v Kafarnaume, ale i dnes žasnú ľudia nad jeho učením, pretože to nie je učenie 
človeka, ale Boha, ktorému je daná všetka moc na nebi i na zemi (porov. Mt 28, 19). 
 
 



 Streda 
 
 A práve bol v ich synagóge 

človek posadnutý nečistým duchom   (Mk 1, 23). 
 
Albino Luciani v knihe Listy včerajším hovorí o jednom dobrom rehoľníkovi, ktorý 

bol nútený v jednom vlakovom oddelení bezmocne a s bôľom počúvať rúhanie, ktoré 
opreteky vykrikovali dvaja nevychovaní mladíci. Odrazu jeden z nich žartom povedal: 
„Padre, musíme vám oznámiť zlú správu: čert zomrel!” „Veľmi ľutujem”, odpovedal 
rehoľník, „vyslovujem vám úprimnú sústrasť!”  „Sústrasť? A prečo?” spýtali sa súčasne obaja 
mladíci. „Lebo cítim veľkú útrpnosť s vami, že ste zostali sirotami!”  

Primeraná reakcia!... Všetci si však musíme uvedomiť, že diabol nezomrel a že súboj s 
ním je ťažký. Sv. Ignác z Loyoly v exercičnej knihe hovorí o zlých duchoch, že sú „smrteľne 
nebezpečnými nepriateľmi ľudskej prirodzenosti”. Nikde si nie sme pred nimi istí... Diabol 
vošiel dokonca aj do Božieho domu v Kafarnaume... Uvedomujeme si, aká je dôležitá prosba 
na konci Otčenáša: „Zbav nás Zlého.” 

 
 
Štvrtok 
 
Včasráno, hneď na úsvite, 
vstal a vyšiel von. 
Utiahol sa na pusté miesto 
a tam sa modlil  (Mk 1, 35). 
 
Sv. Maria Magdaléna de’Pazzi, karmelitánka z Florencie, hovorievala: „Priateľ, ktorý 

býva u priateľa, často ho navštevuje, aby si s ním pohovoril. Praje mu dobré ráno, dobrý večer 
i dobrú noc a nezanedbá príležitosť, kde by si cez deň s ním pohovoril.” 

A my by sme netúžili po príležitosti pohovoriť si s najlepším Priateľom a 
Dobrodincom hneď rannou modlitbou? Hľa, sám Ježiš je nám v tom príkladom! 

 
 
Piatok 
 
Ježiš im povedal: 
„Vari sa môžu svadobní hostia postiť, 
kým je ženích s nimi?"     (Mk 2, 19). 
 
Na jedny Vianoce, ktoré pripadli na piatok, rozchyroval istý horlivý rehoľník, že 

Vianoce budú bez mäsa. Keď sa o tom dozvedel sv. František z Assisi, mierne podráždený 
volal pred všetkými: „Vianoce budú s mäsom, lebo to dovoľuje Cirkev! Keby kostolné múry 
mohli jesť, dal by som im na Vianoce mäso!” 

Ak prikázaný sviatok pripadne na piatok, pôst ruší. Túto myšlienku vyjadril aj Ježiš v 
krátkom rozhovore o pôste. Pôst neodmieta. Uznáva ho ako vonkajší prejav vnútorného 
smútku a pokánia. Odmieta ho len pre tento okamžik, lebo niet dôvodu k smútku. Učeníci 
okolo neho zhromaždení sú ako hostia na svadbe okolo ženícha. Pôst sa nezrovnáva s ich 
situáciou. Majú dôvod k radosti, nie k smútku. „No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, 
v ten deň, sa budú postiť” (Mk 2, 20).  

 
 



Sobota 
 
Keď vychádzali z Jericha, 
išiel za ním veľký zástup. 
A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci  (Mt 20, 29-30). 
 
Zdravie je iste najcennejšie bohatstvo, ktoré má človek v tomto živote. Už v 

Lichardovom kalendári z roku 1864 čítame toto: 
Kto je bohatší? 
Kto má zdravé telo, 
a v dobrom svedomí, 
kto si kráča smelo. 
Preto sa ani nedivme, že slepci, ktorí kričali na Ježiša, na otázku: „Čo chcete, aby som 

vám urobil?”, odpovedali: „Pane, nech sa nám otvoria oči” (Mt 20, 32-33). A keď ich 
uzdravil, nasledovali ho. 

 
 
12. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
Ježiš mu vravel: 
„Ak chceš byť dokonalý..."  (Mt 19, 21). 
 
Obľúbený komentátor športových televíznych relácií Karol Polák v knihe spomienok 

Priviazaní k mikrofónu hovorí o tom, ako sa pripravoval, aby vedel do televízie hovoriť 
voľným slovom. Nie písaním. Ale tak, že si prečítal jednu-dve vety zo športovej strany novín 
a po najbližšiu pouličnú lampu sa usiloval čo najvernejšie zreprodukovať alebo vystihnúť 
obsah prečítaného vlastnými slovami. 

Čo všetko dokážu ľudia pre svoje zdokonalenie, aby v živote niečo znamenali... Čo 
robíme my, aby sme boli dokonalí a mali „poklad v nebi” (Mt 19, 21)? 

 
 
Pondelok 
 
Ešte aj nečistí duchovia, 
keď ho zbadali, 
padali pred ním a kričali: 
„Ty si Boží Syn!"  (Mk 3, 11). 
 
Ruský spisovateľ L. N. Tolstoj napísal novelu o zabudnutom Kristovi. Píše, ako 

mnohí, premnohí zabudli na Krista. Keď ale ako pútnik kráča dedinou, rozpamätávajú sa na 
jeho tvár. Čosi sa im ozve vo svedomí a aspoň na chvíľku začnú kresťansky rozmýšľať, konať 
a žiť... Kristus má dlhé vlasy, šaty rozodraté. Kráča unavený. Na rohu je obchodník, ktorý 
práve váži múku chudobnej vdove a chce ju oklamať. Keď zbadá pútnika, chce ho vyhnať, ale 
zarazí sa. Túto tvár už kdesi videl. Podáva pútnikovi almužnu a pridáva na váhu toľko múky, 
koľko treba... Podivný pútnik kráča ďalej. Neďaleko sa vadia susedia. Keď však vidia 
prichádzať pútnika, rozchádzajú sa... Až deti ho spoznávajú. Je podobný tomu, ktorý je na 
kríži za dedinou. Pri pohľade na neho sa v dedine mnoho zmení. 

To, čo píše Tolstoj, je poviedka, ale to, čo opisuje sv. Marek vo svojom evanjeliu, je 
historická skutočnosť: „Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním...” (3, 11). 
Tento Kristus pôsobí aj dnes vo svete. Tam, kde sa uplatňujú Kristove pravdy a zásady, 



možno pozorovať divy, možno pozorovať zázraky osobného, rodinného i spoločenského 
života... 

 
 
Utorok 
 
Potom vystúpil na vrch, 
povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, 
a oni prišli k nemu. 
Vtedy ustanovil Dvanástich, 
aby boli s ním a aby ich posielal kázať..."  (Mk 3, 13-14). 
 
Katechéta prišiel k deťom na hodinu náboženstva a povedal: „Deti moje! Mňa k vám 

poslal sám Pán Ježiš.” Deti híkali od prekvapenia: Náš katechéta prichádza od Ježiša! 
To nie sú vymyslené slová, ale naozajstná skutočnosť! Ježiš predsa povedal: „Choďte 

teda, učte všetky národy...” (Mt 28, 19). Apoštolskou postupnosťou prešla táto moc na 
biskupov a kňazov. Každý kňaz je teda Bohom poslaný a vystupuje v jeho mene. 

 
 
Streda 
 
Vošiel do domu a znova sa zišiel toľký zástup, 
že si nemohli ani chleba zajesť. 
Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, 
išli ho odviesť, lebo hovorili: 
„Pomiatol sa”                          (Mk 3, 20-21). 
 
Prešovský biskup Pavol Gojdič, vyznávač, často pripomínal kňazom pred ich 

vysviackou: „Postaviť sa ku oltáru a začať sv. liturgiu, znamená trpieť.” 
Tak to bolo aj za Kristových čias. Nebolo vari hanlivého titulu, ktorý by neboli dali 

ľudia Kristovi... Posadnutý diablom, Belzebubov spojenec, pijan vína, priateľ hriešnikov, 
bohorúhač, priestupca Zákona, zneuctievateľ soboty a rušiteľ posvätnej tradície, burič a 
zvodca. A tomu všetkému: „Pomiatol sa.” 

Taký bol Kristov osud a taký ho majú aj tí, ktorí patria Kristovi. To preto, že „sluha 
nie je väčší ako jeho pán” (Jn 15, 20). 

 
 
Štvrtok 
 
Rozhliadol sa po tých, 
čo sedeli okolo neho, 
a povedal: 
„H ľa, moja matka a moji bratia. 
Lebo kto plní Božiu vôľu, 
je môj brat i moja sestra, i matka"  (Mk 3, 34-35). 
 
Sv. Mechtilda, rehoľníčka z 13. storočia, vo svojej Knihe zvláštnej milosti napísala, čo 

jej raz povedal Ježiš Kristus: „Keby človek vedel, koľko spásy mu prichádza z Kristovho tela, 
omdlel by od radosti.” 



Po každom sv. prijímaní sa rozbieha v našich žilách Kristova krv, aby utvárala novú 
pokrvnosť medzi nami a Kristom, medzi nami a ostatnými prijímajúcimi a budila v nás nádej, 
ba istotu, že touto prijatou silou budeme môcť zachovať jeho slovo, stať sa mu bratmi a 
sestrami - a v nebeskom kráľovstve spoludedičmi. 

 
 
Piatok 
 
A opäť začal učiť pri mori. 
Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup (Mk 4, 1). 
 
Slávny cestovateľ a bádateľ Dávid Livingstone (1813-1873) rozprával raz divochom 

vianočné evanjelium. Náčelník mu povedal: „Toto musíme počuť všetci, aby sme mohli 
pokojne spať, aby sa nám nesnívalo o niekom, kto nás prenasleduje dlhou kópiou.” 

Aká je naša ochota počúvať Božie slovo - najmä v nedele a sviatky v našich 
chrámoch? Príkladom je nám zástup z evanjelia, ktorý si sadol na breh a počúval Ježiša 
(porov. Mk 4, 1b). 

 
 
Sobota 
 
Tu im povedal: 
„Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, 
a čo je Božie, Bohu"        (Mt 22, 21). 
 
Rakúsky poľný maršal Albrecht (+1895) často hovoril: „Buďte dobrí katolíci, a budete 

aj dobrými kresťanmi!” Každý kresťan je nielen členom Cirkvi, ale súčasne je aj občanom. Z 
tejto skutočnosti plynie onen spomínaný vzťah k ľudskej spoločnosti. Ak chceme slúžiť 
Bohu, budeme sa musieť podriadiť aj cisárovi v tom, čo od nás žiada Boh jeho 
prostredníctvom. Poslušnosť svetskému predstavenému (cisárovi) nemôže byť prekážkou 
poslušnosti voči Bohu. Naopak, je jeho súčasťou. Ak sme to pochopili, nikdy sa nemôžeme 
dostať do nemúdreho sporu s cisárom a do nebezpečného sporu s Bohom. 

 
 
13. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
Keď sa priblížil čas oberačky, 
poslal k vinohradníkom svojich sluhov, 
aby prevzali jeho diel úrody  (Mt 21, 34). 
 
Od sv. mučeníka Justína, najdôležitejšieho apologéta 2. storočia poznáme Kristov 

výrok z jeho knihy Dialóg so Židom Tryfonom: „V čom vás prichytím, z toho vás budem 
súdiť.” 

Tento pozemský život nám bol daný k tomu, aby sme prinášali hojnú úrodu dobrých 
skutkov. Až raz príde „čas oberačky”, deň Posledného súdu, nebudeme sa môcť vyhovárať. 
Nebeský Hospodár zaujme k nám stanovisko prísneho a spravodlivého Sudcu, ako k týmto 
zlým vinohradníkom z podobenstva: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným 
vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu” (Mt 21, 41). 

 
 



Pondelok 
 
Potom im povedal: 
„Vari je lampa na to, 
aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ? 
A nie na to, aby ju postavili na svietnik?"   (Mk 4, 21). 
 
Sv. Gregor Veľký, pápež, sa o vpáde Longobardov na Rím vyslovil: „Nebyť ich” - 

panien Bohu zasvätených, oddaných kajúcnosti - „neboli by sme na tomto mieste vydržali 
toľko rokov uprostred mečov Longobardov.” 

Áno, nebyť ich, tých svätých duší, skrytých obetí a modlitieb, aké žalostné by boli 
osudy sveta! 

To je nakoniec aj úloha nás všetkých veriacich, aby sme svietili svojím životom. 
Podľa svojich možností, schopností a okolností. Veď ak nás Ježiš nazval svetlom, potom 
našou úlohou je, aby sme sa neskryli „pod mericu alebo pod posteľ”, ale sa „postavili na 
svietnik”. 

„Ak nemôžeš byť hviezdou na nebi, buď aspoň lampou v dome ” (arabské príslovie). 
 
 
Utorok 
 
Ďalej hovoril: 
„S Božím kráľovstvom je to tak, 
ako keď človek hodí semeno do zeme..." (Mk 4, 26). 
 
Časopis Neue Stadt priniesol rozhovor s Udo Jürgensom, známou hviezdou pop-

hudby. Jürgens hovorí: „Do kostola chodím veľmi rád, keď je prázdny. Nejdem vtedy, keď je 
kázeň, pretože zriedka som počul dobrú kázeň!” 

Takto si počína mnoho kresťanov... Nás to mrzí, že sa Božie slovo rozsieva už dvetisíc 
rokov a človek sa nezmenil. Niekto by povedal, že márne... Vraždí sa, štve, kradne vo veľkom 
i malom, ohovára a klame... Často máme dojem, že semeno, ktoré padlo do tvrdej pôdy, 
zahynulo. Neverme! Sú skutočnosti, ktoré nás potešujú. Sú to rodiny, v ktorých je súladná 
láska medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, že nám dáva pocit pozemského raja. A sú tu aj 
duchovne zrelí jednotlivci, že nás to až udivuje. To sú prejavy tohto zasiateho semena, ktoré 
„klí či a rastie a on ani o tom nevie”. 

 
 
Streda 
 
Zobudili ho a povedali: 
„U čiteľ, 
nedbáš o to, že hynieme?"  (Mk 4, 38). 
 
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.” 

Ako vidieť z evanjelia, Ježiš neuchránil ani učeníkov pred ťažkosťami. To platí pre 
jednotlivcov i celý Boží ľud... Náboženstvo nie je poistením pred krupobitím a bleskami. 
Modlitba nie je ochranným múrom pred chorobami, úrazmi či pred ľudskou zlobou. Len 



naivní kresťania si chcú vymodliť ochranu pred každou Božou skúškou, chtiac prehovoriť 
Božiu múdrosť, aby zbavila pozemský život jeho základných znakov skúšky a osvedčenia... 
Našou istotou však je, že Ježiš je v našej loďke života. On neuchráni pred búrkou, ale je 
Pánom celého sveta a zachráni v búrkach všetkých svojich verných! 

 
 
Štvrtok 
 
Len čo vystúpil z lode, 
vyšiel z hrobov oproti nemu  

           človek posadnutý nečistým duchom  (Mk 5, 2). 
 
Anglický spisovateľ Oscar Wilde, neveriaci, opisuje videnie, ktorého sa mu dostalo, 

aby ukázal ľuďom Boží súd. 
Duša prichádza pred Boží súd. 
- Musím ťa odsúdiť, - hovorí Boh, - lebo si okradala svojich blížnych, znevažovala 

ich, zarmucovala svojich rodičov, zadržovala si u seba cudzie veci...    
- Áno, Pane, to všetko som učinila, hovorí duša. 
- Dovolila si, - pokračoval Boh, - aby ťa ovládli neresti, aby ťa oslepili. 
- Áno, Pane, to všetko som učinila. 
- To znamená, že ťa musím odsúdiť, hovorí Boh. 
- Áno, Pane, toto máš urobiť, vážne hovorí duša. 
- Musím ťa hodiť do pekla, povedal Boh.    
- Pane, toto nemôžeš urobiť!, zaplakala duša. - nemôžeš to urobiť! Nemôžeš ma poslať 

do pekla. Celý môj život som bola v pekle! 
Naozaj život hriešnej duše nie je nič príjemné. Najmä takej, o ktorej píše sv. Marek, že 

bola posadnutá nečistým duchom...  
 
 
Piatok 
 
Povedal predstavenému synagógy: 
„Neboj sa, len ver!"  (Mk 5, 36). 
 
Na klenbe jedného chrámu východného Slovenska moju pozornosť upútali slová z 

Markovho evanjelia: „Neboj sa, len ver!” 
Ozaj, aká veľká sila plynie z takejto viery. Je to sila, moc, ktorá vie prekonať aj tie 

najťažšie chvíle ľudského života. Prípad Jaira nám to potvrdzuje. 
 
 
Sobota 
 
Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom:  
„Zákonníci a farizeji 
zasadli na Mojžišovu stolicu. 
Preto robte a zachovávajte všetko, 
čo vám povedia, 
ale podľa ich skutkov nerobte:  
Lebo hovoria a nekonajú..."  (Mt 23, 2-3). 
 



Od známeho gréckeho bájkara Ezopa pochádza táto bájka: 
Hladný vlk na potulkách za potravou zastavil sa pri dome, v ktorom počul plakať malé 

dieťa. Starena  pohrozila dieťaťu: „Prestaň plakať, lebo ak zaraz neprestaneš, dám ťa vlkovi.” 
Vlk sa nazdával, že starena to myslí vážne, i zostal tam a dlho čakal, čo bude. Keď sa 
zvečerilo, znovu počul starenu, ako chlácholí dieťa: „Nech len príde to vlčisko, dušička, hneď 
ho zabijeme.” Keď to počul vlk, pobral sa preč, vraviac si: „V tomto dome iné vravia a iné 
robia.” 

Bájka poukazuje na ľudí, ktorých skutky sa nezhodujú s ich slovami... Za Kristových 
čias to boli zákonníci a farizeji, ktorí vymýšľali rôzne predpisy na všetky podrobnosti, ale 
sami ich nedodržiavali. Preto Ježiš varuje: „Robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale 
podľa ich skutkov nerobte...” To je norma, pravidlo, podľa ktorých sa máme riadiť aj dnes, 
pretože farizeji aj dnes žijú medzi nami... 

 
 
14. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí,  
zbadal tam človeka,  
ktorý nebol oblečený do svadobného odevu   (Mt 22, 11). 
 
Podľa zbožnej legendy, prišla duša k nebeskej bráne. Tlačí sa do neba, ale sv. Peter sa 

prekvapene pýta: „Prečo sa tak tlačíš? Myslíš, že by si tu patrila?” Duša odpovedá: „Pozri sa. 
Ruky čisté, srdce čisté.” Nebeský kľúčiar odpovedá: „Áno, čisté ruky, čisté srdce, - ale 
prázdne!” 

Byť kresťanom neznamená, že máme „vyárendované” miesto v nebi. To si treba 
zaslúžiť. Vojsť do neho môže len ten, kto je v stave milosti. Len to nás urobí hodných k účasti 
na svadobnej hostine v nebi. 

 
 
Pondelok 
 
A on jej povedal: 
„Dcéra,  
tvoja viera ťa uzdravila. 
Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby"  (Mk 5, 34). 
 
Keď pred niekoľkými rokmi zomrela slávna herečka Eleonora Duse, mala ťažký život, 

ale ujal sa jej básnik Paul Claudel. Keď trpela, básnik jej riekol: „Modlite sa!” Na to ona 
odpovedala: „Aká hlboká musí byť vaša viera, keď mi hovoríte: modlite sa!” Tieto slová jej 
vrátili vieru a s vierou aj šťastie. 

Akú vieru musela mať táto chorá žena s evanjelia, ktorá verila, že ak sa dotkne 
Ježišovho rúcha, ozdravie. Hneď „pocítila v tele, že je z choroby vyliečená” (5, 29). 

Nám takáto viera často chýba. Tlačíme sa síce okolo Ježiša, ako zástup, ale 
nedotýkame sa ho ako táto žena... Potom sa čudujeme, že nám táto bezprostredná Kristova 
blízkosť nepomohla. 

 
 
Utorok 
 
Potom odtiaľ odišiel  



a prišiel do svojej vlasti...  (Mk 6, 1). 
 
Podľa istej poľskej legendy anjeli vraj prevŕtali nebo, aby mohli vidieť Krakov. 
Každý národ je hrdý na svoju vlasť... Rodná obec a vlasť je doplnením aj Kristovho 

pravého ľudstva. Ježiš má pevný vzťah k vlasti, k rodnej krajine, kde prežil svoju mladosť, 
kde žije jeho svätá matka Mária a kde je hrob sv. Jozefa, kde roky pracoval a kde sa modlil... 
Láska k vlasti a k rodnej krajine je prirodzeným putom každého ušľachtilého srdca... V tom je 
nám Ježiš veľkým príkladom... 

 
 
Streda 
 
Zvolal Dvanástich  
a začal ich posielať po dvoch...  (Mk 6, 7). 
 
Na stanici talianskeho mesta Verona sa v roku 1922 lúčil otec so svojím jediným 

synom. Odchádzal do Afriky na misie. Okolo nich sa zhŕkol zástup ľudí. Jedni ľutovali 
vyslabnutého otca, druhí zasa obdivovali mladého kňaza, ktorý sa odhodlal na neľahkú prácu 
misionára. Ktosi sa spýtal otca, prečo púšťa vo svojej starobe svoju jedinú oporu. Starec však 
pokojne odpovedal: „Keby som mal desať synov, všetkých by som dal za kňazov, aby hlásali 
a rozširovali Kristovu náuku.” 

Ježiš poslal Dvanástich, aby „šli a hlásali, že treba robiť pokánie” (6, 12). Apoštoli 
toto poverenie zverili biskupom a kňazom, ktorí ho doteraz plnia s veľkými obeťami. Chodia 
z mesta do mesta, z domu do domu. Kde ich odmietnu, podľa Kristových slov otrasú ešte aj 
prach zo svojich nôh na svedectvo, že ich neprijali, a na dôkaz, že splnili svoje poslanie. A 
zodpovednosť za slovo o Božom kráľovstve presúvajú na tých, ktorým ho chceli zvestovať. 

 
 
Štvrtok 
 
Apoštoli sa zišli k Ježišovi  
a porozprávali mu všetko,  
čo robili a učili.  
On im povedal: 
„Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto  
a trochu si odpočiňte"          (Mk 6, 30-31). 
 
Bartolomej, arcibiskup z Bragy, na svojej vizitačnej ceste bol raz zastihnutý búrkou. 

Vietor fúkal, blesky rachotili a spustil sa prudký lejak. Arcibiskup sa musel utiahnuť do 
blízkej jaskyne a tam čakal na koniec nepohody. Uprostred najväčšej búrky sa pozrel von a 
neďaleko jaskyne videl malého pastierika, ktorý aj v tom nečase strážil svoje stádo. Volal ho 
do jaskyne, ale chlapec nechcel ísť. 

„Nesmiem”, znela odpoveď. A ani sa nepohol. 
Arcibiskup ho o chvíľu zasa volal, ale chlapec nešiel. 
- Nesmiem, lebo na okolí sú vlci. A stál pokojne ďalej a mokol. 
V tomto pastierikovi vidieť obraz dobrého kňaza. Aj tento musí strážiť svoje stádo 

uprostred najväčšieho nebezpečenstva a búrok. Ľudia hania jeho správanie, jeho oblečenie, 
jeho stôl, každý jeho krok, každú jeho radosť zo života... Často prekrúcajú jeho slová, 
vysmejú sa jeho horlivosti, križujú jeho plány... On si však naďalej plní svoje povinnosti. A 



preto sa často stane, že je neraz nadmieru duševne i telesne unavený, že si musí odpočinúť a 
odísť na osamelé miesto, aby nabral nových síl... 

 
 
Piatok 
 
Keď ho videli kráčať po mori...,  
zľakli sa. 
Ale on sa im hneď prihovoril: 
„Vzchopte sa!  
To som ja, nebojte sa!” ( Mk 6, 49-50). 
 
Národný umelec Martin Benka vo svojej knihe Za umením píše, že prestával veriť, 

pretože žil v takom prostredí. Keď však bol v núdzi, modlil sa. 
Raz v takomto beznádejnom položení povedal: „Akokoľvek, sám by som si v tomto 

položení nebol poradil. Musela jestvovať akási dobrá sila, ktorá ľuďom pomáhala, uľahčovala 
cestu.” 

Je to Boh, ktorý prichádza nám včas na pomoc a ochranu, ako týmto ustrašeným 
apoštolom v búrke na mori. My, veriaci, dobre o tom vieme, preto s radosťou môžeme zvolať 
so žalmistom: „Pane, ty nás zachováš a ochrániš” (Ž 12, 8). 

 
 
Sobota 
 
On im však povedal: 
„Vidíte toto všetko? 
Veru, hovorím vám: 
Nezostane tu kameň na kameni; 
všetko bude zborené"  (Mt 24, 2). 
 
Dňa 16. júla 1945 došlo v USA k výbuchu prvej atómovej bomby. Výbuchu sa 

zúčastnilo len niekoľko osôb. Z fotografií však poznáme: oslňujúci blesk, gigantický hríb a 
ničivá tlaková vlna. Svetlo pri výbuchu v porovnaní so slnkom je ohromujúce: slnko je vraj 
iba púhou sviecou. 

Jeden z prítomných profesorov harvardskej univerzity poznamenal: „Som 
presvedčený, že na konci sveta ľudstvo prežije to, čo sme videli vtedy.” 

Snáď mal pravdu... No ak sledujeme evanjelium, konštatujeme, že atómová explózia 
je len tieňom Kristovho proroctva o konci sveta. Kedy to však bude? „O tom dni a o tej 
hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli... (Mt 24, 36). Každé konkrétne pokusy sektárov či 
blúznivcov sú smiešne a sú znamením nedôvery k Ježišovi. 

 
 
15. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
On mu povedal: 
„Milova ť budeš...!"  (Mt 22, 37; 39). 
 
Josef Lada na svojich vianočných obrázkoch namaľoval aj ulicu mesta, v pozadí 

kostol, v oknách je svetlo. Je Štedrý deň. Pod oknom stojí chudobná rodina a pozerajú sa dnu. 
Je s nimi aj mladé dievča. Otec ju vzal na ramená. Dievča sedí na ramenách a pozerá sa dnu 



do panského domu. Aká krása! Vianočný stromček, ozdoby, cukrovinky. Chudobní si to 
nemôžu doma dovoliť. Aby ich dieťa videlo niečo pekné, zašli sa pozrieť cez okno aspoň na 
stromček bohatých ľudí. Je to dojímavé. A nie je to vymyslené. Skutočne to tak bolo. 

Dnes môže mať stromček každý. Všetky deti sa na neho môžu pozerať... Stromček 
máme, ale chýba nám láska. Vianočný stromček sa dá kúpiť, lásku však nekúpime...Preto 
Kristove slová: "Milovať budeš!" budú platiť vždy a rovnako v každej dobe. 

 
 
Pondelok 
 
A všade, 
do ktorejkoľvek prišiel dediny, mestá či osady, 
kládli na ulice chorých a prosili ho, 
aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. 
A všetci, čo sa ho dotkli, 
ozdraveli                                       (Mk 6, 56). 
 
V katedrále španielskeho mesta Sevilla, majú tmavú kaplnku, v ktorej sa nachádza 

veľký kríž s Ukrižovaným. Znázornený je na tomto kríži tak, že na ňom vidieť nesmierne 
utrpenie, ktoré podstupuje. Tento kríž nazývajú v tomto meste: Kristus nešťastníkov. Ľudia tu 
často prichádzajú a dotýkajú sa ho. 

Šťastní boli aj tí, ktorí sa dotýkali obruby Ježišovho rúcha... My však máme väčšiu 
výhodu. Vo sv. prijímaní máme možnosť nielen dotknúť sa ho, ale dokonca prijať ho do 
svojho srdca, kde sa nám podáva jeho telo a krv „na uzdravenie duše a tela”. Prečo sú však 
tieto dotyky často bez zázrakov? Či ho o silu obrali tí, čo sa k nemu tlačili kvôli uzdraveniu 
dávno pred nami? Kristus je však ten istý včera, dnes a naveky. Chyba je v nás. Málo mu 
dôverujeme. 

 
 
Utorok 
 
On im povedal: 
„...Tento ľud ma uctieva perami, 
ale ich srdce je ďaleko odo mňa"  (Mk 7, 6). 
 
Cez nedeľnú sv. liturgiu sa strhla nečakane prudká búrka. Blesk zasiahol vežu a 

zatriasol múrmi preplneného kostola. 
Ohrozený kňaz povedal veriacim: „Prerušme na chvíľu sv. liturgiu a začnime sa 

modliť.” 
Zvyk zapráši, zadusí aj najkrajšie a najväčšie veci. A nakoniec sa to robí s 

pretvárkou... Preto Kristus varuje nielen farizejov, ale aj nás: aby sme ho uctievali nielen 
ústami, ale aj srdcom. 

 
 
Streda 
 
A pokračoval: 
„ Čo z človeka vychádza, 
to poškvrňuje človeka..."  (Mk 7, 20). 
 



V jednej perzskej legende sa hovorí, že Boh požehnal človekovi, ktorý sa modlil pred 
pohanskou modlou. Anjel začal namietať, prečo mu Boh požehnal. Boh vysvetlil: „Srdce 
tohto pohana ma hľadá, je mi preto blízke. Hľadím totiž na srdce človeka viac, než na rozum, 
znalosť a chápanie.” 

Podľa Kristových slov, „len srdce v nás vyrába i uskladňuje tú jedinú skutočnú 
nečistotu, ktorá poškvrňuje človeka. Niet teda hriechu ani na ľudskom tele, ani mimo neho, 
nie je v neumytých rukách, ani v piatkovom mäse, ani v pôstnej zábave, ani v módne 
odhalených kolenách... Hriech môže byť len v srdci, ktoré pohŕda Božím alebo cirkevným 
príkazom, ktoré sa chce sýtiť žiadostivými pohľadmi, alebo odhaľovaním tela k nim 
provokovať” (Počuli sme slovo Pánovo, 188). 

 
 
Štvrtok 
 
A prosila ho, 
aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry  (Mk 7, 26). 
 
Sv. Alfonz Mária de Liguori biskup a učiteľ Cirkvi, svoju úvahu o šiestom Božom 

prikázaní začal takto: Veľmi nerád a s akýmsi vnútorným odporom pristupujem k tomuto 
predmetu. Čitateľ nech mi odpustí, že sa miestami rozširujem. Povedzte však, nie je to 
najrozšírenejší hriech? Či nie pre tento hriech väčšina ľudí prichádza do zatratenia...” 

 Otázka pre nás?! Je naša duša úplne voľná od tohto hriechu? Áno, nie? V obidvoch 
prípadoch treba zložiť ruky k modlitbe a prosiť Ježiša a hodiť sa mu k nohám, ako táto matka 
z evanjelia. V prvom prípade, aby nás od takejto posadnutosti zachránil. V druhom, aby nás 
od nej oslobodil. 

 
 
Piatok 
 
Zvolal učeníkov a povedal im: 
„ Ľúto mi je zástupu, 
lebo už tri dni zotrvávajú pri mne 
a nemajú čo jesť..."         (Mk 8, 2). 
 
Keď sa Židia vrátili zo zajatia do Jeruzalema a za Nehemiáša mohli postaviť chrám a 

mesto, zhromaždili sa pred bránou mesta a žiadali Ezdráša, aby im čítal z knihy Božieho 
zákona ( 2 Ezdr 8). 

Ježiš Kristus nám pripomína, že ak si nájdeme čas na počúvanie alebo prečítanie jeho 
slova, čas na modlitbu a bohoslužbu, že starosť o naše živobytie vezme na seba. Tak povedal 
a tak konal. Za to, že kvôli Božiemu slovu odložili zástupy starosť o telo, postaral sa im o 
tieto potreby sám. Zázrakom. 

 
 
Sobota 
 
Nebo a zem sa pominú, 
ale moje slová sa nepominú. 
Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik....  (Mt 24, 35-36). 
 



Sv. Karol Boromeo hral raz biliard so svojimi priateľmi. Počas hry mu ktosi položil 
otázku: „Čo by sme teraz robili, keby o hodinu mal byť koniec sveta?” Jeden z prítomných 
povedal: „Vykonal by som si generálnu spoveď.” Sv. Karol povedal: „Ja by som pokojne hral 
ďalej.” 

 Áno, žime tak, aby sme sa vracali zo zábavy, či z iného miesta s čistým svedomím a 
kedykoľvek sa mohli postaviť pred súdnu stolicu. 

 
 
16. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
Predstúpil ten, čo dostal päť talentov... 
a vravel: 
„Pane, 
päť talentov si mi odovzdal a hľa, 
ďalších päť talentov som získal”  (Mt 25, 20). 
 
Rímsky cisár Títus povedal: „Žiaden deň bez čiarky.” 
Každý deň by sme mali urobiť niečo dobré, aby sme kráčali k svojmu cieľu. Pretože 

kto nekráča dopredu, stojí, alebo kráča späť. Aby raz, až  po dlhom čase príde Pán, dostalo sa 
nám uznania i odmeny: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa 
nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána” (Mt 25, 23). 

 
 
Pondelok 
 
Prišli do Jericha. 
A keď so svojimi učeníkmi  
a s veľkým zástupom z Jericha odchádzal, 
pri ceste sedel slepý Bartimej..., a žobral   (Mk 10, 46). 
 
Keď anjel Rafael pozdravil starého a slepého Tobiáša: „Želám ti veľa radosti” - tento 

odpovedal: „Akúže môžem mať ešte radosť?! Som slepý človek a nevidím nebeské svetlo. 
Žijem v temnotách ako zomrelí, ktorí už nikdy svetlo neuzrú. Zaživa som medzi mŕtvymi...” 
(Tob 5, 10). 

Zrak má nevýslovnú cenu... Nečudujme sa ani tomuto slepému pri Jerichu, ktorý 
kričal: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!” Mk 10, 47). Keď sa ho Ježiš opýtal, čo 
chce, aby mu urobil, čo iného mohol povedať, ako: „Aby som videl!” (10, 51)... A dostalo sa 
mu uzdravenia. Preto z vďaky nasledoval Ježiša. 

 
 
Utorok 
 
Ježiš im na to povedal: 
„Majte vieru v Boha. 
Veru, hovorím vám: 
Keď niekto povie tomuto vrchu: 
«Zdvihni sa a hoď sa do mora», 
a vo svojom srdci nezapochybuje, 
ale uverí, že sa stane, čo povedal, 
stane sa mu to"  (Mk 11, 22-23). 



 
Dvaja známi psychiatri z Lekárskej fakulty v Baltimore v USA, 15 neurotickým 

pacientom predpísali tabletky, ktoré mali užívať v presných dávkach - tri tabletky každých 8 
hodín. Po týždni štrnásť pacientov vyhlásilo, že po pravidelnom užívaní lieku pocítili veľkú 
úľavu. Len pätnásty tvrdil, že tabletky sú „nanič”, že jeho stav je stále rovnaký. Mal pravdu. 
V tabletkách bol len cukor (Zdravie 1967, 22). 

Hľa, čo dokáže viera...! 
Keď Ježiš použil príhodu s figovníkom, chcel nám vysvetliť príčiny neúspechov v 

našej modlitbe. Podľa jeho slov, Boh nezasiahne v náš prospech pre našu nedôveru. 
 
 
Streda 
 
Preto vám hovorím: 
Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte,  
ste už dostali, a budete to mať  (Mk 11, 24). 
 
Sv. Ján Bosko mal vždy veľkú dôveru v Boha. V roku 1847 kúpil pre svojich 

chudobných chlapcov dom za tisíc lír. Peniaze však nemal. Boskova matka bola z toho zúfalá. 
Ján Bosko však bol celkom pokojný. „Neboj sa”, povedal jej. „Pozri sa. Keby si ty mala 
peniaze, iste by si mi ich dala. Prečo by teda náš nebeský Otec, ktorý panuje nad všetkým 
bohatstvom, mal by byť menej štedrý?” A skutočne, do týždňa sa mu podarilo peniaze 
zaobstarať. 

Židia sa síce modlili žalmy, ale väčšinou nedospeli k viere v Pána, pretože im chýbala 
dôvera. Ježiš tým napomína aj nás. Táto dôvera nesmie chýbať pri žiadnej našej modlitbe. To 
je tá tajomná sila modlitby, ktorá nám zvoláva šťastný výsledok a zdar našej práci. 

 
 
Štvrtok 
 
A znova prišli do Jeruzalema. 
Ako chodil po chráme, 
pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší 
a pýtali sa ho: 
„Akou mocou toto robíš? 
Alebo kto ti dal moc, aby si to robil?"  (Mk 11, 27-28). 
 
Aj Cirkev a jej kňazi dostávajú občas takéto otázky: Akým právom zasahuješ do 

našich vecí? Kto ťa na to poveril? Máš predsa kostol, faru... 
V televíznej relácii Sféry dôverné (STV 2, 12.12.1998), ktorú moderoval  rím. kat. 

kňaz Mgr. Juraj Drobný a ktorá bola venovaná Duchovnej obnove pred vstupom do tretieho 
tisícročia, bola daná možnosť sa vyjadriť aj poslucháčom. Jedna z mnohých otázok, ktorá 
„rezala”, bola aj táto: "Prečo tým otravujete Slovensko?" 

Duchovná obnova je však to, čo potrebujeme všetci, - či už si to uvedomujeme alebo 
nie... Sám Boh skrz svoju Cirkev a jej biskupov a kňazov si nárokuje moc a právo hovoriť do 
každého nášho problému osobného, rodinného i spoločenského. 

 
 
Piatok 
 



Ale vinohradníci si povedali: 
„To je dedič. 
Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!" 
Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice  (Mk 12, 7). 
 
Z podobenstva O zlých vinohradníkoch sa dozvedáme, čo všetko urobil Boh nielen pre 

záchranu vyvoleného národa, ale i pre záchranu človeka. Dáva to, čo má najdrahšie - svojho 
Syna. Aká drahá je pre neho každá ľudská duša? 

O sv. Karpovi čítame v jeho životopise, že sledoval pohanov, ako zvádzajú kresťanov 
na hriech. Keď ich napomínal a neposlúchli ho, prosil Boha, aby hriešnikov potrestal. V sne 
sa mu zjavil zakrvavený Ježiš a povedal mu: „Nepoznáš cenu jednej ľudskej duše. Za jednu 
nesmrteľnú dušu som hotový ešte raz trpieť všetko, čo som trpel za všetky duše...” 

 
 
Sobota 
 
Vtedy sa nebeské kráľovstvo 
bude podobať desiatim pannám, 
ktoré si vzali lampy 
a vyšli naproti ženíchovi  (Mt 25, 1). 
 
Jedného dňa - boli sme vtedy ešte malí, - priniesli nás ku sv. krstu. Kňaz nám pri 

obrade podal zažatú sviecu a povedal: „Prijmi túto horiacu sviecu a svieť v celom svojom 
živote svetlom viery a dobrých skutkov, aby, keď príde Pán, mohol si mu vyjsť v ústrety so 
svetlom, spolu so všetkými svätými a bez zábran vojsť do nebeského kráľovstva a kráľovať s 
ním na večné veky” (podľa gr. kat. obradu). 

„Zažatá svieca predstavovala v tom prípade život milosti, ktorý sme práve prijali. To 
bola tá naša lampa, ktorou máme raz privítať nebeského Ženícha” (Počuli sme slovo Pánovo, 
313)... A našou najvážnejšou úlohou je opatrovať tento plameň, aby sme, až príde nebeský 
Ženích - a ten často prekvapuje - vyšli mu v ústrety. Preto nás Pán napomína: „Bdejte, lebo 
neviete ani dňa, ani hodiny” (Mt 25, 13). 

 
 
17. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
Tu prišla k nemu istá kanaánska žena... 
poklonila sa mu a povedala: 
„Pane, pomôž mi!"         (Mt 15, 22; 25). 
 
Herec a spevák Bing Crosby svojho času povedal: „Ako všetci otcovia na celom svete, 

i ja by som chcel, aby z mojich detí vyrástli statoční občania v mierovom svete. Chcel by 
som, aby moji štyria synovia milovali svoju vlasť, rodinný domov a aby milovali Boha. 
Chcem, aby sa modlili, pretože poznám cenu modlitby, ktorá môže i hory prenášať.” 

Že je tomu tak, vidíme to aj u kanaánskej ženy. Prosila o uzdravenie svojej dcéry. A 
neprestala prosiť, až kým z Ježišových úst počula slová: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa 
ti stane, ako chceš” (Mt 15, 28). A bola uzdravená.  

„Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte..., budete to mať” (Mk 
11, 24). 

 
 



Pondelok 
 
Keď sa všetok ľud dával krstiť...  (Lk 3, 21). 
 
V jednej rodine sa narodil chlapec. Malé 5-ročné dievčatko sa začalo radovať, že má 

brata.  Rodičia ale povedali: „Zatiaľ je to len naše dieťatko. Zanesieme ho preto do chrámu k 
sv. krstu, aby sa stalo aj Božím dieťatkom.” 

Všetci, ktorí sme boli pokrstení, stali sme sa Božími deťmi a nebeský Otec má v nás 
zaľúbenie. Náš krst má teda byť začiatkom nového života, aby sme boli hodní tejto milosti.  

„Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme” 
(l Jn 3, 1). 

 
 
Utorok 
 
Keď Ježiš začal účinkovať, 
mal asi tridsať rokov   (Lk 3, 23). 
 
Sv. Hieronym hovorí, že zjavenie Ježiša Krista bolo ako magnet. Priťahoval 

neučených rybárov a aj vycibrených členov vysokého synedrionu. Nikodém, učiteľ v Izraeli, 
v noci vyhľadal Ježiša (Jn 3, 1-21). Mnohí, celé zástupy hľadali Krista, až apoštoli konštatujú: 
„Všetci ťa hľadajú” (Mk 1, 37). 

Koho hľadáme my? 
„To čosi obrovské, zosobnené, prichádza nám v ústrety ako Boh, Stvoriteľ a 

Udržiavateľ, ktorému sa máme klaňať a ktorého máme oslavovať” (Goethe). 
„Bože, ako len môže jestvovať rozumný tvor, ktorý by ťa nemiloval! Ako by som 

nemal o tebe hovoriť, Bože, keď aj tí, čo o tebe rozprávajú, tak málo toho povedia” (sv. 
Augustín). 

 
 
Streda 
 
Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. 
Duch ho vodil štyridsať dní po púšti 
a diabol ho pokúšal"                            (Lk 4, 1). 
 
Ako pokúšal diabol Ježiša, poznáme z evanjelia. Ako pokúša nás, to nám povie 

udalosť z nedávnej minulosti: 
V päťdesiatych rokoch tohto storočia nútili rehoľnú sestru, aby si vyzliekla habit a 

obliekla si svetské šaty. Ponúkali jej krásne moderné šaty, auto, muža, dobré zamestnanie. 
Ona však povedala: „No, toto je všetko krásne, ale čo potom?” 

S podobnými pojmami narábal aj diabol, keď pokúšal Ježiša na púšti: Chlebom, 
rozkošou, slávou... Ak nechceme padnúť, potom máme na to jeden spôsob: „Odíď, satan...” 
(Mt 4, 10). 

 
 
Štvrtok 
 
Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. 
Podľa zvyku vošiel v sobotu do synagógy..." (Lk 4, 16). 



 
Krištof Kolumbus na svojej objaviteľskej ceste po mori zasvätil každú nedeľu. A Boh 

jeho prácu i cestu korunoval úspechom - objavením nového svetadielu. 
Odtiahnuť ruku od práce a zložiť ju do lona, to nie je pravým zasvätením nedele či 

sviatku. To je prázdnota, ktorú treba niečím vyplniť - návštevou chrámu a konaním dobrých 
skutkov. Ježiš je nám v tom najlepším príkladom. 

 
 
Piatok 
 
A dodal: 
„Veru, hovorím vám: 
Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti”  (Lk 4, 24). 
 
Pravdivosť týchto slov sa splnila na sv. Vojtechovi (a nielen na ňom ). V jeho osobe 

naši predkovia ukázali nevďak a zatvrdnutosť k svätej Cirkvi, - čo sa bohužiaľ opakuje aj 
dnes. Nemal úcty vo svojej krajine, opustil mesto Prahu, pretože kde niet žatvy, netreba 
pracovníka.  

„Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si 
prachu z nôh na svedectvo proti nim” (Mk 6, 11). 

 
 
Sobota 
 
V synagóge bol človek 
 posadnutý duchom nečistého démona (Lk 4, 33). 
 
Čo dokáže diabol, keď ovláda človeka, počuli sme už neraz z evanjelia, a snáď aj zo 

skúsenosti. „Zmocní sa jeho duševných i telesných schopností. Hovorí jeho ústami, hýbe jeho 
rukami a nohami - používa ho celého. Takto sa hral pred rokmi v nemeckom Ilfurte s dvoma 
chlapcami vo veku 9 a 12 rokov, ktorí jeho vplyvom menili podoby, dostávali nadľudskú silu 
a zúrili, že ich nebolo možné spútať, vyslovovali neprirodzeným hlasom vo všetkých 
možných rečiach najhroznejšie rúhania, pričom trpeli sami a trpeli aj tí, čo boli s nimi” 
(Počuli sme slovo Pánovo, 63). 

Za Kristových čias bolo takýchto prípadov veľa (Je ich veľa aj dnes!). Ten, o ktorom 
hovorí Lukáš v 4. kapitole (32-36), bol jeden z nich. Boh to z času na čas dopúšťa, aby tým 
upozornil na existenciu diabla a zjavil zároveň moc, ktorú nad ním má. 

 
 
18. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
Šimon mu odpovedal: 
„U čiteľ,  
celú noc sme sa namáhali, 
a nič sme nechytili. 
Ale na tvoje slovo spustím siete”  (Lk 5, 5). 
 
Jadro života sa tvorí v človeku, ktorý sa napriek zlyhaniu a stroskotaniu znova a znova 

pokúša opäť začať. Vhodne tu zapadá verš E. Adyho: „Šťastný, kto vždy začína znova.” 



A práca vytrvalosť naozaj potrebuje. Vidíme to i pri zázračnom rybolove vo vodách 
Genezaretského jazera. Po neúspechu, na Pánov príkaz, apoštol Peter znova spustil siete. 
Výsledok? „Chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali” (Lk  5, 6). 

„Blažený, komu pomáha Boh...” (Ž 146, 5). 
 
 
Pondelok 
 
Po západe slnka všetci, 
čo mali chorých na rozličné neduhy, 
privádzali ich k nemu. 
On na každého z nich kládol ruky 
a uzdravoval ich          (Lk 4, 40). 
 
V súvislosti s pastoračnou návštevou pápeža Pavla VI. v Austrálii rozniesla sa po svete 

správa o zázračnom uzdravení 18-ročného dievčaťa Diany Brenan. Dievča ležalo v nemocnici 
v Sydney, do ktorej prišiel aj Svätý Otec. Nemohlo chodiť. Po požehnaní sa postavilo na nohy 
a začalo chodiť. Lekári ju aj napriek tomu  nechali v nemocnici pod dohľadom a konštatovali, 
že má obidve nohy zdravé (podľa novín La Croix). 
 O Kristovi je napísané, že kládol ruky na chorých a uzdravoval ich z najrozličnejších 
neduhov. Svoju božskú silu a moc premieňal pri styku s ľuďmi na dobrotu... 
 
 
 Utorok 
 
 „Choď, povedal, 
 „ukáž sa kňazovi 

 a prines za svoje očistenie obetu...”  (Lk 5, 14). 
 
Ježiš Kristus svojím postupom pri uzdravení chorého na malomocenstvo nám 

nepriamo ukazuje na spovednicu, kde podobným spôsobom možno vyliečiť dušu od hriechu... 
Najhodnotnejšia obeta za očistenie je úprimná snaha neznečistiť sa znova hriechom. Názorný 
príklad nám o tom podáva sv. Ambróz. 

Istý hriešnik po vykonanej spovedi nevšímavo prešiel okolo osoby, s ktorou mal 
predtým hriešny vzťahy. Tá ho oslovila: „Či ma už nepoznáš? Ja som tá a tá!” On však 
odpovedal: „Áno, lenže ja nie som už ten a ten!” 

To by sme mali cítiť po každej spovedi. Všetci by mali vidieť a skusovať, že sme iní, 
lepší... 

 
 
Streda 
 
Rozpovedal im aj podobenstvo: 
„Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu 
a neprišije ju na starý odev, 
lebo nový by si roztrhal 
a na starý sa nehodí záplata z nového"  (Lk 5, 36). 
 



Keď pápež Ján XXIII. oznámil svoje rozhodnutie zvolať ekumenický koncil, vyznačil 
mu hneď aj cieľ: „Pravá obnova kresťanského ľudu.” Vyslovil takto požiadavku, ktorá je 
aktuálna vo všetkých časoch, hoci neprichádza rovnako každej generácii do povedomia. 

Čo nám chce povedať Ježiš aj týmto podobenstvom? Kto chce byť naozaj Kristov v 
živote i vo večnosti, nech sa vyzlečie zo všetkej stariny a urobí sa celý novým, prijme 
Evanjelium nie ako záplatu, ale ako rúcho, nech ho prijme ako víno - ako svoj jediný a ničím 
nepomiešaný vnútorný obsah. 

 
 
Štvrtok 
 
V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa 
a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. 
Keď sa rozodnilo, 
zavolal si učeníkov 
a vyvolil si z nich Dvanástich, 
ktorých nazval apoštolmi    (Lk 6, 12-13). 
 
Starí Rimania každú prácu začínali obetami na Kapitóliu a modlitbami podľa hesla: „A 

Jove principium” (S Bohom začínaj). 
Ak Ježiš pred voľbou apoštolov odišiel na vrch modliť sa, dal nám príklad, aby sme sa 

aj my obracali k Bohu v modlitbách pred každým začiatkom a pred každou prácou, aby dal 
zdar našej práci. Pekne o tom napísal Samo Chalupka v básni Boj pri Jelšave: 

Oj, Bože náš, Bože! 
ak ty nepomôžeš, 
ktože nám pomôže? 
 
 
Piatok 
 
Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine 
i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu... 
Prišli ho počúvať...                              (Lk 6, 17-18). 
 
Keď Leonardo da Vinci a Michelangelo podali svoje návrhy na výzdobu florentskej 

radnice, putovali tam majstri z celého Talianska, aby študovali tieto návrhy.  
Evanjelista poznamenáva, že Kristus zastal na rovine a učil zástupy, ktoré sa okolo 

neho zhromaždili. Otvoril ústa on a otvorili ich aj tí, čo ho počúvali. Od údivu. A otvárajú ich 
podnes všetci, ktorým sa táto jeho reč dostáva do uší (porov. Mt 7, 28-29). 

 
 
Sobota 
 
Tu muži priniesli na nosidlách človeka, 
ktorý bol ochrnutý, 
a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho. 
Ale keď pre zástup nenašli priechod, 
kadiaľ by ho vniesli, 
vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku 
spustili  priamo pred Ježiša                 (Lk 5, 18-19). 



 
Ben Hur je po hrozných útrapách a bojoch v Antiochii v meste bohyne Dafne. Myslí 

si: Ako by mu tu bolo dobre. V tom si ale spomenie na svoju matku a sestru, ktoré trpia 
zamurované v hradnom väzení v Jeruzaleme. Povie si: „Nech bude prekliaty okamih a toto 
miesto, kde som sa chcel oddať šťastiu a zabudnúť na vaše nešťastie” (Ben Hur). 

Myslíme často na hriešnikov, trpiacich a nešťastných a toto nám nedá pokoj... 
Zabudneme na seba a budeme sa za nich obetovať. Túto súcitnú lásku nám Boh nezabudne... 
Majme veľké srdce, ktoré má dosť miesta aj pre bolesti druhých. Títo muži z evanjelia nás v 
tom veľmi povzbudzujú. 

 
 
19. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: 
„...Ale milujte svojich nepriateľov, 
dobre robte..."                        (Lk 6, 20; 35). 
 
V júni 1993 vysielala televízia reláciu FAMILYFEST ’93 - priamy prenos satelitného 

kongresu rodín všetkých svetadielov za účasti významných svetových osobností. Hovoril tam 
aj Svätý Otec. Odznelo mnoho svedectiev o sile lásky, ktorá prináša pokoj. Veľmi zaujímavé 
bolo svedectvo z miesta bojov z Juhoslávie. 

Raz priviedli Chorváti Srba, ktorý zavraždil muža, otca rodiny. Priviedli ho k žene, 
vdove, a boli pri tom i synovia. Nech rozhodne, čo s ním. Matka sa naňho pozrela a povedala: 
„Veď je to človek. Pusťte ho.” Synovia dva mesiace bojovali sami so sebou. Nemohli 
prekonať nenávisť a zlo. Najradšej by sa pomstili a tiež ho zabili. Až konečne prijali 
rozhodnutie matky a tiež odpustili. Do ich sŕdc sa vrátil pokoj. To je totiž jediný liek ako 
prekonať nenávisť medzi ľuďmi. 

Takejto láske učil Ježiš. Láske,ktorej zachovávanie nás robí „synmi Najvyššieho” (Lk 
6, 35). 

 
 
Pondelok 
 
„Milujte svojich nepriateľov, 
robte dobre tým, čo vás potupujú..."  (Lk 6, 27). 
 
Pavol Miki, študent bohoslovia, - jeden z japonských mučeníkov v roku 1597, - po 

svojom uväznení vyhlásil: „Som vo veku, keď Ježiš umieral.” Z kríža povedal: „Pretože 
Kristov zákon vyžaduje odpustenie, odpúšťam všetkým, ktorí zavinili moju smrť.” 

Naozajstný Kristov verný učeník! 
 
 
Utorok 
 
„Nesúďte a nebudete súdení. 
Neodsudzujte a nebudete odsúdení!"  (Lk 6, 37). 
 
Akýsi vladár navštívil väznicu a pýtal sa každého väzňa, prečo je odsúdený. Všetci 

tvrdili, že sedia nevinne. Iba jeden kajúcne priznal, že väzenie si zaslúžil pre svoje neprávosti. 



Tak je to s nami. Radšej stokrát odsúdime iných, než by sme si úprimne priznali a 
povedali: mea culpa (moja vina). 

 
 
Streda 
 
Čo ma oslovujete: „Pane, Pane," 
keď nerobíte, čo hovorím?   (Lk 6, 46).  
 
Veľký ohlas kedysi vzbudil dar bývalého Sovietskeho zväzu Organizácii Spojených 

národov: veľká socha kováča, ktorý prekováva meč na pluh (porov. Iz 2, 1-5). Mnohí v tom 
videli krásne gesto, a zabudli, že toto „imperium zla” kuje najviac tankov, diel, atómových 
bômb. 

Ako ďaleko sú takéto gestá od Pánových slov! 
 
 
Štvrtok 
 
Lebo o ňom je napísané: 
„H ľa, 
posielam svojho posla pred tvojou tvárou 
a on pripraví cestu pred tebou"   (Lk 7, 27). 
 
Keď stála malá Bernadeta pred komisiou a počúvala nedôverčivé a trápne otázky 

ohľadom zjavenia, povedala: „Som poverená len oznámiť, nie nútiť vás uveriť.” 
„Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján”, píše sv. evanjelista Ján (1, 6). „Prišiel 

ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili" (Jn 1, 7). Jeho úloha 
zobúdzať a burcovať spiace svedomie nebola príjemná. Zvládol ju ale tak, že sa zástupy k 
nemu hrnuli. Nikoho nenútil, nehnal nasilu, iba oznamoval: „Naplnil sa čas a priblížilo sa 
Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu” (Mk 1, 15). 

 
 
Piatok 
 
Prišiel Ján Krstiteľ, 
nejedol chlieb a nepil víno, a hovoríte: 
„Je posadnutý zlým duchom." 
Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoríte: 
„H ľa, pažravec a pijan, 
 priateľ mýtnikov a hriešnikov!"  (Lk 7, 33-34). 
 
Pápež Ján XXIII. vo svojom Denníku napísal tieto slová: 
„Ježiš trpezlivo znášal, keď ho označovali za zvodcu, nerozumného, blázna. Nikdy 

nestratil pokoj a sebavedomie, nikdy sa nezačal hádať a biť s protivníkmi... Aj ja to tak 
chcem. Zachovať pokoj,  keď ma ohovárajú, keď ma preložia na najposlednejšie miesto, keď 
prekrútia moje slová a nedajú mi príležitosť k obhajobe...” 

Nie je možné páčiť sa všetkým. Nedokázal to ani Kristus ani Ján Krstiteľ. Nedokáže to 
žiadny pápež, biskup, kňaz a kresťan. Jedným budeme s Jánom Krstiteľom príliš prísni, 
asketickí, radikálni, horlivými bez miery; druhým budeme - podobne ako Ježiš mnohým 
Židom - príliš dobrácki. Nedajme sa však zviesť povrchnou a obmedzenou kritikou! Snažme 



sa byť pri náboženských diskusiách umiernení v spôsobe a  vecní v obsahu. Tým najlepšie 
poslúžime záležitosti spásy. 

 
 
Sobota 
 
Keď potom vyšiel von 
a videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho, 
povedal mu: 
„Poď za mnou!" 
On vstal, opustil všetko a išiel za ním    (Lk 5, 27-28). 
 
O sv. Tomášovi Akvinskom hovorí legenda, že kedysi bol pod krížom veľmi 

pohrúžený do modlitby, počas ktorej počul hlas Pána: „Tomáš, dobre si o mne písal! Akú 
odmenu za to žiadaš?” Tomáš odpovedal: „Žiadnu inú, len teba samého!” 

O mýtnikovi menom Lévi je napísané, že keď počul Pánovo pozvanie, zanechal všetko 
a nasledoval ho. Stal sa jeho verným žiakom, učeníkom. Vedel prečo zanechal peniaze na 
colnici. Pochopil, že práve tým si kupuje výnosné miesto a poklad, ktorý ani hrdza, ani moľ 
nezožiera. Nechal všetko, aby našiel Boha. A na znak radosti vystrojil veľkú hostinu. 

 
 
20. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
Keď sa priblížil k mestskej bráne, 
práve vynášali mŕtveho. 
Bol to jediný syn matky a tá bola vdova   (Lk 7, 12). 
 
Na náhrobnom kameni v Čičmanoch je nápis: „Pane, ty nás voláš, my prichádzame.” 
Všetci tam raz prídeme... Smrť nájde každého a kdekoľvek. Je to Boží zákon a tomu 

sa musí podriadiť každý. Smrť nepozerá na postavenie, ale svojou kosou, ako je neraz 
znázornená, zaberá všetko, čo jej príde do cesty. 

„Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny” (Mt 25, 13). 
 
 
Pondelok 
 
Ktorýsi farizej ho pozval, aby s ním jedol. 
On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. 
V meste bol istá žena, hriešnica. 
Keď sa dozvedela, 
že je hosťom vo farizejovom dome, 
priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, 
s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, 
začala mu slzami máčať nohy  
a utierala mu ich svojimi vlasmi...  (Lk 7, 36-38). 
 
Sv. Margita Kortónska, františkánska terciárka (1247-1297) vo svojej mladosti žila 

veľmi hriešnym životom. Roku 1274 pri pohľade na znetvorenú mŕtvolu svojho milenca sa 
obrátila a povedala: „Moje telo bolo dosť silné k hriechu a nerestiam. Prečo by malo byť slabé 
v kajúcnosti? Celé noci som hodovala a pri modlitbe by som ochabovala?” odišla do mesta 



Kortona v strednom Taliansku a tu žila veľmi prísnym životom. Založila tam nemocnicu, v 
ktorej s niektorými ženami slúžila chorým. 

Evanjelium nám predstavuje ženu, ktorá bola známa v meste ako veľká hriešnica. 
Vstupuje do domu s hriechmi, ale s vierou v Kristovu dobrotu a moc. Verí, že ju neodsúdi, 
ako tí druhí. Toto presvedčenie o jeho dobrote plodí v nej lásku k tomu, ktorého svojimi 
hriechmi urazila. Slzy ľútosti sú kúpeľom jej duše na odstránenie zlej minulosti. 

 
 
Utorok 
 
Potom chodil po mestách a dedinách, 
kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve  
a s ním Dvanásti a niektoré ženy..., 
ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov   (Lk 8, 1-3). 
 
Keď  počas Krymskej vojny zásluhou Florence Nightingalovej poklesla úmrtnosť v 

nemocniciach, veliteľ vojenského lekárskeho odboru v Londýne skromne priznal: „Potvrdilo 
sa, že ženy môžu objaviť mnoho nedostatkov, o ktorých sa mužom ani nesnívalo a že si 
všímajú veci, na ktoré muži vôbec nemyslia.” 

Keď prišiel Ježiš, vzal do svojich služieb nielen Dvanástich, ale aj ženy. 
Pomocníčkami mu boli manželky apoštolov... Ďalej evanjelium spomína Magdalénu, Janu, 
Zuzanu, Salome a mnohé iné... 

Ako vtedy potreboval Ježiš pomoc žien, tak ich potrebuje aj dnes, kde žije a pôsobí vo 
svojej Cirkvi. 

 
 
Streda 
 
„U čiteľ, učiteľ, hynieme!”   (Lk 8, 24). 
 
Tá loďka, zmietaná vlnami Genezaretského jazera, s ustrašenou posádkou, veľmi 

výstižne zobrazuje Kristovu Cirkev, ktorej okolité more sa stálymi údermi do jej bokov 
vyhráža, že ju rozbije a pohltí... Je však aj obrazom nášho osobného života, pretože na 
každého jedného z nás ustavične doliehajú vlny bolesti a nepochopenia - v rodine, v 
manželstve, v zamestnaní... A zdá sa nám, akoby nás Boh opustil... 

V Erbenovej Svadobnej košeli nevinné dievča volá: „Prečo by som sa bála, keď si ty 
so mnou a Pánova ruka nado mnou?” 

My, ktorí sa pravidelne modlíme a navštevujeme Boží chrám v nedeľu a sviatok, 
vieme a poznáme, že Boh je a že je stále pri nás. Aj vtedy, keď sa nám zdá, že nás opustil. A 
keď je  Boh s nami, kto proti nám?! 

 
 
Štvrtok 
 
„Jána som dal sťať. 
Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?”  (Lk 9, 9) 
 
Vojaci, o ktorých píše M. A. Šolochov vo svojom románe Tichý Don, v malej 

schránke, ktorú si zavesili na krk, mali napísané slová 91. žalmu: „Kto pod ochranou 



Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: ‚Ty si moje útočište a 
pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj” (90, 1-2).  

My, kresťania, sa nepýtame na Krista ako Herodes: Kto je tento? Pre nás je nad všetku 
pochybnosť - je to Boh! Túto pravdu vyznávame v svojich každodenných modlitbách i nahlas 
vo Vyznaní viery pri bohoslužbách. A chceme to potvrdzovať aj svojimi skutkami - vždy a 
všade.   

 
 
Piatok 
 
Deň sa začal schyľovať. 
Tu pristúpili Dvanásti a povedali mu: 
„Rozpusť zástup, 
nech sa rozídu do okolitých dedí a osád 
pohľadať si nocľah a jedlo...”  (Lk 9, 12) 
 
Duchovný Ladislav Slíva spomína: 
Na faru som dostal správu, že z Cirkvi vystúpil jeden mladý človek. Bolo mi ho ľúto, 

zvlášť, keď som počul, že je ťažko chorý. Navštívil som ho. A viete, čo mi povedal? „Nedivte 
sa, že to tak dopadlo. Ako chlapec som chodil do kostola na chór. Tam som sa s ostatnými 
chlapcami bavil počas kázne. Z kázne som nič nemal, pretože som ju nepočul. Preto to tak 
dopadlo” (Hom. směr., Olomouc 1972, 4). 

Palestínsky ľud sa tak započúval do Kristových slov, že zabudol aj na to, že je na púšti 
a deň sa schyľuje k večeru; ba aj na to, že je hladný... 

Kristove slová museli byť teda zaujímavé!... To sú však tie isté slová, ktoré počúvame 
z evanjelia v nedeľu a vo sviatok, ba aj každý deň. A ak je nám toto čítanie a vysvetľovanie 
dlhé a nezaujímavé, ba dokonca nudné, tak len preto, že sme príliš ustarostení o pozemský 
život, o jedlo, bývanie, zábavu... 

 
 
Sobota 
 
V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. 
Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú ruku  (Lk 6, 6). 
 
Do rekreačného zariadenia v bavorských Alpách, kde trávia svoju dovolenku mladí 

ľudia, priviezli jedného večera skupinu slepcov - invalidov z poslednej vojny, aby sa aj oni 
trochu zotavili. Toto však vyvolalo nečakanú reakciu. Hneď ráno začali odchádzať rekreanti, 
a cez deň ďalší a ďalší. Svoj náhly odchod zdôvodňovali: „Kto môže od nás žiadať, aby sme 
počas svojej bezstarostnej dovolenky, keď si chceme užiť trochu zábavy a prírody,  pozerali 
sa na ľudí postihnutých takou vadou?” 

Bolesť a utrpenie sa nedajú odstrániť zo života človeka... Denne sa stretávame s 
ľuďmi, ktorých trápia rôzne bolesti a nedostatky. Jednému chýba zdravie, druhému chlieb, 
alebo láska tých, od ktorých ju právom očakáva. Ak pri týchto stretnutiach s ľudskou biedou 
máme ostať Kristovými nasledovníkmi, musí platiť o každom z nás to, čo bolo napísané o 
Kristovi: „Uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom” (Mt 4, 24). 

 
 
21. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha  
 



„Rozsievač vyšiel rozsievať semeno...” (Lk 8, 5). 
 
V kaplnke mníchovskej väznice bola reč o 12-ročnom Ježišovi v chráme. Počas kázne 

sa jeden z väzňov  rozplakal. Keď sa ho pýtali, prečo plače, povedal, že sa rozpamätal na 
svoju mladosť. Obrátil sa a začal nový život. 

Semeno, „ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v 
dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu” (Lk 8, 15). 

 
 
Pondelok 
 
Keď sa raz osamote modlil 
a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: 
„Za koho ma pokladajú zástupy?”(Lk 9, 18). 
 
Čím je pre vás Kristus? 
A. M. Carré položil túto otázku známym osobnostiam, veriacim i neveriacim. Dostal 

na ňu zaujímavé odpovede... „Ale prečo malo Ježišovi záležať na tom, čo o ňom hovoria 
ľudia od jazera a z dedín? Aký to malo význam pre Ježiša, ktorý vedel čítať v dušiach 
myšlienky ukryté aj im samým? Ježišovi, ktorý jediný vedel s nevýslovnou istotou, ktorú 
nebolo treba dotvrdzovať skúšaním, aké je jeho pravé meno a jeho nadprirodzená povaha?”, 
kladie si túto otázku Giovanni Papini vo svojej knihe Život Krista. A odpovedá: „A naozaj sa 
nespytuje, aby sa dozvedel, ale aby aj jeho veriaci sa nakoniec dozvedeli, aby totiž vedeli a 
poznali jeho pravé meno, keď prichádza koniec... On chce, aby práve oni, ktorí sú určení 
vydať o ňom svedectvo medzi národmi na všetky veky, dali konečnú odpoveď. Až do 
poslednej chvíle nechce násilím nanútiť vieru tým, ktorí celkom zblízka poznajú jeho život a 
počujú ho rozprávať. Meno, ktoré dosiaľ nikto z nich nevyslovil, ako keby sa ho všetci báli, 
má naraz vybúšiť ako vyznanie lásky v jednej z tých duší, majú ho naraz vysloviť niektoré z 
ich úst... Ty si Kristus, Syn Boha živého. Tvoje slová sú slová života a my sme uverili a 
poznali, že ty si svätý Boh...” (kap. Kto som?).  
           Za koho pokladáme Ježiša my? Je pre nás známy, či neznámy? Alebo sa budeme pýtať, 
ako Herodes: „Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?” (Lk 9, 9). 
 
 
 Utorok 
 
 A všetkým povedal: 
 „Kto chce ísť za mnou, 

 nech zaprie sám seba, 
 vezme každý deň svoj kríž 
 a nasleduje ma”  (Lk 9, 23). 
 
 V jednom chráme v Landbergu je obraz, na ktorom je namaľovaný sv. František 
Xaverský. Z neba padajú na neho kríže v takom množstve, že sa zdá, akoby ho chceli pritlačiť 
k zemi. To sa len zdá, pretože vieme, že svätec už počas svojho života robil zázraky. 
 Každý z nás nesie týmto životom kríž - svoj vlastný. Jeden ťažší, druhý ľahší... Každý 
ho nenesie rovnako... Ako ho máme niesť, poučuje nás všetkých sám Ježiš: „Nech zaprie sám 
seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma” (Lk 9,3).  
 
 



 Streda 
 
 Napadla ich myšlienka,  
 kto z nich je väčší   (Lk 9, 46). 
 
 Wilhelm Busch spomína na pohreb istého dobrého kresťana, nad hrobom ktorého ktosi 
povedal: „Bolo príjemné byť v jeho prítomnosti. On nikdy nechcel stáť nad druhými, ale vždy 
pod nimi” (365xOn). 
 Krásne! „Kto seba dobre pozná, vie, aký je nepatrný, a neteší sa chválam ľudským” (O 
nasl. Krista, I., 2, 3). 
 
 
 Štvrtok 
 
 Ježiš mu vravel: 
 „Nebráňte mu, 
 lebo kto nie je proti vám, 
 je za vás!"      (Lk 9, 50). 
 
 Istý francúzsky katolícky kňaz spomína takúto udalosť: 
 Do neba prišla duša. Víta ju sv. apoštol Peter. Ukazuje jej jednotlivé oddelenia: Tu sú 
bieli, tu žltí, tu čierni... 
 „A kto je tam?” pýta sa duša na tých, okolo ktorých chodil každý opatrne, akoby na 
špičkách. 
 „To sú katolíci! Myslia si, že sú tu sami!”, odpovedal Peter. 
 „Malicherná žiarlivosť veľmi škodí každej spoločnej činnosti i apoštolskej práci. 
Príkladom nám musí byť vedľa Kristovho napomenutia i príklad sv. Pavla: Len keď sa hlása 
Kristus (porov. Flp 1, 18). Úradní pracovníci v Božom ľude majú byť zvlášť ostražití pred 
diabolskými osídlami žiarlivosti! V Božom kráľovstve je dosť miesta pre všetky metódy a 
všetkých pracovníkov s dobrým úmyslom” (J. Hrbata: Perly a chléb, 109). 
 
 
 Piatok 
 
 „Žatva je veľká, 
 ale robotníkov málo...”  (Lk 10, 2a). 
 
 Francúzsky historik Hippolyte Taine (1828-1893) v dejinách francúzskej revolúcie 
opisuje následky nevery. Boli osady, z ktorých bol kňaz odvlečený a opustený chrám sa 
obrátil na ruiny. Starí obyvatelia zomreli, deti bez náboženstvá zdivočeli. V osade sa šírila 
neviazanosť, zločiny, a obec, kedysi prosperujúca, sa rozpadla. Poslední ľudia z nej utiekli a 
po rokoch ostali z osady rozbité domy, bez obyvateľov, zrúcaniny, skrýše pre zbojníkov. 
 Už dvetisíc rokov posiela Pán do svojej vinice robotníkov, ale jeho  nárek: Žatva je 
veľká, ale robotníkov málo - je stále aktuálny. Konštatujeme ich nedostatočný počet a 
vypočítavame, kde všade by ich bolo treba... Počujme však ďalšie jeho slová: „Preto proste 
Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu” (Lk 10, 2b)... Modlime sa a prosme, aby 
poslal robotníkov do svojej žatvy, aby sa príkazy Božieho Syna stále zachovávali a jeho obeta 
sa všade obnovila... 
 
 



 Sobota 
 
 „Zaslúži si, 
 aby si mu to urobil, 
 lebo miluje náš národ...” (Lk 7, 4). 
 
 O pápežovi sv. Levovi Veľkom dejiny svedčia, že bol veľmi obozretný a múdry. 
Dobyvačnému Atilovi pred bránami Ríma povedal: „Atila, nenič tieto posvätné miesta... 
Nehub tento dobrý ľud. Šetri matky i deti, starcov i chorých.. Inak ukáž svoju veľkosť, nie 
mečom a krvou...” 
 Aké je to príjemné, keď môžeme o niekom povedať, že je dobrý, ľudský, ohľaduplný, 
že má rád každého... Aj apoštoli sa zastali stotníka, ktorý mal chorého sluhu. Áno, „zaslúži si, 
aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil” (Lk 7, 4-5).  Pre túto 
vlastnosť, ako aj pre príkladnú vieru, Ježiš uzdravil stotníkovho sluhu 
 
 
 22. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
 Bol istý bohatý človek... 
 Pri jeho bráne líhal akýsi človek, menom Lazár..., 
 Túžil nasýtiť sa z toho, 
 čo padalo z boháčovho stola...  (Lk 16, 19-21). 
 
 Matka Terézia z Kalkaty nevynikala krásou. Svojou múdrou vynaliezavosťou a 
hrdinskou dobrotou dobýjala nebo i ľudské uznanie. Je známy jej výrok, že nech urobíme 
čokoľvek, i keby sme len pomohli niekomu prejsť cez ulicu, robíme to pre Ježiša. 
 Kresťanské darovanie a pomoc musí mať dve podstatné črty: musí byť nezištné z 
pravej lásky a musí byť múdre podľa okolností. Lazár by bol rád utíšil hlad aspoň z toho, čo 
padalo z boháčovho stola. Boháč však nemal dosť dobroty, aby pochopil Lazárovu biedu... 
Táto dobrota srdca často chýba aj nám, aby sme darovali z veselého srdca (porov. 2 Kor 9, 7). 
Teda aby sme radi a úprimne darovali nielen hmotné, ale aj duchovné hodnoty. Robíme to 
predsa pre Ježiša! 
 
 

Pondelok 
 
„Blahoslavené oči, 
ktoré vidia, čo vidíte vy. 
Lebo hovorím vám:  
Mnohí proroci a králi chceli vidieť, 
čo vidíte vy, ale nevideli, 
a počuť, čo vy počúvate, 
ale nepočuli”     (Lk 10, 23-24). 
 
Francois Mauriac je tej mienky, že mnohí, čo Krista nepoznali, azda  svojimi skutkami 

ho viacej milovali, ako tí, čo tvrdili o sebe, že ho poznajú. 
Chvála spravodlivých  je obsiahnutá aj v týchto Kristových slovách. Je to chvála 

starozákonných svätcov a prorokov, ale tiež spravodlivo žijúcich mimo Cirkvi. Všetci títo 
nepoznali posolstvo o Bohu, o Božej dobrote a láske, ktorá sa ukázala predovšetkým vo 
vtelení a vykúpení. Nemali útechu Nového zákona, posilu sviatostí a príklad novozákonných 
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svätcov. A predsa túžili po spáse a svoj život budovali na nádeji, ktorá vychádzala z 
ušľachtilého svedomia či starozákonného posolstva (porov. J. Hrbata: Perly a chléb, 125). 

Nie je táto skutočnosť pre nás zahanbením a výstrahou,  „že prídu mnohí od východu i 
západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia 
kráľovstva budú vyhodení von do tmy” (Mt 8, 11-12)?!   

 
 
Utorok 
 
Keď skončil, 
Povedal mu jeden z jeho učeníkov: 
„Pane, 
nauč nás modliť sa...”  (Lk 11, 1). 
 
Istý kňaz prišiel ráno do jednej rodiny. Päťročný chlapec sa práve modlil pri svojej 

posteli. 
„S kým si sa rozprával?” pýtal sa potom kňaz. 
„S nikým.” 
„A čo si robil?” 
„Modlil som sa.” 
„A o čo si sa modlil?” 
„O nič.” 
Toto dieťa vyjadrilo veľmi presne vnútorný postoj nejedného kresťana pri modlitbe: 

Rozprávajú s nikým, nežiadajú nič. Prichádza teda aj nám zvolať s učeníkmi: Pane, nauč nás 
modliť sa! 
 
 

Streda 
 
Aj ja vám hovorím: 
Proste a dostanete!..  (Lk 11, 9). 
 
Tí, ktorí osobne poznali pápeža Jána Pavla II. ešte z čias, keď bol robotníkom, 

študentom, kňazom, biskupom a kardinálom, spomínajú, že mal skalopevnú vieru v silu 
modlitby. Tak napr. pri tejto príležitosti sa uvádza, že 8. augusta 1944, keď nacisti robili raziu 
na mladých Poliakov vo fabrike, kde bol nasadený aj Karol Wojtyla. Kým iní ušli, on kľačal v 
kúte baraka a sústredene sa modlil. Votrelci prekutali všetko, ale Božím riadením do ubikácie, 
kde kľačal Karol Wojtyla, nevošli. 
 Kto neprosí, nedostane... Podobenstvo o neodbytnom priateľovi to veľmi jasne 
potvrdzuje (porov. Lk 11, 5-8). 
 
 
 Štvrtok 
 
 Raz vyháňal zlého ducha...  (Lk 11, 24). 
 
 Dnes sa hovorí o diablovi obyčajne s úsmevom, ako napr. o dedovi Mrázovi, či 
škriatkovi alebo o bosorkách. Stal sa figúrkou pre deti a rozprávky. A toto je jeho najväčší 
trik. Podarilo sa mu ho dosiahnuť, pretože ho dnes už málokto berie vážne. Ľudia v neho 
neveria, neboja sa ho, a preto ani nebojujú proti nemu. 



 Dôkazy rafinovanej diablovej chytrosti máme i v dejinách. Kto by napr. bol pred 
rokom 1933 veril, že sa dá národ Goethov a Beethovenov, vysoko kultúrny nemecký národ, 
zviesť vo veľkej väčšine obyčajným Hitlerom a pôjde slepo za jeho lžou k režimu neslobody a 
strašného teroru? 
 Možno to vysvetliť slabosťou človeka, alebo to pripísať diabolskej úlisnosti? Kto 
popiera moc zla, alebo padlých duchov, hrá sa s diablom... 
 
 
 Piatok 
 
 Keď nečistý duch vyjde z človeka, 
 blúdi po vyschnutých miestach 
 a hľadá odpočinok    (Lk 11, 24).  
 
 Stav stáleho nepokoja je naozaj diabolskou vlastnosťou: „Blúdi... a hľadá odpočinok”. 
Ako by ho však mohol nájsť, keď opustil Boží príbytok a zbúral všetky mosty k prameňu 
pokoja, k Bohu? Tým sa stal večným tulákom, bez návratu do Božieho domu... Básnici ho 
vykreslili v postave Žida Ahasvera, alebo v postave Holanďana, blúdiaceho morom... A kto 
sám nemá pokoj, nedá ho ani iným. 
 
 
 Sobota 
 
 Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, 
 čo počúvajú Božie slovo 
 a uskutočňujú ho             (Lk 8, 21). 
 
 Africkí kresťania si rozprávajú túto poviedku: 
 Bol raz jeden veľmi zbožný muž. Do chrámu chodil nielen v nedeľu, ale i každý deň. 
Volal sa Geram. 
 Jedného dňa počul Boží hlas: „Geram, ty si zbožný, ale i chudobný. Chcem ti pomôcť. 
Dám ti všetko, o čo ma zajtra požiadaš. Ale pod jednou podmienkou: tvojmu susedovi dám 
dvojnásobne to, čo si ty budeš žiadať.” 
 Geram šiel ustaraný domov a radil sa so svojou manželkou, čo si má želať, keď jeho 
sused má dostať to isté, ba ešte dvojnásobne. 
 Žena začala horekovať. Čo si len majú žiadať tak, aby sused z toho nemal úžitok. 
 Konečne Geram podskočil. „Už to mám! Už to mám! Poviem Pánovi: Vylúp mi jedno 
oko!” 
 Takí kresťania nežijú len v Afrike, ale aj medzi nami. V chráme ako kresťan, vonku 
ako pohan. Nielen spievať a hovoriť o láske k Bohu, ale aj konať v živote, žiť ako dobrý 
kresťan, ako dobrý človek. 
 
 
 23. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
 Doplavili sa do gergezského kraja... 
 Keď vystúpil na breh, 
 vyšiel oproti nemu akýsi muž z mesta, 
 posadnutý zlými duchmi...  (Lk 8, 26-27). 
 



 Diabol, to nie je výmysel. To je skutočnosť! A strašná! Keby sme poznali jeho 
úlisnosť, silu a všetky výsledky jeho pôsobenia, tŕpli by sme a zmocňovala by sa nás hrôza pri 
každom jeho vyslovení. 
 Prípad Anny Kareninovej z rovnomenného románu L. N. Tolstého, nám túto pravdu 
plne potvrdzuje. Neverná Anna v opojení lásky k svojmu milencovi si myslí, že ju nič nemôže 
ponížiť. A ako skončila? Smrťou na koľajniciach. 
 Áno, diabol je tu a pôsobí vo svojom kráľovstve. Všade tam, kde je hriech. 
 
 
 Pondelok 
 
 Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, 
 tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie  (Lk 11, 30). 
 
 Americký spisovateľ Hovard Fast napísal knihu o veľkých postavách makabejskej 
doby a dal jej názov: „Moji slávni bratia.” 
 Či sme si vedomí, koľko slávnych bratov má každý z nás?... Príklad viery druhých 
predkladá Ježiš nielen vo svojej dobe, ale i dnes. Vtedajším poslucháčom za príklad viery 
dáva správanie ľudí v povestne skazenom meste Ninive po Jonášovom „pôstnom kázaní”, ako 
aj príklad túžby po svätej múdrosti, ktorú ukázala pohanská arabská kráľovná zo Sáby... 
 V tomto Pánovom výroku vidieť zdôvodnenie katolíckej úcty k svätcom Cirkvi, ako 
žiarivým príkladom pre našu vieru, nádej a lásku (porov. J. Hrbata: Perly a chléb, 151). 
 
 
 Utorok 
 
 Daj si teda pozor, 
 aby svetlo, čo je v tebe, 
 nebolo tmou  (Lk 11, 35). 
 
 V Londýne bol vraj kedysi na výstave obraz, na ktorom - až na naňho niekto pozeral 
zďaleka - videl mnícha, ktorý spína ruky a skláňa hlavu k modlitbe. Keď sa však k obrazu 
pristúpilo bližšie, bolo vidieť, že mních sa nemodlí, ale rukami žmýka citrón. 
 Mnohokrát je taká aj naša modlitba, naše skutky. Tie majú len vtedy cenu, ak sú kryté 
zlatom dobrého úmyslu, podobne, ako papierové peniaze sú bezcenné, ak ich nekryje autorita 
štátneho pokladu, alebo ich skutočná produktivita. 
 
 
 Streda 
 
 Aj vám, zákonníkom, beda! 
 Lebo zaťažujete ľudí bremenami, 
 Ktoré nemožno uniesť, 
 Ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete (Lk 11, 46). 
 
 Slovenský básnik Július Lenko v jednej svojej básni napísal: 
  Ak však túžiš pre ľudí 
   byť chlebom, 
  Najprv buď jak plný 
   žitný klas. 



 Každý, kto stojí v popredí - vychovávateľ, spisovateľ, kazateľ, učiteľ, kňaz - nesmie 
svojím slovom či postojom vzbudzovať dojem, akoby tie zásady, ktoré hlása, patrili tým 
druhým. Musí dávať najavo, že ich sám berie vážne a dokonale ich uskutočňovať vo svojom 
živote. 
 
 
 Štvrtok 
 
 Beda vám, zákonníci...  (Lk 11, 52). 
 
 Veľký cirkevný učiteľ sv. Augustín veľmi často karhal neprávosti poslucháčov a 
napomínal ich k dobru. Keď sa nad tým pohoršovali, povedal im: „Napravte svoj život, potom 
aj ja napravím svoju reč!” 
 Podobné „beda” adresoval Ježiš zákonníkom a farizejom pre ich pokryteckú zbožnosť 
a prázdny formalizmus. Aj milosrdný a dobrotivý Pán musel byť neúprosný k takej zbožnosti 
a karhal ich povrchné zvyky, ktoré sa stali bezcennou fraškou a nik z ľudu sa nestaral o 
čistotu zmýšľania. 
 
 
 Piatok 
 
 Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, 
 bude zaprený pred Božími anjelmi  (Lk 12,  9). 
 
 Sv. Augustín hovorí, že v Ríme žil pohanský rečník, muž bystrý, menom Viktorín. Pre 
jeho výrečnosť mu postavili aj sochu. Odrazu však pohnutý Svätým písmom, šiel za kňazom a 
prejavil úmysel stať sa kresťanom. Kňaz sa zaradoval, že muž taký znamenitý sa konečne 
zriekne pohanstva, a preto ho s radosťou vyzval: „Nuž, poďme teda do chrámu!” „Načo?” - 
odvetil Viktorín - „Ja verím a to predsa stačí. Či mi môže chrám dodať viery?” Vyzvaniu 
kňaza nevyhovel. Odišiel domov bez sv. krstu. 
 „Vyznanie viery pomocou skutku alebo slova žiada Ježiš Kristus vždy, keď by sa opak 
mohol chápať ako popretie nášho kladného vzťahu k nemu. A kto by sa hanbil alebo by sa bál 
otvorene k nemu prihlásiť, patrila by mu výstraha, ktorú sme práve počuli. A ako Kristus 
výstrahu splní, naznačuje nám Matúš (porov. hl. 25): Sudca povie tým, čo budú zľava: 
„Odíďte, nepoznám vás...” A hneď aj upresní kam: „Do večného ohňa” (Počuli sme slovo 
Pánovo, 248). 
 
 
 Sobota 
 
 Zvolal Dvanástich 

a dal im silu i moc 
nad všetkými zlými duchmi 

 a liečiť neduhy...    (Lk 9, 1). 
 
 Pápež Pius XII. sa raz takto prihovoril istému novokňazovi: „Kde len budeš, syn môj, 
všade žehnaj - ustavične žehnaj. Keby si nič v živote nerobil, len celý život žehnal, urobil by 
si pre tento svet tak veľa. Na jedno kňazské požehnanie sa rúti veľké množstvo zlých duchov 
do pekiel a prichádza toľká úľava na tento svet.”  



 Toto potvrdzujú aj slová stigmatizovanej Terézie Neumanovej, ktorá vo svojich 
bolestiach pocítila náhle úľavu, keď jej kňaz nepozorovane udelil požehnanie. 
 Iste na to myslel aj Ježiš Kristus, keď posielal svojich apoštolov „hlásať Božie 
kráľovstvo a uzdravovať chorých” (Lk 9, 2). 
 
 
 24. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
 Bola tam aj istá žena, 
 ktorá mala dvanásť rokov krvotok; 
 minula na lekárov celý svoj majetok, 
 ale ani jeden ju nemohol vyliečiť   (Lk 8, 43). 
 
 Sv. Giuseppe Moscati svetoznámemu tenoristovi Enricovi Carusovi, ktorý sa v roku 
1921 vrátil z Ameriky vážne chorý, presne určil diagnózu. Ako lekár mu však vtedy povedal: 
„Vy, taký slávny človek, na toľkých lekárov ste sa obrátili, ale zabudli ste konzultovať s 
najväčším z nich, Ježišom Kristom...” 
 Táto chorá žena z evanjelia vyhľadala Božského Lekára. Len on jej už mohol pomôcť. 
Nebola sklamaná. Ježiš jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!” (Lk 8, 
48). 
 
 
 Pondelok 
 
 Ktosi zo zástupu mu povedal: 
 „U čiteľ, 
 povedz môjmu bratovi, 
 aby sa so mnou podelil o dedičstvo”  (Lk 12, 13). 
 
 „Najprv jedlo, až potom morálka.” To sú slová Bertholda Brechta z jeho Trojgrošovej 
opery. 
 Nie sú podobné zásady aj v našom živote? Najprv hmotné zabezpečenie, kariéra, 
postavenie, šport, zábava, - ak bude čas, aj náboženstvo. A keďže tieto pozemské starosti 
zoberú všetok čas, musíme odkladať modlitbu, účasť na bohoslužbách a sviatostiach na 
starobu, na smrteľnú posteľ... 
 Evanjelium však hovorí: „Hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše” (Lk 12, 
31). Aj žiadateľ o vyriešenie dedičstva medzi dvoma bratmi bol príliš zaujatý o hmotné 
starosti a dbal veľmi málo o duchovné hodnoty. Preto aj neuspel a bol Ježišom odmietnutý. 
 
 
 Utorok 
 
 Blahoslavený sluha, 
 ktorého pán pri svojom príchode 
 nájde tak robiť                  (Lk 12, 43). 
 
 Milovníkom Turgenevových Zápiskov poľovníka sa iste natrvalo vryje do pamäti 
obraz mladej krásavice Lukérie, ktorú nešťastný pád pripravil o zdravie. Jej duševná 
vyrovnanosť, nezvratný pokoj sedemročného čakania na vykúpenie - smrť, je až 
prekvapujúca. 



 Myšlienka na smrť by mala byť jedným zo znakov pravého kresťana. Nie v strachu. 
No rozhodne nie je múdre potláčať túto myšlienku ako tento zlý sluha z podobenstva: „Môj 
pán voľajako nejde” (Lk 12, 45)... Ak smrť je náš začiatok večného života, potom myšlienka 
na kresťanskú smrť je kľúčom k najlepšiemu prežitiu nášho pozemského života. 
 
 
 Streda 
 
 Myslíte si, 
 že som prišiel darovať pokoj zemi? 
 Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 
 Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí:... 
 Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi,  
 matka proti dcére...                        (Lk 12, 51-53). 
 

  
 Mladé dievča sa poznalo s pekným inteligentným chlapcom. Ten však o sobáši v 
chráme nechcel ani počuť. Rozišli sa... 
 Žiadaná  bdelosť a pripravenosť pre Pána vyžaduje často rozhodnutie pre neho a tým 
rozhodnutie proti iným, ktorí Pána odmietajú, alebo sú k nemu ľahostajní. Tým sa stane 
rozhodnutie i rozdelením a taká hranica prebieha často aj najužšími kruhmi, napr. v rodine, v 
priateľstve... 
 Na Kristovej osobe sa vždy budú triediť duchovia: kto nie je pre Krista, je proti nemu 
(Lk 11, 23) a Pánov oheň preniká často aj do najužších ľudských vzťahov. 
 
 
 Štvrtok 
 
 „Pozri, 
 už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, 
 a nič nenachádzam. 
 Vytni ho!  
 Načo ešte aj zem vyčerpáva?” (Lk 13, 7). 
 
 Mladého Augustína, ktorý sedel v rozhovore s priateľom Alypiom, navštívil raz 
cisársky úradník Poncián. Tento rozprával, ako pred rokmi komský rodák Anton zanechal 
svet a odišiel slúžiť Bohu. Poncián sa pritom zmienil aj o dvoch cisárskych úradníkoch z 
Trevíru, ktorí čítajúc Antonov životopis boli tak dojatí, že tiež nechali všetko a odišli do 
samoty. 
 Na Augustína toto rozprávanie tak zapôsobilo, že sa chvel na celom tele. Vstal, chytil 
Alypia za rameno a zvolal: „Neplatí to aj pre nás? Počul si, čo sa deje? Neučení vstávajú a 
uchvacujú nebo, a my so svojou necitnou múdrosťou trčíme v žiadostiach tela a krvi...” 
 Vyšiel z domu a trhal si vlasy, bil sa v prsia, zalamoval rukami a volal: „Dokedy, 
dokedy ešte...? Zajtra? Stále len zajtra? Prečo nie dnes? Prečo už v túto hodinu nemá byť 
koniec mojej hanbe?” 
 Podobenstvom o neúrodnom figovníku nám Kristus hovorí, že Boh na polepšenie 
každého čaká určitú dobu. Ak čaká márne, neúrodný strom vytne a vyhodí z vinice. Táto jeho 
výzva patrila kedysi tým, čo ho počúvali, a platí rovnako aj dnes. 
 
 



 Piatok 
 
 Koľko ráz som chcel..., 
 a nechceli ste    (Lk 13, 34). 
 
 Keď v roku 1374 vypukol v Siene mor, sv. Katarína vyhlásila: „To je môj čas!” Čas 
pre mňa, keď mám ukázať, ako milujem Boha a jeho trpiace deti. Čas, keď sa mám 
vyznamenať, osvedčiť sa a osláviť Boha a získať si zásluhy. 
 To je môj čas! Každý deň je pre nás príležitosťou, aby sme sa obrátili, napravili svoj 
život. Neodkladajme to! Katastrofálne zničenie Jeruzalema v roku 70 rímskou légiou je 
varovaním, ktoré nemožno nepočuť... 
 „Pamätaj vždy na koniec a na to, že sa premárnený čas nevráti” (Nasl. Krista, I.,25, 
42). 
 
 
 Sobota 
 
 „U čiteľ, prosím ťa, 
 pozri sa na môjho syna, 
 je to moje jediné dieťa!” (Lk 9, 38). 
 
 Louise Spencerová si vo svojich memoároch spomína na svojho manžela Tracyho. 
Keď sa mu narodil syn John, bol šťastný ako málokto na svete. Chodil po izbe a prevolával: 
Mám syna! Mám syna! 
 Bol šťastný dovtedy, kým sa po desiatich mesiacoch nedozvedel, že jeho syn je 
hluchý! Nepočul! Keď mu to povedala, rozplakal sa ako malé dieťa. Po tvári mu stekali slzy a 
vzdychal: Ó, Bože, aké je to kruté. Nikdy nepočujem, ako ma moje dieťa osloví: Otec! 
 Muselo to byť veľká bolesť aj oného otca, ktorého spomína evanjelium, keď vykríkol 
zo zástupu: Učiteľ, pozri sa na môjho syna!... Jeho dôveru Boh odmenil uzdravením jeho 
syna. 
 
 
 25. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
 Náhodou šiel tou cestou istý kňaz 
 a keď ho uvidel, obišiel ho. 
 Takisto aj levita...  (Lk 10, 31-32). 
 
 Na okraji diaľnice pri Pforzheime (SRN) ležal šesť dní dvadsaťsedemročný muž s 
ťažkým zranením, ktoré utrpel pri stopovaní áut (Zdravie 1976, č. 5). 
 Divné, - ako často a takmer doslovne sa podobáme týmto dvom okoloidúcim z 
podobenstva o milosrdnom Samaritánovi, ktorí zraneného síce videli, ale obišli ho. 
 Mať oči a nevidieť utrpenie toho, ktorý leží pri ceste, mať prostriedky a nepoužiť ich 
na službu volajúcemu o pomoc, je tiež zločin a nie menší, než tých, čo  „ho ozbíjali”, zranili... 
 „Na konci života nás budú súdiť podľa lásky, ktorú sme v sebe nechali pomaly rásť a 
rozvíjať sa v milosrdnosti voči každému človeku v Cirkvi aj vo svete.” (Roger Schutz z 
Taizé). 
 
 
 Pondelok 



 
 „Ale keď chystáš hostinu, 
 pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. 
 A budeš blahoslavený, 
 Lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť...”   (Lk 14, 13-14). 
 
 Ukrajinský básnik Taras Ševčenko napísal: 
 Strašno vpasti v kajdani, 
 Umirať v nevoli; 
 A šče hirše - spati, spati 
 I spati na voli. 
 I zasnuti na vik - viki, 
 I slidu ne kynuť nijakoho. 
 Hľa, čoho sa obáva nielen básnik, ale aj každý človek. Aby sme neodišli z tohto sveta 
bez stopy, bez zvuku dobrého mena, ako neznámi ľudia... Ježiš nás upozorňuje na také 
skutky, za ktoré nečakáme odmenu tu na zemi... Kresťan nedáva svoj autorský podpis na 
skutky, ktoré koná, lebo tým sa oberá o ich večnú hodnotu. 
 „Veľa robí, kto všetko, čo robí, dobre robí” (O nasl. Krista, I., 15, 7). 
 
 
 Utorok 
 
 Išli s ním veľké zástupy. 
 Tu sa obrátil a povedal: 
 „Ak niekto prichádza ku mne 
 a nemá v nenávisti 

svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, 
ba aj svoj život, 

 nemôže byť mojím učeníkom...” (Lk 14, 25-26). 
 
 Na jednom kňazskom primičnom oznámení bolo motto: „Kam nás to na tejto zemi 
povedie, nevieme a nemáme sa na to ani predčasne pýtať. Len jedno vieme: že tým, ktorí 
milujú Boha, sa nakoniec všetko obráti k dobrému.” 
 „Nasledovanie Krista nie je ľahká vec. Nejde tu len o púhy súhlas rozumu k múdrej 
náuke, nemožno to porovnávať s členstvom v nejakej záujmovej spoločnosti, ale tu ide o 
osobný pomer ku Kristovi ako k bezpodmienečnému vzoru na krížovej ceste, prikázaný 
Otcom, v dôvere, že Božia moc učiní i z utrpenia cestu spásy” (Perly a chléb, 179). 
 
 
 Streda 
 
 Hovorím vám: 
 Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, 
 ktorý robí pokánie, 
 ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, 
 ktorí pokánie nepotrebujú                                 (Lk 15, 7). 
 
 Po jednom misijnom kázaní o dobrom pastierovi akýsi statočný robotník vyhľadal 
kazateľa a prosil, aby ho vyspovedal. Hovoril: „Dojalo ma rozprávanie o pastierovi, ktorý sa 
vydáva na cestu, aby hľadal stratenú ovcu... Tou stratenou ovcou som ja...” 



 Kristova milosrdná láska k hriešnikom je neopísateľná. Je to tajomstvo Božej lásky a 
radosti z obrátenia blúdiaceho človeka. Pre nás je silnou pohnútkou, ktorá nás vedie k dôvere 
v Boha. Kto hľadá Boha, nájde jeho dobrotu a odpustenie, nech by bol akokoľvek zapletený 
do omylov a vín. Boh je ochotný zachrániť každého človeka, ktorý sa chce zachrániť a ktorý 
vie, že potrebuje Božiu záchranu. V podobenstvách o stratenej ovci (Lk 15, 4-7), o stratenej 
drachme (Lk 15, 8-10) a o márnotratnom synovi (Lk 15, 12-32) to aj znázorňuje. 
 
 
 Štvrtok 
 
 Aj ja vám hovorím: 
 Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, 
 aby vás, až sa pominie, 
 prijali do večných príbytkov       (Lk 16, 9). 
 
 Jonátana Swifta raz požiadali, aby prehovoril na otvorení akejsi dobročinnej zbierky. 
Swift sa podujal a povedal iba toto: „Kto miluje chudobných podľa Svätého písma, požičiava 
samému Bohu. Ak vám táto záruka postačí, dávajte!” Úspech predstihol každé očakávanie. 
 V podobenstve o nespravodlivom správcovi „pán pochválil nepoctivého správcu, že si 
opatrne počínal” (Lk 16, 8). Chváli ho nie pre jeho nevernosť a nespravodlivosť, ale pre jeho 
múdru opatrnosť, ktorou sa chcel postarať o svoju budúcnosť. Túto prezieravosť, dôkladnosť 
a starostlivosť o budúcnosť odporúča aj svojim učeníkom. A rovnako aj nám... Podplácajme 
biednych, získavajme si ich srdcia milodarmi a dobrými skutkami, aby aj nás Pán pochválil, 
až raz príde. 
 
 
 Piatok 
 
 Preto im povedal: 
 „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, 
 ale Boh pozná vaše srdcia...” (Lk 16, 15). 
 
 Sv. Efréma Sýrskeho zvádzala hriešnica na hriech. Svätec jej povedal: „Dobre, ale 
musíš ísť tam, kde ja chcem.” „A kam?” „Na námestie.” „Nie, to nie je možné. Tam by nás 
ľudia videli.” Tu povedal sv. Efrém: „Ľudí sa bojíš, ale Boha sa nebojíš, ktorý vidí aj tie 
najtemnejšie záhyby ľudského srdca a ktorý na Poslednom súde odplatí každý ľudský 
skutok.” 
 Boh pozná ľudské srdcia a preto sa nikomu nepodarí oklamať ho. Spomeňme si len na 
jeho stretnutie s hriešnou ženou v dome Šimona-farizeja. Ako poznal jeho myšlienky (Lk 7, 
36-50). 
 
 
 Sobota 
 
 Ježiš mu povedal: 
 „Kto položí ruku na pluh 
 a obzerá sa späť, 
 nie je súci pre Božie kráľovstvo” (Lk 9, 62). 
 



 Valerij Brumeľ už ako mladý študent po príchode zo školy využíval na tréning každú 
voľnú chvíľu. Pracoval tvrdo a neľútostne bojoval proti vlastnej pohodlnosti i únave. Stal sa 
najlepším skokanom do výšky. Ešte nijaký človek pred ním sa vlastnou silou neodpútal od 
zeme tak vysoko. Náhle však prišla správa o tragickej nehode. Po havárii rozdrvená noha. 
Nedovolil lekárom amputovať ju. Podrobil sa tridsiatim dvom operáciám. Opäť hodiny, dni, 
mesiace bojoval sám so sebou. Mohol znovu skákať, a vysoko. 
 Kto sa oddal Kristovi, od toho sa požaduje dôkladnosť v každej práci, dokonalosť vo 
všetkom. Ak Bohu možno slúžiť prakticky len cez človeka a ak z nedbalej práce nemá nikto 
osoh, treba vždy konať pozorne, sústredene. Nemožno preto orať a obzerať sa späť. 
 
 
 26. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
 A povedal im aj podobenstvo: 
 „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. 
 Premýšľal a hovoril si: 
 «Čo budem robiť?»”               (Lk 12, 16-17). 
 
 Caligula, rímsky cisár, krutý a ctižiadostivý, sa nezdráhal získať peniaze rôznymi 
spôsobmi. Dal ich nahromadiť do priestrannej miestnosti a bosými nohami sa prechádzal po 
obrovských kopách zlatých peňazí. Ba niekedy sa po nich váľal celým telom (Suetonius). 
 Aj boháč z evanjelia sa nesprával inakšie. V dostatku všetkého povedal si: „Duša, máš 
veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj” (Lk 12, 19). Na to, že 
neďaleko niekto trpel hladom, nedostatkom, ani nepomyslel. Boh mu však povedal: „Blázon! 
Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?” (Lk 12, 20).  
 „Ten, kto má mnoho, nikdy nebude mať dosť, ak sa neuspokojí s tým, čo je potrebné.” 
(Sv. František Saleský). 
 
 
 Pondelok 
 
 Lebo ako blesk, 
 keď sa zablysne 
 ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, 
 tak aj Syn človeka v svoj deň            (Lk 17, 24). 
 
 Prvé roky dvadsiateho storočia zaznamenali úspešnú výpravu na južný pól. Viedol ju 
írsky polárny bádateľ Ernest Henri Shackleton (1874-1922). Stalo sa, že keď výprava dosiahla 
južný pól a prechádzala okolo Slonového ostrova, ich hlavná loď stroskotala. Dvadsať deväť 
mužov posádky sa ubytovalo v núdzových stanoch, kým Shackleton sa s piatimi mužmi 
vybral späť, aby privolal pomoc. Záchranné lode sa pokúšali tri razy, ale nepodarilo sa im 
dosiahnuť Slonový ostrov. Len štvrtá výprava a za tých najväčších námah sa tam dostala. Keď 
sa napokon pýtali Shackletona, čomu pripisuje, že sa ich výprava vydarila, povedal, že to bolo 
preto, lebo boli neustále pripravení na to najhoršie. 
 Život kresťana je vždy stálou prípravou na druhý Pánov príchod. Aby sme sa nemuseli 
obávať toho najhoršieho, aj my musíme využiť každú chvíľu, aby sme Pána očakávali v 
radosti a vždy vyrovnaní. 
 
 
 Utorok 



 
 Ako bolo za dní Noema, 
 tak bude aj za dní Syna človeka.   
 Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, 
 keď Noe vošiel do korába. 
 Tu prišla potopa a zahubila všetkých  (Lk 17, 26-27). 
 
 V noci z 19. na 20. septembra 1976 havarovalo pri náraze do hory Karada neďaleko 
Ankary turecké lietadlo Boeing 727. Zo 153 osôb na jeho palube katastrofu nikto neprežil 
(KN 21.09.1976). 
 Keď Ježiš upozorňuje na svoj náhly a nečakaný príchod, upozorňuje nás aj na našu  
nečakanú smrť... Nikto nevie a nebude vedieť, kedy bude koniec... 
 „Úlohou kresťana nie je pritom púhe pasívne čakanie na posledné veci človeka, ale 
spolupráca na Božom diele záchrany, podobne, ako na stavbe Noemovej archy. Tým je dané 
napätie kresťanských dejín a kresťanského života: neistota i istota, očakávanie i splnenie, 
príprava i odmena, prvý i posledný advent” (Perly a chléb, 190). 
 
 
 Streda 
 
 On im povedal: 
 „Veru, hovorím vám: 
 Niet nikoho, kto pre Božie kráľovstvo 
 opustí dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti, 
 aby nedostal oveľa viac v tomto čase 
 a v budúcom veku večný život”   (Lk 18, 29-30). 
 
 Francúzska balada hovorí o mladej Denise. Stojí pred zrkadlom a pripravuje sa na 
ples. Je veriaca. Cíti, že Ježiš stojí pri nej a rozpráva sa s ňou. Hovorí jej: Daj mi svoje vlasy, 
hrebeň, knihy, priateľky i túto zábavu. Denisa odpovedá: Vezmi si všetko, na ničom si 
nezakladám, chcem byť iba tvojou. 
 Denisa je modernou ženou, ktorá vie, že to, čoho sa zriekne, ostáva jej znásobené 
radosťou a vnútorným šťastím. 
 Zasľúbená odmena za dôveru v Boha a za pohotovosť k radikálnej ceste evanjeliových 
rád je jednoznačne vysoká: stokrát viac. To „stokrát viac” je však biblickou, nie 
matematickou mierou, ktorá znamená nepomer veľkej hodnoty k nepatrnej veci, 
predovšetkým v kvalitatívnom ohľade. Podľa Ježišových slov dostane človek už tu na zemi 
ďaleko vyššie hodnoty, než sú tie, ktorých sa dobrovoľne vzdal kvôli oddanej službe Bohu, 
vlastného majetku a vlastného slobodného rozhodovania. Najväčšou odmenou je však Boh 
sám, darca večného pokoja a šťastia.  
 
 
 Štvrtok 
 
 
 Vtedy si vzal Dvanástich a hovoril im: 
 „H ľa, vystupujeme do Jeruzalema 
 a splní sa všetko, 
 čo napísali Proroci o Synovi človeka. 
 ...vysmejú , potupia a opľujú...” 



 Lenže oni z toho ničomu nerozumeli  (Lk 18, 31-34). 
 
 Sv. Alžbeta, durínska kráľovná, bola po manželovej smrti aj so synom vykázaná z 
vlasti. Všetci ju opustili. Alžbeta sa odobrala do františkánskeho kláštora, zaspievala Te 
Deum na poďakovanie, že ju Boh tak obšťastnil, keď jej dal trpieť z lásky k nemu. 
 Nasledovanie Pána nebolo len skúsenosťou prvých učeníkov. Apoštoli tušili, že Ježiša 
Krista nečaká nič dobré a už niekoľkokrát počuli jeho smutnú predpoveď utrpenia... 
 Každý človek sa bojí bolesti a nikto nemá radostnú tvár pred ťažkou operáciou. 
Kresťan však má dôvod prekonávať prirodzený strach nadprirodzeným pohľadom: dôvera v 
Božiu lásku a pohľad na konečný cieľ života u Boha dokáže prekonať aj tie najťažšie 
výhľady. Oporou v našej slabosti nech bude skutočnosť, že môžeme niesť kríž s Pánom a tak 
na vlastnom tele dopĺňať, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev 
(porov. Kol 1, 24). Aj keď to nie vždy chápeme. 
 
 
 Piatok 
 
 „Istý človek vznešeného pôvodu 
 odchádzal do ďalekej krajiny 
 prevziať kráľovstvo a potom sa vrátiť. 
 Zavolal si svojich desiatich sluhov, 
 dal im desať mín..”    (Lk 19, 12-13). 
 
 Spisovateľ John Galsworthy, autor Forsytovskej ságy, mal vraj na svojom písacom 
stole napísané: „Prejdem týmto životom len raz. Preto keď budem stáť raz na križovatke a 
budem sa rozhodovať medzi dobrom a zlom, vyvolím si to, čo je dobré a budem pritom 
myslieť na iných.” 
 Ak veríme nášmu Pánovi úprimne a bez výhrad, treba sa nám pri podobenstve o 
mínach striebra dobre zamyslieť. Raz sa všetci dostaneme pred súd, ktorý bude viesť on sám a 
dôkladne vyspovedá sluhov, čo urobili so svojimi talentami. Podľa jeho slov, nie kto čo 
dostal, ale čo vrátil... Podobenstvo nám však dáva aj útechu, že Bohu stačí naša dobrá a 
usilovná vôľa a že nerozhoduje, aký je výsledok práce... Nezáleží na tom, aké je naše 
spoločenské postavenie. Každá, i tá najmenšia funkcia, má dôležitý zmysel v celom rozvoji 
Božieho stvorenia a Boh bude v deň súdu žiadať účty z nášho pracovného úsilia. 
 
 
 Sobota 
 
 V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: 
 „Zvelebujem ťa, 
 Otče, Pán neba i zeme...”                 (Lk 10, 21). 
 
 Hudobný skladateľ Antonín Dvořák v rukopisoch na konci každej svojej skladby 
napísal slová: „Bohu vďaka!” Tak vyjadroval svoju vďaku Bohu za to, že mohol šťastne 
ukončiť dielo, - ako hovoril: „ku chvále Nejvyššího a ke ctí umění našeho”. 
 Človek počas svojho života a v svojej každodennej práci má ďakovať Pánu Bohu za 
jeho lásku a vzdávať chválu za Božiu milosť, ktorú sme dostali od Ježiša Krista a nášho Boha 
(porov. 1 Kor 1, 4). 
 
 



 27. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
 Ale predstavený synagógy sa nahneval, 
 že Ježiš v sobotu uzdravuje... (Lk 13, 14). 
 
 Významný teológ Louis Evelly vidí medzi príčinami, prečo mladí ľudia strácajú vieru, 
i to, že sa nestretli s cirkvou, takto: „Prirodzene, boli v chráme... Lež práve tam sa nestretli so 
skutočnou cirkvou... Práve  tam nikdy nevideli zázrak spoločenstva dospelých, ktorí sa 
dokázali navzájom milovať. Nikdy nežili v zhromaždení jej údov živého Krista.” 
 Asi takto by sa dalo hodnotiť stretnutie Krista s trpiacou ženou. Kristus vidiac jej 
utrpenie, uzdravuje ju. Predstavený synagógy namiesto toho, aby sa tešil z jej uzdravenia, je 
nahnevaný, že Ježiš uzdravuje v sobotu. „Pokrytci!” (Lk 13, 15). Hovorí jemu i všetkým 
podobne zmýšľajúcim. Láska je viac ako prikázanie. Preto sa všetci zahanbili. Ale ľudia sa 
radovali z Kristových veľkých skutkov ( 13, 17). 
 
 
 Pondelok 
 
 A keď sa už blížil k úpätiu Olivovej hory, 
 začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom 
 chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli... (Lk 19, 37). 
 
 Markýz Fénelon sa hlásil v 16. roku svojho života u kráľa Ľudovíta XIII. a prosil, aby 
ho prijal do armády. „Si ešte mladý”, povedal kráľ. „Nuž teda budem mať tým viac času 
slúžiť Vášmu Veličenstvu”, odpovedal mladík. Kráľovi sa jeho odpoveď páčila a prijal ho. 

A Pán by nemal mať tak rytiersky zmýšľajúcich hrdinov? Jemu patrí celý náš život, 
celá naša služba. Máme sa radovať, že mu môžeme slúžiť a vzdávať chválu za všetky 
zázraky, ktoré vidíme v každodennom živote okolo seba. 
 
 
 Utorok 
 
 „Môj dom bude domom modlitby” (Lk 19, 46). 
 
 Nad vchod do chrámu sv. Marka vo Florencii namaľoval Fiesole postavu sv. mučeníka 
Petra, ktorý kladie prst na svoje ústa. 
 Tento obraz nám pripomína, že máme vstupovať do chrámu s pevným úmyslom mlčať 
a počúvať. Že je to dom zbožnej modlitby a rozjímania - a nie „lotrovský pelech” (Lk 19, 46). 
 Úcta k svätým miestam je nielen zmyslom tých Pánových slov, ale aj poznámky sv. 
Marka: Ježiš „nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám” (Mk 11, 16). Ježiš tu verejne 
odsúdil túto neúctu voči chrámu a voči patričnej zbožnosti ľudí v chrámových priestoroch. 
Úcta je rubom každej lásky, teda aj náboženskej. Kde chyba úcta k posvätným veciam, tam 
chyba i láska k Bohu.  
 
 
 Streda 
 
 „Povedz nám: 
 Akou mocou toto robíš 
 alebo kto je ten, čo ti dal túto moc?” (Lk 20, 2). 



 
 O Napoleonovi bolo napísaných takmer štyridsaťtisíc kníh. Tisíce historikov sa 
pokúšalo odhaliť tajomstvo tohto muža. Nakoniec sa zhodli v tom, že génia Napoleona 
nemožno vyčerpať.  
 Tieto slová doslovne však platia o Ježišovi Kristovi. Koľko životopisov bolo o ňom 
napísaných! Dokonca existuje autentická kniha o Kristovi - Sväté písmo Nového zákona. Ale 
všetky tieto knihy sú len nedokonalou škicou, pretože Kristova osobnosť sa vymyká každému 
popisu. Niečo podobné povedal o Kristovi už sv. Ján Krstiteľ: Nepoznáte ho! (porov. Jn 1, 
26). 
 
 
 Štvrtok 
 
 Vtedy pán vinice povedal 
 „Čo urobím? 
 Pošlem svojho milovaného syna. 
 K nemu azda budú mať úctu.” 
 Ale keď ho vinohradníci zazreli, poradili sa... 
 Vyvliekli ho z vinice a zabili  (Lk 20, 13-15). 
 
 V románe Maxima Gorkého Matka stretneme sa so zaujímavým problémom. 
 V byte matky schádzajú sa priatelia jej syna Pavla - revolucionára. Debatujú veľmi 
živo o krivdách spoločenského poriadku a o revolúcii, ktorá nastolí spravodlivejšie 
usporiadanie sveta. Matka so záujmom počúva a v duchu súhlasí. Jedného dňa však začnú 
hovoriť o náboženstve a matka zisťuje, že všetci mladí revolucionári sú ateisti a že chcú 
odstrániť i náboženstvo. Tu matka po prvý raz zasahuje do debaty a plná úzkosti hovorí: 
„Chcete mi vziať Krista, ale koho mi dáte miesto neho?” 
 Podobenstvo o zlých vinohradníkoch nehovorí len o Kristových súčasníkoch, ale je 
Božím posolstvom pre všetky časy. Je varovaním i pre dnešnú dobu. Vážime si Krista, 
ktorého nám posiela Boh v podobe jeho slova? Môžeme povedať, že sme nikdy nezadusili, 
nezabili a nevyhodili z nášho života zjavené slovo, oznamujúce Otcovu vôľu? 
 
 
 Piatok 
 
 Tu im povedal: 
 „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, 
 a čo je Božie, Bohu!”         (Lk 20, 25). 
 
 Keď pápež Pavol VI. vo februári 1976 prijímal poverovacie listiny 74-ročného 
kolumbijského vyslanca pri Svätej Stolici, povedal, „že Cirkev nikdy neprestane pripomínať 
svojim veriacim, že pri ceste do večnej vlasti neslobodno zabúdať na našu pozemskú vlasť, v 
ktorej žijeme a ktorej prosperita závisí od pričinenia sa každého jedného z nás”. 
 „Nemôže byť dobrým kresťanom, kto nie je dobrým občanom” - bolo heslom teológa 
a pedagóga Bürkliho... A predsa politické ohováranie je rovnako staré ako samé kresťanstvo. 
Od otázky, ktorá bola položená Kristovi o správnosti platiť dane, až po dnešnú dobu, 
používajú rovnaké metódy, ako vtedy židovskí predstavení: striehli na neho, aby ho podchytili 
v reči a mohli ho vydať vrchnosti (porov. Lk 20, 20)... Dnešní nepriatelia Cirkvi oponujú 
ohováraním o politickej činnosti, v minulosti o vatikánskej špionáži, sabotáži, podpore 
reakcie a i... 



 „V celých dejinách však možno ľahko nájsť fakty, že kresťania sa vždy vyznamenali 
vernosťou svojmu národu a zodpovedným plnením svojich povinností tak občianskych ako aj 
vlasteneckých. A to aj vtedy, keď sa k nim tieto štáty správali macošsky a nepriateľsky. V 
týchto postojoch dobrí kresťania predčili svojich neveriacich krajanov, pretože plnili svoje 
národné povinnosti zo zodpovednosti pred vlastným svedomím, nikdy nie pod tlakom 
zákonov, či zo strachu pred terorom diktatúr” (Perly a chléb, 224). 
 Preto aj dnešná Cirkev zastáva názor, že dobrý kresťan je dobrým občanom, zlý 
kresťan je zlým kresťanom. 
 
 
 Sobota 
 
 Blahoslavení sluhovia, 
 ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť  (Lk 12, 37). 
 
 Kardinál Newman v poslednej kázni, ktorú mal ešte ako anglikán, si položil túto 
otázku: „Kto je naozaj kresťanom?” A sám si dal na to túto odpoveď: „Skutočným kresťanom 
je ten, kto stále túži po Kristovi a jeho príchode; nie ten, kto túži po zisku, poctách, rozkošiach 
a moci, ale kto očakáva Spasiteľa, Pána nášho Ježiša Krista.” 
 Chápeme svoj život ako službu Pánovi, ako úlohu danú od Boha? Neistota, kedy príde 
Pán, by mala zväčšiť našu bdelosť a nie nahlodávať a zoslabovať ju. 
 
 
 28. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
 „Istý človek pripravil veľkú večeru 
 a pozval mnoho ľudí... 
 A naraz sa začali všetci vyhovárať”   (Lk 14, 16; 18). 
 
 Najväčší aténsky rečník Demostenes (r. 384-322) rečnil raz pred veľkým zástupom o 
láske k vlasti. Hovoril s ohromným zápalom, ale ľudia ho vôbec nepočúvali. Jedni kašľali, iní 
sa bavili. Keď to videl rečník, nebadane začal rozprávať obyčajnú detskú rozprávku. Tu všetci 
stíchli, napínali uši, ba aj vstávali zo sedadiel, aby lepšie počuli, akoby im išlo o život. 
 Takí sme my ľudia. Starosť o pozemské veci nás tak zaujme, že nemáme čas pre 
vyššie záujmy. V obsadenom rozvrhu hodín niet miesta pre modlitbu a bohoslužbu. Z týchto 
príčin sa začíname vyhovárať, ako tí pozvaní z podobenstva. Ich výhovorky sú také typické aj 
pre dnešných kresťanov!  
 
 
 Pondelok 
 
 Tu prišli k nemu niektorí saduceji, 
 ktorí popierajú zmŕtvychvstanie... (Lk 20, 27).   
 
 Mŕtvola Gandiho bola spálená a popol vysypaný do rieky Ganges, aby zmizlo telo, 
ktoré podľa hinduistického presvedčenia je klamným závojom duše. 
 Život človeka je nevyhladiteľný, napriek realite umierania. Smrť nie je koncom, ale 
prechodom do večnosti. Život po smrti existuje. To je hlavná myšlienka Kristovho rozhovoru 
so saducejmi. Život po smrti nebude viazaný k podmienkam pozemského života. Po 
vzkriesení nebude vládnuť smrť, a tak nebude treba, aby sa počet vyvolených i ďalej 



rozmnožoval, keďže ukončením sveta tento počet ľudí bude dovŕšený a uzavretý. Ani 
manželstvo nebude potrebné, lebo by už nemalo svoj pôvodný cieľ. Vzkriesení budú podobní 
Božím anjelom. 
 
 
 Utorok 
 
 Budú vás zrádzať aj rodičia, 
 bratia, príbuzní a priatelia... (Lk 21, 16). 
 
 Najbolestnejším okamžikom veľkého vojvodcu a štátnika rímskeho cisára Júlia Cézara 
bola chvíľa, keď ho v senáte obkľúčili sprisahanci, ktorí doposiaľ boli jeho priateľmi a medzi 
nimi aj jeho odchovanec Brutus. Aj on vytasil na neho dýku. 
 Prenasledovanie veriacich patrí k Božiemu plánu... Ježiš to jasne predpovedal... 
Bolestné skúšky veriacich zavinia nielen vonkajší Boží nepriatelia, ale bohužiaľ aj rodičia, 
bratia, príbuzní a priatelia. V každej dobe sa nájdu odpadlíci, zvodcovia, zradcovia, ktorí 
pomáhajú peklu ničiť Božiu vinicu. 
 
 
 Streda 
 
 Budú veľké zemetrasenia 
 a miestami hlad a mor, 
 budú hrôzy a veľké znamenia na nebi  (Lk 21, 11). 
 
 Tajfún Fran, ktorý zasiahol južnú časť japonských ostrovov, vyžiadal si 49 ľudských 
životov. Ďalších 64 osôb bolo zranených a 14 nezvestných... (Vých. nov., 13.09.1976). 
 Viac ako 30 000 dopravných nehôd bolo hlásených v júli roku 1976 na cestách v 
Británii, pri ktorých zahynulo viac ako pol druha tisíca ľudí (tamtiež). 
 Pri prvom zemetrasení dňa 6. mája 1976 v severotalianskej oblasti Friuli zahynulo 
okolo tisíc ľudí. 
 Vojny, hlad, mor a zemetrasenia, o ktorých takmer denne čítame a počúvame, sú pre 
ľudí nielen príležitosťou, ale i predzvesťou stretnutia sa tvárou v tvár s večným Sudcom. Ich 
nápadná častosť a rozsah v našich časoch - zvlášť v niektorých častiach zeme - núti nás vážne 
sa zamyslieť... Sú výzvou k bdelosti a pripravenosti... 
 
 
 Štvrtok 
 
 Tak aj vy, 
 až uvidíte, že sa toto deje, 
 vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo  (Lk 21, 31). 
 
 Členovia prísneho kartuziánskeho rádu sa vo dne pri stretnutí pozdravujú slovami: 
Memento mori! (Pamätaj na smrť!). 
 Áno, je to vážne vzatá príprava na smrť. A tá spočíva v čistote sŕdc a v rukách plných 
dobrých skutkov. 
 „Veľmi skoro bude tu na zemi po tebe; nuž uvažuj, ako je to vlastne s tebou” (O 
nasledovaní. Krista, I., 27, 1). 
 



 
 Piatok 
 
 A všetok ľud sa skoro ráno 
 hrnul k nemu do chrámu počúvať ho   (Lk 21, 38). 
  
 Keď bol Baťa v Zlíne za prvej republiky v najväčšom rozmachu budovania svojich 
tovární, prišli za ním veriaci zamestnanci, aby pre nich v Zlíne postavil kostol. Buduje pre 
nich byty, kiná, reštaurácie, prečo nie aj chrám. Baťa vraj vtedy povedal: „Škoda tej hodiny 
na bohoslužbe; je to strata času.” Chrám nepostavil. Vo veľkom Zlíne (potom aj 
Gottwaldove) dlho bol len malý kostolík. 
 Dnes je už Baťa na Božej pravde a vie, že sú aj iné spôsoby duševnej rekreácie a 
obnovy síl, než v kine a pri pive...  
 Chrám je podľa praxe nášho Pána miestom vhodným pre hlásanie kresťanstva, pre 
meditáciu o Božom slove (aj keď nie jediným miestom). Kresťania všetkých čias si cenili 
zvlášť prvé hodiny dňa pre náboženské úkony. Nie je to príklad aj pre naše modlitby a 
rozjímanie? 
 
 
 Sobota 
 
 Ale on vám povie: 
 „Ja neviem, odkiaľ ste; 
 odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!”  (Lk 13, 27). 
 
 Slávny taliansky básnik A. Dante bol z politických dôvodov vyhnaný zo svojej vlasti. 
Zomrel vo vyhnanstve v Ravene. Sotva zavrel oči, otvorili sa oči jeho rodákov vo Florencii a 
chceli básnika pochovať so slávou vo svojom meste. Obyvatelia Raveny však mŕtvolu 
nevydali. Nestáli ste o neho zaživa, nedostanete ho ani po smrti. 
 Ak nestojíme o Boha v živote, nedostane sa nám ho ani po smrti: Odíďte odo mňa! „Ja 
neviem, odkiaľ ste!” (Lk 13, 25). Večné zavrhnutie je naznačené v Pánových slovách v jeho 
prirovnaní, v ktorom ustavične odmieta pána hostiny. Tieto slová nás varujú, aby sme 
nezanedbávali čas milosti. 
 
 
 29. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha  
 
  Ježiš na to povedal: 

„Neočistilo sa ich desať? 
A tí deviati sú kde? 
Nenašiel sa nik okrem toho cudzinca, 
čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?”  (Lk 17, 17-18). 
 
Slávny hudobný skladateľ Antonín Dvořák často chodil do Pražského Emauzského 

chrámu modliť sa a svojim známym hovoril: „Som synom obyčajného mäsiara, nejaké 
zvláštne vzdelanie som nemal, ale predsa mám niečo v hlave. Ten dar je určite od Pána Boha, 
a preto mu chodím ďakovať.” 

Na svete jestvuje toľko vecí, ktoré nemožno zaplatiť peniazmi. Podobne aj v našom 
živote. Za mnohé sa môžeme odvďačiť úsmevom, drobnou pozornosťou, alebo úprimným 



slovom: ďakujem!.. Nevďačnosť bolela nielen nášho Pána, ale bolí aj našich rodičov, 
predstavených...  

 
 
Pondelok 
 
A on ich varoval: 
„Dajte si pozor 
a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!”  (Mk 8, 15). 
 
Heinrich Böll v románe Adam, kde si bol? opisuje veliteľa koncentračného tábora a 

jeho spevákov. Tento esesman, ktorý kedysi chcel byť hudobníkom, založil z trestancov 
spevácky zbor. Každý nový väzeň mu musel niečo zaspievať. Ak mal dobrý hlas a sluch, 
mohol si byť istý, že si zachráni život. 

Raz istá židovka pri hlasovej skúške zaspievala Litánie ku všetkým svätým. To 
veliteľa priviedlo do zúrivosti. Chytila ho triaška, bez rozmýšľania vytiahol pištoľ a začal 
strieľať na ženu, kričiac: „Zastreliť ju treba! Všetkých treba postrieľať!” 

Táto scéna je bohužiaľ typická pre naše storočie. Ilustruje starú skúsenosť. Kdekoľvek 
sa predstaví jasne a zreteľne, tam zlobe spadne maska. Tam niet viac pokrytectva. 

Už Ježiš varuje svojich učeníkov pred nákazlivou chorobou nevery a pokrivenej viery 
farizejov a saducejov (kvasu), rovnako ako pred bezcharakternosťou Herodesa. Nikto nemôže 
byť kresťanom a zároveň zmýšľať ako pohan.  

 
 
Utorok 
 
Tak prišli do Betsaidy.  
Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, 
aby sa ho dotkol                    (Mk 8, 22). 
 
Keď nám niekedy večer zhasne svetlo, uvedomujeme si, ako ťažko je byť slepému. 

Ako ťažko je nájsť kľučku na dverách... 
Ľudské oko je predsa veľké Božie dielo. Sme si toho vedomí? 
V jednom starobylom chráme sa stretol kňaz s mladými ľuďmi. „My sem chodíme 

často”, povedali. „Aj na bohoslužby?” „Nie. My neveríme. Nás tu zaujíma kultúra”. A 
obzerali si farebné chrámové okná. Na čo by pozerali, keby nemali oči?... Čo myslíte, je 
kultúrne vidieť v oku Božie dielo? 

 
 
Streda 
 
Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov 
a povedal im: 
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma...”  (Mk 8, 34). 
 
Veľmi krásne sú slová, ktoré povedal Ježiš sv. Margite Alacoque: „Prijmi kríž, 

najdrahšiu záruku lásky, akú len v tomto živote môžem niekomu udeliť.” 
Ako kedysi, aj dnes opakuje Ježiš tú istú vetu každému, kto ho chce nasledovať. 

Všetkým chce povedať, že do neba sa možno dostať len jednou cestou: cez Kalváriu... Berme 



teda ochotne každý kríž, ktorý je nám daný a nesme ho s trpezlivosťou. Je to záruka odmeny, 
ktorú raz dostaneme v nebi. 

„Duchovné záhrady sa líšia od záhrad pozemských. Tu tŕnie ostávajú a ruže vädnú. 
Tam tŕnie miznú a ruže ostávajú večne.” (Sv. František Saleský). 

 
Štvrtok 
 
A všetok ľud, 
 len čo ho zazrel, užasol  (Mk 9, 15). 
 
Blízko Chester v Anglicku prechádzal raz novinár  popri rómskej karaváne. Rómovia 

ho pokladali za kňaza, a preto naňho začali kričať: „Mister, kňaz, minister, pastor - čokoľvek 
si, hovor nám o Bohu!” „Nie som minister, ani pastor, ani kňaz”, odpovedal novinár. „Nech 
sa nad vami zmiluje Boh! To je všetko, čo vám môžeme povedať!” A idúc ďalej, hodil ich 
deťom niekoľko korún. Jedna rómka na neho však zakričala: „Mister, nechaj si svoje peniaze, 
namiesto toho daj nám Boha!” 

To je hlad po Bohu, ktorý trápi jednoduché a úprimné duše... Tak  hľadali a 
nasledovali zástupy Ježiša, kdekoľvek sa zjavil, že aj učeníci mu hovorili: „Všetci ťa hľadajú” 
(Mk 1, 37). 

 
 
Piatok 
 
Sadol si, 
 zavolal Dvanástich a povedal im: 
„Kto chce byť prvý, 
nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých”  (Mk 9, 35). 
 
Pred časom uverejnila naša tlač článok Deň srdcového chirurga o prof. Michelovi De 

Bakeyovi, jednom z najlepších odborníkov na choroby srdca vo svete. V článku sa písalo o 
pracovnom dni profesora a jeho povinnostiach. Obetavý vedec a lekár vstáva skoro ráno a na 
odpočinok sa ukladá okolo polnoci. Ak ho niekto z personálu alebo pacientov nemocnice 
vychvaľuje alebo obdivuje, skromne odpovedá, že koná iba svoju povinnosť zachraňovať 
ľudské životy.  

Učme sa na príklade „veľkých” sveta, že skromnosť a pokora je ozdobou ušľachtilých 
ľudí. Je to vlastnosť, ktorá má cenu v očiach Božích i ľudských. 

 
Sobota 
 
Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, 
povedal im toto podobenstvo: 
„Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto...”  (Lk 14, 7-8). 
 
Peter Gonzales, syn bohatých a vážených rodičov v meste Astorga v Španielsku, bol 

výchovou vedený k duchovnému stavu. Stal sa kňazom, ale bol veľmi svetského zmýšľania. 
Bez zásluh dosiahol v mladom veku vysoké cirkevné hodnosti. 

Čo sa však stalo? V príprave na uvedenie do úradu kapitulného vikára z márnivosti sa 
posadil na krásne osedlaného koňa a pyšne šiel mestom. Ľudia sa mu korili a volali na slávu. 
Naraz sa kôň vzopol a zhodil ho dole. Ocitol sa vo vode a blate. A ľudia sa nahlas smiali, 
zatiaľ čo on, pyšný, bezmocne sa váľal v blate. 



Často sa aj nám stane, že robíme dojem, že sme väčší a dôležitejší, než sú iní. 
Zdôrazňujeme svoje prednosti, nadanie, skutky a plány. Ježiš nám v tomto podobenstve 
názorne povedal, že sa pri spoločenskom stole radi tlačíme na popredné miesto... Dobre je 
preto zapamätať si slová, ktorými Kristus končí podobenstvo: „Každý, kto sa povyšuje, bude 
ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený” (Lk 14, 11). 

 
 
30. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
Keď to počul, zosmutnel, 
lebo bol veľmi bohatý  (Lk 18, 23). 
 
Ježiš Kristus si raz takto sťažoval sv. Terézii: - Chcel by som sa prihovoriť mnohým 

dušiam, ale svet robí v ich ušiach taký veľký hluk, že nemôžu počuť môj hlas. 
Kto je naplnený pozemskými žiadosťami, nemôže počuť Boží hlas, ktorý k nemu 

hovorí.  
Z evanjelia počúvame, že takto sa prihovoril aj bohatému mládencovi a žiadal od neho 

opustenie doterajšieho spôsobu života a pozemského bohatstva. Mladý muž toto pozvanie 
neprijal. „Keď to počul, zosmutnel...”  

Nikto z nás nedokáže vysvetliť, prečo tak urobil. Z uvedeného však vidieť, že ho to 
trápilo. Sám Ježiš to konštatoval: „Ježiš, vidiac, ako zosmutnel...” (18, 24). Lenže koľkokrát 
aj my takto robíme! Aj nás Boh stále pozýva k vyšším formám dobroty a spravodlivosti. A 
koľkokrát neprijímame toto pozvanie a odchádzame dokonca aj bez zarmútenia! 

 
 
Pondelok 
 
„...Soľ je dobrá. 
Ale ak soľ stratí svoju slanosť, 
čím ju napravíte? 
Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým v pokoji ” (Mk 9, 50). 
 
Herman Cortéz, dobyvateľ Mexika, žiadal pre Indiánov misionárov, ale výslovne 

podotýkal: „Svätí, čistí a učení; keď nebudú Mexičania vidieť, že nežijú čisto, ich námaha a 
kázanie budú márne.” 

To je naša úloha, ak nás Ježiš nazval soľou zeme (porov. Mt 5, 13). Ak mu dobre 
rozumieme, chcel nám tým pripomenúť našu úlohu chrániť svet od mravnej hniloby a 
dodávať chuť. Splníme ju? 

„Morálny rast človeka sa nezačína veľkými hrdinskými činmi, ale najmenšími 
víťazstvami.” (F. W. Foerster).  

 
 
Utorok 
 
A budú dvaja v jednom tele  (Mk 10, 8). 
 
Evanjelický teológ Wilhelm Busch v knihe Ježiš náš osud spomína tento príbeh zo 

svojho života. 
- Keď som bol celkom malým chlapcom, mali sme ísť so sestrou k príbuzným do 

Stuttgartu na svadbu. Bola to prvá svadba, na ktorej som bol a všetko bolo veľmi zaujímavé. 



Do chrámu sa šlo na kočiaroch a potom bola v hoteli veľká hostina. Na konci boli rôzne 
príhovory. Jeden z nich som si zapamätal. Istý starý pán, ktorý chcel byť veľmi vtipný, sa 
postavil a povedal: 

„Hovorí sa, že v nebi sú pripravené dve stoličky, ktoré sú určené manželom, ktorí ani 
sekundu neľutovali, že sa zobrali.” 

A vzápätí pokračoval: 
„Ale tie stoličky sú dodnes prázdne.” 
V tom momente ho prerušil môj otec. Cez celú spoločnosť zavolal na moju matku, 

ktorá sedela na druhom konci stola: 
„Mami, tie stoličky dostaneme my!” 
Bol som malý a veľmi som nerozumel zmyslu týchto slov. Do môjho srdca však 

vstúpila radosť, pretože som cítil celé to zázračné teplo takého rodičovského domova. 
Manželstvo je Božím zriadením, daným človeku k mnohým krásnym cieľom a má 

výslovne trvalý charakter. Je predovšetkým spoločenstvom sŕdc, myšlienok a citov a trvalým 
odovzdávaním celého „ja”. Ani v manželskom živote nepríde nič zadarmo. Určite nie trvalá 
manželská láska a oblažujúca vernosť. Výstavba manželského spoločenstva potrebuje mnoho 
trpezlivosti, ktorá sa musí ukázať v znášaní chýb druhého, v ochote byť stále posledným v 
braní a prvým v dávaní a odpúšťaní. Len takéto manželstvo môže byť šťastné a požehnané. 

 
 
Streda 
 
„...Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, 
nevojde doň”                              (Mk 10, 15). 
 
Fulton Sheen vo svojej knihe Boh s nami napísal: „Starci sa do neba nedostanú. Starí 

tam nikdy nemôžu vkročiť.” 
Mať zmýšľanie dieťa je veľmi dôležité pre dosiahnutie spásy. Ježiš o tom výslovne 

hovorí. V čom spočíva takéto zmýšľanie? Rozhodne tu nejde o pôsobenie na city. K pravému 
detskému zmýšľaniu patrí na prvom mieste dôverčivá otvorenosť a pokorná prostota. Dieťa 
prináša takéto predpoklady pre vieru, ktoré Ježiš márne hľadal u dospelých, zvlášť pokoru 
pred Bohom, prostotu srdca, otvorenosť pre milosť. Takéto vlastnosti uschopňujú dieťa k 
neobmedzenej viere v Boha. 

 
 
Štvrtok 
 
Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: 
„Jedno ti ešte chýba. 
Choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným... 
Potom príď a nasleduje ma!”  (Mk 10, 21). 
 
Arcibiskup kardinál Léger z Kanady sa vzdal svojho úradu, rozdal majetok a odišiel 

ošetrovať malomocných do Afriky. Keď sa ho novinári pýtali, prečo to robí, povedal, že sa 
mu zdá, že takto bude lepšie nasledovať chudobného Ježiša. A potom, - riekol ďalej - 
záujemcov o arcibiskupstvo bude tu medzi spolubratmi - kňazmi stále dosť, ale tam v Afrike 
je ošetrovateľov málo. 

Pozvanie do zvláštnej Kristovej služby bolo vždy spojené s radikálnym opustením 
doterajšieho života. Čo Ježiš nežiadal od iných učeníkov, energicky žiadal od apoštolov, totiž 



úplnú oddanosť. Sám sa staral o ich ľudské zaopatrenie a mohol si dať od nich potvrdiť na 
konci života, že im nič nechýbalo. 

 
 
Piatok 
 
Tu sa ozval Peter: 
„Pozri, 
my sme opustili všetko a išli sme za tebou” (Mk 10, 28). 
 
Sv. Ján Bosko, ktorý sa doslovne roztrhal pre svojich chlapcov, keď bol ustatý, 

vyčerpaný do krajnosti, hovorieval: „Kúsok neba všetko vynahradí.” 
Aj kúsok neba vynahradí všetku tú stratu a bolesť, čo sme v tomto živote priniesli pre 

Boha a jeho evanjelium.. Je to iste radostné uistenie... 
„Kto chce celkom a správne rozumieť Kristovým slovám, ten sa musí usilovať 

prispôsobiť Kristovi celý svoj život” (O nasledovaní  Krista, I., 1, 6). 
 
 
Sobota 
 
Kto je verný v najmenšom, 
je verný aj vo veľkom...  (Lk 16, 10). 
 
V neapolskom múzeu Borbonico sa ukazuje prilba rímskeho vojaka. Našli ju pri 

vykopávkach v Pompejách na mieste, kde vojak konal strážnu službu. Pri výbuchu sopky 
Vezuv ho veliteľ neodvolal a vojak zostal verný príkazu neopustiť stanovište i za cenu života. 

„Kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom” (Lk 16, 10b). A to najmä v 
tom prípade, ak ide o našu vernosť Bohu. 

 
 
31. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
Keď sa približoval k Jerichu, 
pri ceste sedel akýsi slepec a žobral  (Lk 18, 35).   
 
Zdravý zrak je jeden z najväčších Božích darov. Mali by sme na to myslieť  každé 

ráno, hneď, len čo po spánku otvoríme oči. Sme však aspoň trochu vďační za tento dar? 
Jaroslav Ježek, populárny český hudobný skladateľ, mal veľmi slabý zrak. Keď dostal 

prvý honorár, kúpil si ďalekohľad, aby mohol vidieť krásne hviezdy na oblohe. 
Pozrime sa na slepého človeka, ktorý má svoje oči pozdvihnuté k oblohe a nič nevidí. 

Hľadá svetlo, túži ho vidieť, ale márne. Keby sa ho niekto opýtal, čo si želá, iste by odpovedal 
ako tento slepec z evanjelia: „Pane, aby som videl” (Lk 18, 41). 

 
 
Pondelok 
 
A hneď videl a šiel za ním...  (Mk 10, 52). 
 
Denzing, Nepálec, dobyvateľ Everestu, po víťazstve povedal: „Som šťastný. Mal som 

sen. Splnil sa  mi. Teraz môžem prosiť Boha, aby som bol hodný toho, čo mi dal.” 



Kto dostal od Boha milosť, je povinný mu ďakovať svedectvom svojho kresťanského 
života: ísť za Kristom. Tak, ako tento uzdravený Bartimej, Timotejov syn... Podobáme sa mu? 
Sme Bohu vďační za obdržané milosti? 

„Ten, kto je za milosť náležite vďačný, vždy má nárok na novú milosť...”, poučuje 
Tomáš Kempenský (O nasl. Krista, II., 10, 10). 

 
 
Utorok 
 
Ježiš im na to povedal: 
„Majte vieru v Boha...”  (Mk 11, 22). 
 
P. Walter Czisek spomína vo svojej knihe S Bohom v Rusku na takúto udalosť: 
V sibírskom pracovnom tábore, kde bol i on uväznený, vznikla vzbura. Po potlačení 

vzbury odviedli skupinu väzňov, medzi ktorými bol aj on, do kameňolomu. Vojaci zdvihli 
zbrane a o krátku chvíľu mal zaznieť povel na streľbu do väzňov. Hovorí, že v tom okamihu 
ho prenikol taký panický strach, že zabudol na svoju dôveru v Pána Boha, na nádej, že sa ide 
stretnúť so svojím Pánom. Trest smrti však odvolali a jemu zostala skúsenosť, že jeho viera 
nie je taká jednoznačne silná, ako si myslel. 

Veriacu dôveru žiada Pán na prvom mieste aj od apoštolov. Takúto vieru, ktorá i vrchy 
prenáša, musíme mať aj pri modlitbe. Ide tu o Boží dar. Ako ho nemáme, prosme s apoštolmi: 
„Daj nám väčšiu vieru!” (Lk 17, 5). 

 
 
Streda 
 
„A keď vstanete modliť sa, 
odpustite, ak máte niečo proti niekomu...” (Mk 11, 25). 
 
Sv. Izidor Sevillský pred svojou smrťou sa dal doniesť do chrámu. Najprv žiadal o 

odpustenie Boha, potom duchovenstvo a veriacich, aby mu odpustili, keď sa k nim niekedy 
tvrdo správal. Všetci prítomní boli dojatí. 

Odpúšťať - to je čnosť, ktorú nemožno vynútiť predpismi a zákonmi. Tá rastie na pôde 
dobrej kresťanskej viery... Je aj predpokladom vypočutia modlitby. Naše prosby a obety budú 
preto márne, ak ich budeme prinášať v nenávisti voči blížnym (porov. Mt 5, 46). Preto Ježiš aj 
v tomto rozhovore s učeníkmi o sile viery a modlitby dopĺňa poučenie pripomenutím 
predpokladov dobrej modlitby: dôveru a bratské odpúšťanie. 

 
 
Štvrtok 
 
Odpovedali teda Ježišovi: 
„Nevieme.” (Mk 11, 33). 
 
V známej poviedke Ivana Karamazova si diabol počína podobne falošne, ako títo 

farizeji. Keď sa ho Ivan pýta: „Diable, existuje Boh?”, diabol odpovedá: „Neviem... Ako je 
Boh nado mnou, neviem.” 

Ježiš odkrýva zlý úmysel farizejov, ktorí sa zbabelo vyhýbajú odpovedi, pretože 
neuverili Jánovmu svedectvu o Ježišovi Kristovi. Tým si sami znížili svoju autoritu, pretože 
dokázali, že im ide len o dobré spoločenské postavenie, a nie o náboženskú pravdu. 



Z tohto Kristovho rozhovoru v chráme je poznať, že nemožno nábožensky presvedčiť 
ľudí, ktorí nehľadajú úprimne pravdu a sú zaujatí proti šíriteľom náboženstva. 

 
 
Piatok 
 
„Istý človek vysadil vinicu... 
Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval...” (Mk 12, 1). 
 
V Nigérii sa stalo, že istý mladý muž veľmi horlivo ohlasoval Krista. Chodil po 

námestiach a na trhoviská s gitarou, tam hovoril a spieval o Kristovi. Mnohých ľudí takto 
priviedol do Cirkvi. Dostalo sa to do uší tamojšiemu kardinálovi. Zavolal si tohto muža a 
dohováral mu, že katolícka cirkev nepoužíva takýto spôsob evanjelizácie. Spýtal sa ho: 

„Kto ťa poveril evanjelizovať?” 
„Vy, pán kardinál”, odpovedal Nigérijčan. „Bolo to vtedy, keď ste ma birmovali. 

Týmto ste mi dali poverenie a poslanie, aby som išiel a hovoril pravdu o Kristovi.” 
Kresťanstvo je povolaním do Božej služby a vyžaduje denné rozhodovanie k činom. 

Pochopenie kresťanstva ako náuky, kázania a súhlasu s posolstvom je nedostatočné. Okolo 
náuky, aj keby bola akákoľvek, možno prejsť bez povšimnutia podobne ako okolo plagátu či 
výkladnej skrine... Božie slovo je pre človeka záväzným vyzvaním k rozhodnutiu, k činom. 
Ľahostajnosť je tiež nesúhlasom a každé vedomé odmietnutie je vzburou vo forme odporu k 
službe Bohu. 

 
 
Sobota 
 
Tak aj vy, 
keď urobíte všetko, 
čo sa vám prikázalo, povedzte: 
„Sme neužitoční sluhovia; 
urobili sme, čo sme boli povinní urobiť”   (Lk 17, 10). 
 
Keď 1. mája 1948 zomrel Takaši Nagai, odborný lekár Radiologickej kliniky fakultnej 

nemocnice v Nagasaki, jeden z tých, ktorí prežili výbuch atómovej bomby v Nagasaki dňa 9. 
augusta 1945, lekári do jeho chorobopisu napísali: „Urobil všetko, čo bol schopný urobiť.” 

Kiež by to o nás mohli povedať raz iní... Ale predovšetkým aby to o nás povedal sám 
Boh: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým...” 
(Mt 25, 21). 

„Svoj život nemôžeš predĺžiť ani rozšíriť, môžeš ho iba prehĺbiť.” (Gorch Fock). 
 
 
32. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha 
 
„Zachej, 
poď rýchlo dolu, 
lebo dnes musím zostať v tvojom dome!”  (Lk 19, 5). 
 
V súvislosti s pokáním Zacheja zachovala sa nám zbožná legenda. 
Veľmi staručký muž malej postavy každodenne včasráno kypril pôdu okolo starého 

figovníka neďaleko Jericha. Cudzinec, ktorý raz šiel okolo a videl to, pýtal sa: „Ale dedko, 



prečo sa toľko trápite s tým starým stromom?” Starček zdvihol hlavu, pozrel sa na cudzinca, 
pritom mu omladli oči a ticho odpovedal: „To preto, lebo som z jeho konárov po prvý raz 
uvidel svojho Záchrancu.” 

V prípade Zacheja máme obraz pokánia a nesmiernu túžbu: za každú cenu vidieť 
Ježiša Krista. Ako nenápadne ho očakával, hľadal, aké prekážky prekonal, až konečne 
dosiahol svoj cieľ. Preto nie je div, že krátke slová a Ježišov pohľad skláňajú ho na kolená a 
je hotový sa obrátiť, vyznať svoju vinu a vrátiť každému, koho oklamal. Ak treba, aj 
štvornásobne. 

 
 
Pondelok 
 
„ Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, 
a čo je Božie, Bohu.”  (Mk 12, 17). 
 
Ruský spisovateľ I. S. Turgenev spomína ženu, ktorá sa pred ním vyjadrila, že by bola 

ochotná priniesť za vlasť akékoľvek obete a položiť za ňu  aj život. Turgenev poznal túto 
ženu a vedel, že je nedbanlivá, o deti sa veľmi nestarala, domácnosť má špinavú. „Pozrite”, 
povedal jej, „najcennejšia obeta pre vlasť by bola, keby si každá žena vzorne vychovávala 
svoje deti, mala vzornú, čistú domácnosť. Naša vlasť by bola krásna. To by bol najkrajší 
prejav k vlasti.” 

Hlavným posolstvom týchto Kristových slov nie je otázka pomeru kresťana k štátu, ale 
povinnosť oddanosti človeka k Bohu; teda povinnosť pravej zbožnosti: Dávať Bohu, čo je 
Božie (porov. Mt 22, 21). Predsa však z toho vyplýva aj naša povinnosť voči vrchnosti, ktorá 
pochádza od Boha (porov. Rim 13, 1-7). Najlepšie to vyplníme tak, že si budeme vzorne plniť 
svoje každodenné povinnosti. 

 
 
Utorok 
 
Ježiš im povedal: 
„Nemýlite sa preto, 
že nepoznáte Písmo ani Božiu moc?”  (Mk 12, 24). 
 
Istý návštevník Picassovej výstavy sa obrátil priamo na prítomného mladého umelca 

so slovami: „Prepáčte, majstre, ale ja tým vašim obrazom stále akosi nerozumiem.” Picassa to 
nevyviedlo z miery. „Rozumiete po čínsky?”, opýtal sa. „Nie!” „Tak vidíte. Aj s maliarstvom 
je to tak, ako s čínštinou: je potrebné sa učiť, aby sa tomu rozumelo.” 

Tak je to aj so Svätým písmom. Je potrebné ho čítať, študovať, aby sme mu 
porozumeli. Aj preto, aby sa nás netýkali Kristove slová: Nepoznáte Písmo! 

 
 
Streda 
 
„Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?” (Mk 12, 28). 
 
Margaréta z Angoulénu, neskoršia navarská kráľovná, bola jednou z tých veľkých 

žien, o ktorej Jaroslav Vrchlický napísal: „Veľkosť jej srdca a jej duše ju zaraďuje medzi 
najväčších duchov jej doby.” Vo svojej knihe Heptameron napísala tieto slová: „Nikdy 



nebude dokonale milovať Boha človek, ktorý nemiloval dokonale dajakého tvora na tomto 
svete.” 

Kto miluje Boha, miluje aj to, čo Boh stvoril, zvlášť človeka. Nie je dvojaká láska, ani 
rozdelená láska, ani dvojaké prikázanie, ale jedno - najväčšie. „A toto prikázanie máme od 
neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata” (l Jn 4, 21). „Väčšieho prikázania, 
ako sú tieto, niet” (Mk 12, 31). 

 
 
Štvrtok 
 
Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici 
a pozeral sa, 
ako ľud hádže peniaze do pokladnice  (Mk 12, 41). 
 
Nemyslíme si, že chrámové pokladnice sú jediné, do ktorých môžeme hádzať svoje 

milodary. Je ich omnoho viac. Pán ich má všade, kde sa len pohneme. Sú nimi všetci naši 
blížni so svojimi hmotnými potrebami i duchovnými prázdnotami. Z tejto príčiny všetci svätí 
veľmi radi udeľovali milodary. 

Sv. Katarína Sienska, žobrákovi, ktorý ju prosil o milodar, dala strieborný krížik z 
ruženca, pretože nemala nič iné.  Ešte v tejto noci sa jej zjavil Ježiš, ukázal jej tento krížik 
plný lesku a povedal: „Pri Poslednom súde ti ho dám taký krásny, ako ho teraz vidíš; pred 
všetkými ľuďmi a anjelmi.” 

Udalosťou o chudobnej vdove nás Ježiš uisťuje, že sa uspokojí aj s haliermi. Ale len v 
prípade, ak sú posledné. 

 
 
Piatok 
 
Keď vychádzal z chrámu, 
jeden z jeho učeníkov mu povedal: 
„U čiteľ, pozri, 
aké kamene a aké stavby!”  (Mk 13, 1). 
 
Chrám, ktorý obdivovali Ježišovi učeníci, staval Herodes Veľký 46 rokov. Pokladal sa 

za jeden zo siedmich divov sveta. Židia boli na neho hrdí. A predsa Ježiš povedal: „Nezostane 
tu kameň na kameni; všetko bude zborené” (Mk 13, 2). 

Koľko bolestivého smútku je v týchto Kristových slovách a koľko v dušiach jeho 
apoštolov, keď to počúvali... A skutočne, v 70-tom roku chrám ľahol popolom. 

Zrúcanie malo byť trestom za to, že mesto odmietlo nášho Pána... 
Spomeňme si len na iné mestá... Pompeje, Herkulaneum... Alebo tie z poslednej 

vojny... Nie je to dosť varovný hlas? 
 
 
Sobota 
 
Rozpovedal im podobenstvo. 
ako sa treba modliť a neochabovať  (Lk 18, 1). 
 
David Livingstone (1813-1873), jeden z najslávnejších európskych misionárov a 

cestovateľov po Afrike, smelý a učený muž, odišiel do večnosti pri modlitbe. 



Putoval v africkom vnútrozemí so svojimi domorodými nosičmi. Jedného rána nosiči 
zbalili batožinu a zložili stany. Len Livingstonov stan ešte stojí. Nerušia ho, lebo vedia, že sa 
ráno modlieva. Hovorí so svojím Bohom. Ale tentoraz to trvalo nejako dlho. Vedúci nosičov 
sa cez škáru pozrel do stanu. 

„Ešte sa modlí”, povedal ostatným. 
Čakali do poludnia. Potom sa konečne odvážili otvoriť stan. Livingstone ešte stále 

kľačal, ale jeho srdce už nebilo. Zomrel na kolenách pri modlitbe. Krásny odchod do večnosti. 
A pre nás príklad, „ako sa treba stále modliť a neochabovať”. 

„Cesta modlitby je taká dlhá ako sám ľudský život, nie viac, nie menej...” (Carlo 
Carretto). 

 
 
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi 
 
Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: 
„Bože, ďakujem ti, 
že nie som ako ostatní ľudia...”  (Lk 18, 11). 
 
To sú slová pyšného farizeja, ktorý si nikoho nevážil, každým pohŕdal, na každom 

našiel chybu... 
Tak je to u mnohých. Myslíme si, že len my, my najviac, nikto iný. 
Slávny perzský básnik Saadi ako chlapec sedel pri otcovi a čítal korán. Všetci v dome 

spali, okrem nich dvoch. Saadi povedal otcovi: „Všetci tu spia, nikto sa nemodlí, nečíta sväté 
knihy, sú ako mŕtvi.” Otec mu ale povedal: „Lepšie by bolo, keby si i ty spal, než aby si 
odsudzoval ľudí.” 

Nikoho neodsudzujme ani my. Nesúďme a potom ani Boh neodsúdi nás. 
 
 
Pondelok 
 
„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” (Mk 13, 9). 
 
V 3. storočí žil v ázijskom meste Antiochia biskup Achác. Verný a statočný pastier 

svojho ľudu. Marcián, cisárov námestník a vladár tejto krajiny, videl, ako ho ľud veľmi 
miluje. Žiadal od neho, aby vydal mená všetkých kresťanov. On mu odpovedal: „Moje meno 
a mená mojich spoluväzňov dobre poznáš. Rob s nami, čo sa ti páči. Nepremôžeš ani mňa, 
tým menej všetkých kresťanov. Biskupa môžeš usmrtiť, Cirkev však nezničíš nikdy!” 

Ježiš jasne povedal, čo všetko čaká tých, ktorí v neho uveria: ťažké skúšky a 
prenasledovanie, väzenie, rôzne trápenia a mučenícka smrť. Život Kristových svedkov bol 
rozhodne iný než pokojný, úspešný a milióny starovekých i novovekých mučeníkov Cirkvi 
dosvedčujú pravdivosť Kristovho proroctva: „Kto vytrvá do konca, bude spasený” (Mk 13, 
13). 

 
 
Utorok 
 



Keď uvidíte ohavnosť spustošenia tam, 
kde nemá byť...                 (Mk 13, 14). 
 
V Nipone v roku 1934 si zúrivý tajfún vyžiadal viac ako 2000 ľudských obetí. Na 

rôznych miestach bolo zranených viac ako 13000 osôb a o mnohých sa nevie, čo sa s nimi 
stalo. Materiálne škody sú mimoriadne vysoké. 

Toľko hovorili noviny... Správy nie prvé a jediné... Lenže za tými správami je jedna 
vážna vec. Katastrofy sveta a jednotlivcov sú vždy novým varovným znamením proti 
ľahostajnosti či naivnej viere v trvalosť svetskej existencie. Platí to nielen v Kristovom 
varovnom znamení o skaze Jeruzalema, ale aj o všetkých veľkých i malých katastrofách 
prírodných, technických, vojnových i osobných... 

 
 
Streda 
 
On pošle anjelov 
a zhromaždí svojich vyvolených 
zo štyroch strán sveta, 
od kraja zeme až po kraj sveta  (Mk 13, 17). 
 
Na svetoznámom janovskom Campo santo (Svätom poli) dojme návštevníka jeden 

náhrobný kameň. Pred náhrobným kameňom stojí anjel, zamyslený a opretý o hlasnú trúbu, 
akoby čakal na Pánov príkaz, aby vzbudil svojho zverenca dostaviť sa na Posledný súd. 

Keď nastane Posledný súd, telá, ktoré ležali v zemi aj niekoľko rokov, vstanú k životu. 
Všetci pôjdu za hlasom trúby anjela k trónu večného Sudcu, ktorý príde „na oblakoch s 
veľkou mocou a slávou” (Mk 13, 26). Kristus Pán príde znovu na svet k dovŕšeniu dejín 
ľudstva a spásy. V Betleheme prišiel v poníženej ľudskej prirodzenosti, slabosti a chudoby, 
teraz príde s božskou mocou a velebnosťou prevziať kráľovstvo nad tými, ktorí mali dobrú 
vôľu prijať jeho pozvanie, jeho slovo a jeho zmierlivú obeť. 

 
 
Štvrtok 
 
Ale o tom dni a o tejto hodine nevie nik...  (Mk 13, 32). 
 
Vo Francúzsku žil kedysi veľmi dobrý a zbožný chlapec, ktorý zomrel v mladom 

veku. Boli podniknuté kroky, aby bol svätorečený. Ale nebol. Pred smrťou prezradil svojej 
matke, že vedel od Pána Boha, že skoro zomrie. A aký to malo účinok? Chlapec sa nechceli 
učiť, nechcel chodiť do školy. Povedal matke prečo. Prečo by sa učil, keď zomrie a nebude to 
potrebovať (porov. Hom. směrnice, Olomouc 1976, 7). 

Hľa, takto by to dopadlo, keby sme aj my vedeli, kedy zomrieme a kedy bude koniec 
sveta. 

 Otcova vôľa však nie je, aby vopred oznámil ľuďom čas súdu. Spasiteľné je pre nás 
vedieť len to, že raz určite bude súd sveta. Tým viac sa máme starať o to, aby sme sa dostali 
na tento súd pripravení. Preto tak napomína: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy 
príde ten čas” (Mk 13, 33). 

 
 
Piatok 
 



Keď bol v Betánii, 
v dome Šimona Malomocného a sedel pri stole, 
 prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho nardového oleja. 
Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu                              (Mk 14, 3). 
 
Roztopčin počas Napoleonovej vojny v Rusku, zapálil svoj drahý a milý zámok 

Voronovo. Urobil to z lásky k vlasti. 
Čo my sme vykonali a konáme z lásky k svojej duši, k Bohu?... Žena z evanjelia 

obetovala drahocenný olej, ktorého hodnota bola veľmi veľká (porov. Mt 20, 2). Aj v našom 
vzťahu k Bohu nesmie byť nič skúpe, vypočítané. Kto malicherne vypočítavá, čo všetko 
„musí splniť” ako náboženskú povinnosť, ten nepochopil kresťanského ducha. 

 
 
Sobota 
 
Keď sa rozhliadol, videl boháčov, 
ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. 
Videl aj akúsi chudobnú vdovu, 
ako ta vhodila dve drobné mince...  (Lk 21, 1-2). 
 
 Zo života prepodobnej Melánie sa hovorí, že prišla raz do Egypta k predstavenému 

kláštora Plombovi a položila mu k nohám 300 libier striebra ako dar pre kláštor. Starec ani 
nepozrel na dar, ani na ňu, len povedal: „Boh nech žehná tvoju lásku!” Potom rozkázal dar 
odniesť. Meláni sa to akosi nepáčilo a preto povedala: „Otče, ale tam je 300 libier striebra.” 
Staručký mních jej na to povedal: „Dcéra, ten, komu si to darovala, nepotrebuje vedieť, koľko 
to váži. Keby si to dala mne, ja by som sa ti bol za to poďakoval. Ty si to ale dala Bohu, ktorý 
si  aj halier chudobnej vdovy všimol a pochválil. Bolo by preto lepšie, keby si mlčala.” 

To bolo pre Melániu veľmi poučné a nikdy na to nezabudla. 
Tak pozerá Boh na každý milodar. Nie na množstvo, ale na úmysel, s akým ho 

dávame. 
 
 
Nedeľa o márnotratnom synovi 
 
I vstal a šiel k svojmu otcovi  (Lk 15, 20). 
 
Mladý duchovný mal mať vo väznici kázeň. Celé dni rozmýšľal o formulácii viet, 

ktoré by boli schopné dojať tvrdé srdcia. Keď vstúpil do miestnosti, zmrazilo ho pri pohľade 
na studené a posmešné tváre. S tichou modlitbou o osvietenie vystupoval na vyvýšené miesto. 
Na schode sa potkol, spadol a skotúľal sa až dole. Auditórium zaburácalo smiechom. Chvíľku 
bol mladý duchovný ochromený bolesťou i hanbou. Potom rýchlo vyskočil na pódium, 
zasmial sa na prítomných a povedal: 

„Chlapci, preto som prišiel. Chcel som vám ukázať, že človek môže vstať, aj keď 
padol...” 

Márnotratný syn nám v tom ostane žiarivým príkladom... 
 
 
Pondelok 
 
„Pán ho potrebuje...”  (Mk 11, 3). 



 
Istý horlivý muž sa zahrabal v množstve cirkevných prác a funkcií. Jedného dňa ho 

zastavil starší brat a povedal: „Veď ty už nemáš čas utíšiť sa, čítať Bibliu a modliť sa.” 
Horlivý muž odpovedal mnohými slovami, ktorých obsah bol: „Bezo mňa to nejde.” Starší 
kresťan sa usmial a povedal: „V Biblii je iba raz napísané: Pán «ho» potrebuje! A bol to 
osol.” 

Nech si nikto nenamýšľa, že je nenahraditeľný... Pôjde to aj bez nás... A možno ešte 
lepšie! 

 
 
Utorok 
 
„Bdejte a modlite sa, 
aby ste neprišli do pokušenia. 
Duch je síce ochotný, ale telo slabé”  (Mk 14, 38). 
 
V roku 1846 vydal dánsky kráľ Kristián VIII. výnos: „Pretože sme sa dozvedeli, že sa 

v kostoloch príliš rozšírilo spanie, nariaďujeme láskavo, že má byť v každej obci určených  
niekoľko mužov, ktorí by chodili do kostola a dlhou palicou poklepali na hlave spiacich ľudí, 
aby sa tak dosiahlo žiadúcej zbožnej pozornosti.” 

I keď sa nám takýto výnos spred sto rokov zdá podivný, predsa i my potrebujeme stálu 
výzvu k bdeniu pri modlitbe. Lebo naozaj „duch je síce ochotný, ale telo slabé”. 

„Modlitba sa nedá vysvetliť, treba ju prežiť.” (Matka Terézia). 
 
 
Streda 
 
Vtedy sa Peter rozpamätal na slovo, 
ktoré mu bol povedal Ježiš... 
I rozplakal sa               (Mk 14, 72). 
 
F. M. Dostojevský v románe Bratia Karamazovi, píše: „Nie a nemôže byť takého 

hriechu na zemi, ktorý by Boh neodpustil človeku, ktorý sa úprimne kajá.” 
Prípad apoštola Petra nás o tom presviedča. Veľmi ľutoval, že zaprel svojho Pána a 

Učiteľa. A že mu Pán odpustil, dokázal mu to aj tým, že po svojom zmŕtvychvstaní udelil mu 
najvyššiu moc v Cirkvi: „Pas moje ovce!” (Jn 21, 17). Hľa, aká je to istota pre nás! 

 
 
Štvrtok 
 
Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, 
aby ho ukrižovali          (Mk 15,15). 
 
Pred viac ako dvesto rokmi pôsobil v Taliansku ľudový misionár sv. Pavol z Kríža 

(1694-1775). S bolesťou v duši pozoroval, že mnohí ľudia, aj kresťania, nepoznajú cenu 
Kristovho umučenia, nerozjímajú o Kristovej smrti na kríži ani neďakujú Ježišovi za to, že ich 
vykúpil svojou smrťou na kríži. Preto založil rehoľu pasionistov (lat. pasio - utrpenie). 
Členovia tejto rehole nielen sami rozjímali o Kristovom utrpení a smrti, ale aj veriacich 
poučovali prednáškami a kázňami o Kristovej smrti a viedli ich k čnostnému životu. 



Vykupiteľská smrť Ježiša Krista si zasluhuje aj našu pozornosť a vďačnosť. Bola 
potrebná pre nás a pre naše hriechy. 

 
 
Piatok 
 
Ale Ježiš zvolal mocným hlasom 
a vydýchol              (Mk 15, 37). 
 
K pustovníkovi bl. Štefanovi prišli traja ctihodní mnísi a prosili ho, aby im rozprával o 

tom, čo je najdôležitejšie v duchovnom živote. On však ticho sedel a mlčal. I povedali mu: 
„Prečo nám nerozprávaš? My sme prišli zďaleka, aby sme od teba počuli dobrú náuku, lebo 
všade sa hovorí o tvojej svätosti.” Nato starec 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 sa znovu odmlčal. Tí traja, prekvapení touto krátkou náukou, hlboko sa 
zamysleli a dlhú chvíľu mlčali. Napokon sa s vďakou úctivo poklonili svätému starcovi a v 
tichosti odišli. 

Poznať ukrižovaného Ježiša Krista je naozaj najväčšia múdrosť. 
 
 
Sobota (zádušná) 
 
„Veru, veru, hovorím vám: 
Prichádza hodina, ba už je tu, 
keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, 
čo ho počujú, budú žiť”           (Jn 5, 25). 
 
Stalo sa to v jednej rodine, kde babička patrí k tej generácii, na ktorú sa podpísala 

totalita. Stratila vieru a bola v nej tma. Má vnuka, ktorého jeho matka vedie dobre. Chodí na 
náboženstvo a už toho veľa vie. 

Keď sa jedného dňa hovorilo o smrti, babička sa mu snažila v tej malej dušičke uhasiť 
svetlo evanjelia. Presvedčovala ho, že smrť, to nie je tak, ako hovorí farár. Smrť je vraj ako 
keď vojdeš do tunela. Začne tma a potom už nič. Zavrieš oči a bodka. Aký tam Boh! 

Lenže chlapec sa nedal a svojej babičke dokázal odpovedať. Áno, lenže každý tunel 
má aj druhú stranu. Tunelom sa len prejde. A tam na druhej strane každého tunelu sa znovu 
rozžiari svetlo. 

 Môže byť lepšej odpovede?  
 
 
Mäsopôstna nedeľa 
 
Až príde Syn človeka vo svojej sláve 
a s ním všetci anjeli, 
zasadne na trón svojej slávy  (Mt 25, 31). 
 
Vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Slová z Reči na vrchu tu dôjdu do svojho 

plného uplatnenia: „Ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať 
vy, takou sa nameria aj vám” (Mt 7, 2). A tu by sme sa mali všetci zamyslieť. Veď každý z 
nás má toho toľko... 



Spisovateľ André Gide vo svojej divadelnej hre Proces  hovorí o istom mužovi bez 
chyby, ktorý je zamestnaný v banke. Naraz je však odsúdený. Prečo? Verí však až do konca, 
že je nevinný. Až cestou na popravisko z hĺbky svojej duše vydáva na povrch všetko 
zabudnuté. Hovorí: „Už v škole som nikdy nepomohol spolužiakom, svoju starú mamu som 
nikdy nenavštívil, v živote som nikoho nemal rád, len seba...” 

Táto hra chce ukázať zmýšľanie tých, ktorí vymazali hriech zo svojho života, 
presvedčení že ho niet a myslia si, že je tým už všetko vyriešené. Ale „proces” Posledného 
súdu raz príde. Príde, aby spravodlivo posúdil naše skutky, naše slová. 

 
 
Pondelok 
 
On mu povedal: 
„Pane, 
hotový som ísť s tebou do väzenia i na smrť”   (Lk 22, 33). 
 
Filip II., otec Alexandra Veľkého, zv. Macedónskeho, raz pod vplyvom vína vytasil 

meč na svojho syna. Na šťastie pre obidvoch sa otec pošmykol, padol na zem a ostal ležať. Na 
to Alexander povedal o človeku, ktorý mu bol otcom, tieto slová: „Len sa pozrite! To je ten, 
čo sa strojil, že z Európy prejde do Ázie! Keď však má prejsť od stola k stolu, padne!” 

Kto je namyslený a príliš sebavedomý, je mimoriadne ohrozený. Len na pôde 
pokorného zmýšľania rastie potrebná vnímavosť milosti a ochrana pred pádom... Pre nás 
všetkých je Petrov pád napomenutím, aby sme boli pokorní a prosili o Božiu milosť. 

 
 
Utorok 
 
„Ot če, 
ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! 
No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!” (Lk 22, 42). 
 
Sv. Martin Tourský sa dožil 81 rokov. Keď nadišla chvíľa lúčenia (+397) a ľud plakal, 

že stráca takého vzácneho otca a pastiera, svätec sa začal modliť: „Pane, ak som tvojmu ľudu 
ešte potrebný, chcem pracovať; ináč svoj život i svoju smrť kladiem do tvojich rúk.” 

Spasiteľ sveta prekonáva bolesť opustenia modlitbou odovzdanosti do Otcovej vôle. 
Táto odovzdaná dôvera vrcholí v pevné rozhodnutie uskutočniť Otcovu vôľu: „Vstaňte, 
poďme!” (Mt 26, 46). 

 
 
Štvrtok 
 
Tu celé zhromaždenie vstalo, 
odviedli ho k Pilátovi a začali naňho žalovať:  
„Tohto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, 
zakazuje platiť dane cisárovi 
a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, kráľ.”   (Lk 23, 1-2). 
 
Keď sa Ježiš opýtal svojich protivníkov: „Kto z vás ma usvedčí z hriechu?” (Jn 8, 46), 

mlčali. Ani teraz mu nemajú čo vyčítať, - ale je hoden smrti. Jeho jediná vina je, - ako pekne 



napísal básnik: „Pravde  žil som, krivdu bil som, verne národ svoj ľúbil som; to jediná je moja 
vina, a okrem nej žiadna iná” (Samo Chalupka). 

A to zostalo pravidlom dodnes... Od tejto žaloby u Piláta nezmĺkne v dejinách 
obžaloba proti kresťanom... Aj bez toho, aby sa našla vina. Stačí zdanie, podozrenie, ba 
niekedy aj zámienka... Súdia, ba aj odsúdia... 

 
 
Sobota 
 
Dajte si pozor 
a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, 
aby vás obdivovali, 
lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca,  
ktorý je na nebesiach  (Mt 6, 1). 
 
 
Hlboko vážený anglický kazateľ a mysliteľ Samuel Smiles povedal: 
„Keď sa chceme postaviť budúcnosti, pozrieť jej z tváre do tváre, musíme svedomito 

konať svoju prácu zo dňa na deň. Len v pevnej nádeji na život po smrti, na ríšu, v ktorej bude 
zotretá slza z každej tváre, sme mohli obstať v žiali a starostiach terajšieho života. Pravým 
pokladom, zhromaždeným pre večnosť, je ono dobro, čo človek v tomto svete preukázal 
blížnemu. Keď človek umrie, ľudia sa pýtajú: Aký zanechal majetok? Anjeli sa ho však 
pýtajú: Aké dobré skutky pred sebou si sem poslal?” 

Pred Božím súdom nebude rozhodujúce ako sme dlho žili, ale akými skutkami sme 
naplnili svoj život. 

„Keď príde súdny deň, zaiste sa nás nebudú spytovať, čo sme čítali, ale čo sme robili. 
Nebudú sa spytovať, ako múdro sme hovorili, ale ako nábožne sme žili.” (Tomáš 
Kempenský). 

 
 
Syropôstna nedeľa 
 
Lebo ak vy odpustite ľuďom ich poklesky, 
aj váš nebeský Otec vám odpustí  (Mt 6, 14). 
 
Ulicami mesta Atén sa mudrc Perikles ponáhľal domov a zbadal, že za ním stále ide 

jeden človek, ktorý mu nadáva a preklína ho. Keď Perikles prišiel domov, nepovedal nič, ale 
zavolal sluhu a riekol: „Zober svetlo a posvieť na cestu tomuto človekovi, aby si niekde 
neublížil.” 

Toto je správne konanie! Neodplácať sa zlým, ale dobrým. Boh je na to, aby 
odmeňoval a trestal, kto si ako zaslúži. A my, čo máme robiť? Odpúšťať! Tak, ako hovorí 
evanjelium: Ty mne, ja tebe a dobrotivý Boh odpustí všetkým. (porov. Mk 11, 25; Mt 6, 12-
14; Mt 18, 21). 

 
 
Sobota 
 
Potom znova vošiel do synagógy. 
Tam bol človek s vyschnutou rukou. 
A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, 



aby ho mohli obžalovať        (Mk 3, 1-2). 
 
Obec Szolyva v Maďarsku dňa 18. septembra 1873 oslavovala židovský nový rok. V 

synagóge sa zrútila galéria. 4o žien padlo do bazénu, hlbokého 6 m. Polovica z nich zahynula, 
lebo muži odmietli pomáhať, pretože v sobotu bolo zakázané pracovať. 

U židovského národa bolo zakázané pracovať v sobotný deň. Ani oheň nemohli 
zapáliť, pretože tým by sa vykonala určitá práca. Preto aj Ježiša obviňovali, že jeho učeníci 
keď kráčali v sobotu cez obilné pole a boli hladní, trhali klasy a jedli ( porov. Mk 2, 23). Ježiš 
im to však jasne povedal: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu” (Mk 
2, 27). 

Nechcete vari, aby človek zomrel kvôli sobote? Som za to, aby radšej zomrela sobota 
kvôli človeku. Veď ona bola ustanovená pre človeka, nie opačne. Milosrdenstvo je viac než 
obeta (porov. Mt 9, 13). 

 
 
l. pôstna nedeľa 
 
„Našli sme toho, 
o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, 
Ježiša...”                                   (Jn 1, 45). 
 
Montalemberta požiadala jeho dcéra, aby mohla vstúpiť do rehole. V tento deň si jej 

otec zapísal do denníka tieto slová: „Do môjho domu prišiel Ježiš, aby si vyžiadal odo mňa 
dcéru. Kto je vlastne tento Ježiš, ktorý tak mocne tiahne k sebe mladosť, krásu a lásku? Je to 
človek? Nikdy! Len Boh môže dosiahnuť takýto triumf!” 

Aj stretnutie pod figovníkom bolo pre Natanaela stretnutím a nájdením toho, o ktorom 
písal už Mojžiš a Proroci. Preto Natanael s radosťou vyznáva: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si 
kráľ Izraela!” (Jn 1, 49). 

Pán aj nás pozná a dôveruje nám. Preto nás povolal a zveril určitú úlohu v Božom 
ľude. Nesklamme ho! 

 
 
Sobota 
 
Keď ho našli, povedali mu: 
„Všetci ťa hľadajú”  (Mk 1, 37). 
 
Dvadsaťročná Mária del Carmen Herrero, nositeľka titulu krásy Asturii a celej 

Ameriky, vstúpila do kláštora dominikánok a prijala meno Radosť (Gioia). Pri tomto svojom 
rozhodnutí vyhlásila: „Teraz som naozaj šťastná!” 

Nečudujme sa potom sv. Augustínovi, ktorý vo svojich Vyznaniach napísal: Ó, 
neskorá láska moja!” Ľutoval, že tak neskoro našiel Boha... A nečudujme sa ani apoštolom, 
ktorí s radosťou oznamujú Ježišovi: „Všetci ťa hľadajú!”  

 
 
2. pôstna nedeľa 
 
Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; 
niesli ho štyria. 
A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, 



odkryli strechu tam, kde bol, 
a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý   (Mk 2, 3-4). 
 
V čakárni u lekára sa stretol kňaz s ustaranou matkou a dohováral jej, aby uľavila 

svojmu srdcu i starostiam a chodila v nedeľu do chrámu. „Ach, otče, nemám čas. Veď vidíte, 
že už roky chodím k lekárom...” Kňaz zosmutnel a povedal: „K lekárom budete chodiť možno 
až do smrti, ale uzdravíte sa len vtedy, ak to bude chcieť Boh; nie vy, ani nie lekár. Lebo lekár 
lieči, ale uzdravuje Boh!” 

Aká je naša účasť v chráme? Ako často nás zahanbujú tí z evanjelia, ktorí sa chceli k 
Ježišovi dostať za každú cenu... A ešte viac, že chceli dostať k nemu kohosi iného, ktorý 
nebol schopný prísť sám. 

 
 
Sobota 
 
Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov 
videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, 
hovorili jeho učeníkom: 
„Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?”  (Mk 2, 16). 
 
Jeden francúzsky časopis priniesol raz fotografiu parížskeho arcibiskupa Martyho, ako 

hovorí s čašníkom jednej parížskej kaviarne. Hneď na to dostal od istej čitateľky dotaz, či 
skôr výčitku: „Nemáte čo robiť? Nemyslím si, že by to bolo vhodné miesto pre arcibiskupa.” 

V rozhlasovom vysielaní, v relácii Biskup odpovedá priamo, arcibiskup jej povedal: 
„Nezabúdajte, že kňaz, či biskup, je na prvom mieste človekom, ktorý chce s druhými zdieľať 
vieru, ktorú má v hĺbke svojho srdca, ktorý chce druhým ukázať, dať poznať Krista. Ani 
Kristus nekonal inak. A viera v Ježiša Krista chce preniknúť do života ľudí, do ulíc, ako to 
bolo kedysi dávno uprostred zástupov v Palestíne. Preto sa rád stretávam s ľuďmi, zvlášť s 
malými a prostými, takže vôbec  neľutujem, čo som urobil.” 

To preto, že „lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí” (Mk 2, 17). A ak ich prišiel volať, 
musí sa s nimi stretnúť. Preto sa poberá tam, kde sa s nimi možno stretnúť. 

 
 
3. pôstna nedeľa - poklona krížu 
 
Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov 
a povedal im: 
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma”  (Mk 8, 34). 
 
V podobenstve o márnotratnom synovi Ježiš hovorí o mladom človekovi, ktorý šiel po 

nesprávnej ceste, ale potom sa vrátil do domu svojho otca. Otec, naplnený radosťou, prikázal 
pripraviť pri tejto príležitosti slávnosť. Keď sa starší syn vrátil z práce, začul hudbu a spýtal 
sa, čo to znamená, pretože hudba znela v otcovskom dome zriedka. 

Aj v dome nášho nebeského Otca znie zriedka hudba. Tí, ktorí sú mu verní, stonajú 
pod ťarchou kríža... Kto však chce vstúpiť do slávy Božieho kráľovstva, nemôže prejsť okolo 
Krista len tak, s nepovšimnutím. Ak treba, aj s krížom, prijatým s láskou a ochotou nielen ho 
niesť, ale aj doniesť. Ak to pochopíme, potom nám bude aj ten najväčší kríž príjemný a 
ľahký. 



„Utrpenie a starosti, ak ich prijímame s pokorou, sú tým najcennejším pokladom, 
ktorý nám Boh dáva, aby sme raz stali pred ním s plnými rukami.” (Charles de Foucauld). 

„Neexistuje iný most do neba než kríž”, hovorí Abraham a Santa Clara, augustiánsky 
mních a slávny viedenský kazateľ (+1709). 

 
 
Sobota 
 
Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, 
aby naňho vložil ruku                          (Mk 7,32). 
 
Nie je to dávno, keď v jednej obci v rámci drobných prevádzkarní otvoril svoju 

„ordináciu” bylinkár. Za krátky čas prijímal denne až sto chorých a pred jeho prevádzkarňou 
parkovali autá z celej republiky. 

Dnes už bylinkár neordinuje, ale keby znovu začal, všetko by sa opakovalo. Chorých 
je stále dosť a tí hľadajú pomoc, kde sa dá. 

Aj za Ježišových čias bolo dosť chorých, ktorí ho vyhľadávali, alebo ich k nemu 
prinášali ich príbuzní, ako aj tohto hluchonemého. 

 
 
4. pôstna nedeľa 
 
On im povedal: 
„Tento druh nemožno vyhnať ničím, 
iba modlitbou”              (Mk 9, 29). 
 
O sv. Jenovefe (*421 v Nanterre) hovorí legenda, že raz v noci, keď išla do chrámu 

modliť sa a slúžka jej svietila na cestu, zhasla sviečka. Keď Jenovefa vzala sviečku do svojej 
ruky, znovu horela, zasvietená rukou anjela. Preto sa vyobrazuje so sviecou v ruke. Je to 
symbol obety svätice, ktorá vstáva v noci, aby sa modlila. 

Otec chorého chlapca si bol vedomý svojej slabej prirodzenej viery, ale mal dobrú 
vôľu a prosil o dôveru z nadprirodzeného daru Pána. Tým bola splnená Kristova podmienka k 
uskutočneniu zázraku (porov. Mk 9, 23). Ježiš však zdôrazňuje túto podmienku aj apoštolom 
na ich otázku: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou” (Mk 9,29).  

Moc týchto prostriedkov (modlitby a pôstu) sa ukázala napr. v živote sv. farára z Arsu. 
Účinná nadprirodzená pomoc človeku pramení len z dôvery, ktorá sa ukazuje predovšetkým 
modlitbou. 

„Modlitba nevytvára spojenie len s nebom, ale aj s ľuďmi, ktorí sú nám drahí, a s ich 
starosťami.” (Páter Josef Kenternich). 

 
 
Sobota 
 
Potom ich začal poúčať: 
„Syn človeka musí mnoho trpieť, 
starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú,  
zabijú ho...”                        (Mk 8, 31). 
 
Keď sv. František Assiský v chorobe veľmi trpel a jeho priatelia prosili Boha pri jeho 

posteli, aby skrátil jeho muky, Františkove ústa zašeptali: 



„Prosím vás, čítajte mi krížovú cestu nášho Pána.” 
Čítali mu a choroba sa zlepšila, až ho celkom opustila. 
Aj my máme často rozjímať o utrpení Ježiša Krista, aby nám  bolo silou v našom 

utrpení, aby sme si zaslúžili odpustenie hriechov. 
„V našom živote niet takej bezútešnej púšte, v ktorej by nás Kristus nechcel a nemohol 

stretnúť.” (Helmut Thielicke). 
 
 
5. pôstna nedeľa 
 
Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia 
Jakub a Ján a hovorili mu: 
„U čiteľ, chceme, aby si nám splnil, 
o čo ťa poprosíme”            (Mk 10, 35). 
 
O kartaginskom vojvodcovi Hanibalovi vieme, že pri vojnových výpravách znášal 

všetky útrapy vojenského života: hlad, nepohodlie, zimu. Spal na zemi a jedol prostú stravu 
ako obyčajný vojak. V boji bol vždy medzi prvými a kde bolo najväčšie nebezpečenstvo, tam 
nikdy nechýbal. Chcel svojich vojakov nadchnúť, aby mu ako veliteľovi dôverovali a boli 
presvedčení, že pre seba nechce nič, ale že slúži vlasti. 

Ježiš Kristus, ktorý zostúpil z neba medzi nás, bol jeden z nás. Žil ako my, pracoval a 
trpel. Neviedla ho k tomu žiadna túžba po sláve, ale po našej spáse a sláve. Preto rozhodne 
odmietol prosbu Jakuba a Jána, ktorí si žiadali, aby v jeho sláve mohli sedieť po jeho pravici a 
ľavici (10, 37). Bola to žiadosť sebecká a málo ohľaduplná k ostatným apoštolom. Povedal 
im: „Neviete, čo žiadate” (10, 38). A poučuje ich, že „ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal 
obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých” (10, 45). 

 
 
Lazárova sobota 
 
„Pane, 
ten, ktorého miluješ, je chorý”  (Jn 11, 3). 
 
Tieto slová z Jánovho evanjelia bolo kedysi vidieť na prikrývkach v kláštoroch alebo 

nemocniciach, ktoré  spravovali rehoľné sestry. To sú slová, ktoré hovoria, že Boh navštevuje 
krížom i svojich miláčikov, že choroby prídu i na vyvolených. 

Francúz León Bloy sa raz obrátil ku Kristovi s týmito slovami: „Modlíš sa za tých, 
ktorí ťa pribili na kríž a ty sám pribíjaš na kríž tých, ktorí ťa milujú.” 

Podivuhodný zákon! Čím viac niekto miluje Boha, tým viac je od Boha ukrižovaný. 
Preto pamätajme, že „Boh neprišiel preto, aby utrpenie odstránil, neprišiel preto, aby 

ho vysvetlil. Boh prišiel preto, aby ho svojou prítomnosťou naplnil.” (Paul Claudel). 
 
 
Kvetná nedeľa 
 
Ježiš si našiel osliatko a sadol si naň, 
Ako je napísané: 
„Neboj sa, dcéra sionská. 
Hľa, tvoj kráľ prichádza, 
sediaci na mláďati oslice.” 



Jeho učeníci tomu ešte nerozumeli, 
ale keď bol Ježiš oslávený, 
spomenuli si, že to bolo o ňom napísané...   (Jn 12, 15-16). 
 
Břetislav Hartl zostavil zbierku výrokov, aforizmov a prísloví, medzi ktorými uvádza 

aj posledné slová mnohých významných ľudí. Sú tam zaznamenané aj slová Friedricha 
Schillera, ktorý zomierajúc v roku 1805 povedal tieto slová: „Mnohé veci sa mi naraz 
začínajú vyjasňovať, začínam ich chápať.” 

Niekedy naozaj až na konci života, pri smrti, chápeme udalosti nášho života... 
Ani apoštoli nerozumeli mnohým udalostiam  v živote Ježiša Krista, ktoré proroci 

dávno predpovedali... Tak to bolo aj na Kvetnú nedeľu v Jeruzaleme. Až keď bol oslávený, 
spomenuli si, že to o ňom bolo napísané slovami proroka (porov. Zach 9, 9) a že mu to tak 
urobili. 

 
 
Veľký pondelok 
 
Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, 
Pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: 
„Povedz nám, kedy to bude 
a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?” (Mt 24, 3). 
 
Na mozaikách a obrazoch starokresťanskej doby vidíme niekedy neobvyklé 

znázornenie: vyzdobený trón, na ktorom však nikto nesedí. 
Takto vyjadrovali prví kresťania očakávanie druhého príchodu Ježiša Krista na svet. 

Mysleli, že príde skoro, preto mu chystali trón. 
Kedy sa to však stane? To zaujímalo aj apoštolov. Na ich otázku popisuje Ježiš rôzne 

skúšky a predovšetkým štyri nebezpečia: falošné mesiášstvo, prírodné katastrofy, vojny a 
prenasledovanie Cirkvi. „A potom príde koniec”(Mt 24, 14). 

 
 
Veľký utorok 
 
Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, 
ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec  (Mt 24, 36). 
 
Pred rokmi žil vo Francúzsku veľmi dobrý a zbožný chlapec, ktorý zomrel v mladom 

veku. Boli podniknuté kroky, aby bol vyhlásený za svätého. Ale nebol. Pred smrťou prezradil 
svojej matke, že vedel od Pána Boha, že skoro zomrie. A aký to malo účinok? Chlapec sa 
nechcel učiť, nechcel chodiť do školy. Povedal matke prečo. Na čo by sa učil, keď skoro 
zomrie a nebude to potrebovať. 

Hľa, takto by to dopadlo aj s nami, keby sme vedeli, kedy zomrieme a kedy bude 
koniec sveta. 

 
 
Veľká streda 
 
Vtedy jeden z Dvanástich - volal sa Judáš Iškariotský - 
odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: 
„ Čo mi dáte a ja vám ho vydám?”       (Mt 26, 14-15). 



 
Známy grécky bajkár Ezop poučuje: 
Hladní psi videli na potoku namočené kože. Pretože sa k nim nemohli dostať, dohodli 

sa, že vypijú vodu a kože dostanú. No prv, než sa dostali ku kožiam, praskli im bruchá od 
vody. 

V nádeji na zisk sa mnohí ľudia púšťajú do nebezpečenstva. Sú však strojcami vlastnej 
záhuby... Takým bol nesporne aj Judáš. Za 30 strieborných - čo bola cena otroka - zradil 
svojho učiteľa. Keď si uvedomil, akého podlého činu sa dopustil, chcel situáciu zvrátiť 
(porov. Mt 27, 3-4). Bolo neskoro. Preto „sa šiel obesiť” (Mt 27, 5). 

 
 
Veľký štvrtok 
 
Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, 
lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: 
„Vezmite a jedzte: toto je moje telo”  (Mt 26, 26). 
 
Keď viezli Ľudovíta XVI. na potupnej káre k poprave, nešťastný kráľ spozoroval v 

zástupe svojho sluhu Cléra, ktorý plakal. Nemal mu čo dať, preto vytrhol si kus šedivých 
vlasov a podal mu ich. Nebolo to nič, ale Cléry po celý svoj život zachovával tieto vlasy ako 
drahocenný poklad. 

Ježiš Kristus nám dal oveľa viac. Dal nám to, a to bez rozdielu - pre všetky časy a pre 
všetky miesta. Dal nám, čo nám môže dať iba Boh - seba samého, svoje telo a krv, pod 
spôsobom chleba a vína. A k tomu dodal: „Toto robte na moju pamiatku” (Lk 22, 19). 

 
 
Veľký piatok 
 
Ježiš však znova zvolal mocným hlasom 
a vydýchol dušu                  (Mt 27, 50). 
 
Perzský kráľ Xerxés (486-465 pr. Kr.), jeden z kráľov 27. dynastie Egypta  bojoval v 

Grécku. Tu bol so svojou armádou porazený a musel sa vrátiť do vlasti. Z Európy do Ázie sa 
vracal po Stredozemnom mori. Loď bola veľmi preťažená. Strhla sa búrka a hrozila 
katastrofa. Xerxés si dal zavolať kapitána lode a spýtal sa ho, či je ešte nejaká nádej na 
záchranu. Ten mu odpovedal, že bola by, ale muselo by to odľahčiť loď. Tu kráľ prehovoril k 
svojim Peržanom. Vraj, ak im záleží na živote ich kráľa, musia sa zrieknuť vlastných životov, 
ináč sa všetci potopia a s nimi aj ich kráľ. Vojaci s úctou padli pred kráľom na zem a potom 
po jednom skákali do mora. Tak bol Xerxés zachránený. Poddaní museli obetovať svoje 
životy, aby ich kráľ mohol žiť. 

Čosi úplne iné sa odohralo v Jeruzaleme na Golgote. Tu obetoval svoj život Kráľ 
kráľov, aby mohli žiť poddaní. Tu sa obetoval sám Boží Syn, aby mohli žiť ľudia a mali 
večný život (porov. Jn 3, 16). 

 
 
Veľká sobota 
 
Anjel sa prihovoril ženám: 
„Vy sa nebojte! 
Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. 



Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. 
Poďte, pozrite si miesto, kde ležal”    (Mt 28, 5-6). 
 
Maďarský kazateľ Tihamér Tóth v jednej svojej veľkonočnej kázni povedal, že keby 

sa naše vierovyznanie končilo slovami: Ukrižovaný umrel a bol pochovaný, - dnes by po 
Kristovi  zostala iba historická spomienka. Že kresťanstvo sa rozšírilo do celého sveta, to 
vyplýva z toho, že naše vierovyznanie pokračuje slovami: Tretieho dňa vstal z mŕtvych... 

Preto celá naša viera stojí na viere v zmŕtvychvstalého Krista (1 Kor 15, 12-19)... Celý 
náš život a svet by boli márne, ak by Ježiš Kristus nebol vstal z mŕtvych...  
 
  
  
 
   
   
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nepohyblivé sviatky 
 
 
 Začiatok cirkevného roka (1.9.) 
 
 Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. 
 Podľa zvyku vošiel v sobotu so synagógy... (Lk 4, 16). 
 
 Na hodine spoločenskej výchovy sa pýta učiteľka žiakov, ako strávia nasledujúcu 
nedeľu. Jedna žiačka hovorí, že bude sledovať program v televízii, druhá, že pôjde k babičke, 
atď. A učiteľka sa pekne usmieva na každé dieťa. Tu jedno povie, že ono pôjde v nedeľu do 
kostolíčka... A učiteľka sa už neusmieva... Či to dieťa je menejcenné? Či tí, čo chodia do 
chrámu, sú neľudia? 



 Boží Syn nám dal živé svedectvo príkladu, že človek má ako sociálny tvor uctievať 
Boží majestát nielen vo svojej izbe (Mt 6, 6) a v samote (Mt 14, 23; Lk 9, 18; Jn 6, 15), ale aj 
v bohoslužobnom spoločenstve. Neskoršie to zdôrazňuje aj slovami: „Kde sú dvaja alebo traja 
zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi” (Mt 18, 20). 
 
 
 Narodenie Presvätej Bohorodičky 
 
 Ako šli ďalej, 
 vošiel do ktorejsi dediny, 
 kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta... (Lk 10, 38). 
 
 Keď pápež Ján XXIII. bol nunciom v Paríži, na jednom bankete mal na tanieri rôzne 
delikatesy. Jeden neveriaci mu to vytkol: 
 „Eminencia, toľko svetských radostí v takom zlom svete?” 
 Roncalli sa usmial a povedal: 
 „Nikde v Písme nie je napísané, že dobré veci sú iba pre hriešnikov.” 
 Sv. Lukáš nám spomína, že „Ježiš znova prišiel s učeníkmi do Betánie a Marta sa 
prekonávala s obsluhou (10, 40). Teda bohato ho pohostila. Spasiteľ bol priateľom 
chudobných a opovrhovaných, ale tiež priateľom zámožných dobrých ľudí (Lk 8, 3; 10, 38; 
Mt 27, 57). Je Bohočlovekom, ktorý dokázal znášať chudobu a milovať jednoduchosť, avšak 
prijímal aj dary bohatých, ktorí ho privítali ako hosťa” (Perly a chléb, 127). 
 
 
 Nedeľa pred Povýšením sv. kríža 
 
 Boh tak miloval svet, 
 že dal svojho jednorodeného Syna...  (Jn 3, 16). 
 
 Mladá rodina šla s deťmi do prírody. Popri ceste stálo niekoľko drevených krížov, 
ktoré si všimol ich malý chlapec. Ten sa zastavil pri jednom z nich a pýtal sa: „Prečo tu stojí 
ten kríž? Kto je na ňom? Čo to znamená? Ja nechcem, aby tu stáli tieto kríže...” Ťažko bolo 
rodičom, ktorí sami o tom vedeli málo a vôbec o tom s deťmi nehovorili. 
 Táto epizóda je pre nás zamyslením. My síce vieme, kto je pribitý na kríži, a aj prečo, 
ale dávame dosť miesta krížu v našom živote? Koľko rodín ho má na stene svojho bytu, 
najmä v meste, v bytovkách? Kríž, ktorý by nielen zdobil ich byt, ale predovšetkým aby bol 
symbolom našej spásy i znakom nášho vlastného utrpenia a krížov. 
 
 
 Povýšenie sv. kríža 
 
 Sám si niesol kríž...  (Jn 19, 17). 
 
 Istý kňaz rozpráva, ako pri práci čírou náhodou prišiel na veľmi starý testament, 
poslednú vôľu zomierajúceho, ktorú napísala v roku 1453 nejaká Alžbeta. Tá posledná vôľa 
ho nezaujímala, no zaujalo ho jedno slovo. Bolo tam totiž napísané: „Alžbeta, ležiac v Božej 
kázni, sa rozhodla takto...” 
 Všimnime si tieto slová: ležiac v Božej kázni, t. j. v chorobe, v utrpení... Koľko 
kresťanského ducha bolo u týchto našich predkoch, ktorí tak hovorili o chorobe, o utrpení a 
bolestiach svojho života, čomu my hovoríme: kríže. 



 „Trpíte? Nezabúdajte, že Boh na vás hľadí ako otec, aby videl, ako viete preňho trpieť 
a zhodnúť sa s jeho vôľou.” (Sv. František Saleský). 
 
 
 Nedeľa po Povýšení sv. Kríža 
 
 Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov 

a povedal im: 
„Kto chce ísť za mnou, 
nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma...” (Mk 8, 34). 
 
Albino Luciani, neskorší pápež Ján Pavol I., napísal knihu s názvom Listy včerajším. 

Sú to listy k významným osobnostiam v dejinách. Medzi inými napísal aj list Ježišovi. 
Ohľadom blahoslavenstiev píše: „V ten deň, keď si učil: Blahoslavení chudobní, blahoslavení 
prenasledovaní... ja som nebol pri Tebe. Keby som bol býval, bol by som Ti pošepol do ucha: 
Ó, Pane, nehovor tak, ak chceš mať nejakých nasledovníkov. Nevidíš, že všetci idú za 
bohatstvom a pohodlím? Cato sľúbil vojakom africké figy, Caesar zase bohatstvo Galie, a tak 
išli za ním. Ty sľubuješ chudobu, prenasledovanie. Kto Ťa bude nasledovať?” 

Svätopisci zhrňujú na týchto miestach (porov. Mt 16, 24-27; Lk 9, 23-26) päť rôznych 
poučení Ježiša Krista o duchu jeho učeníkov, totiž bezvýhradnej oddanosti do Božej vôle, i 
keď to znamená ísť po krížovej ceste... V kresťanskom zmysle nemožno prehliadnuť 
podobnosť nášho Pána, ktorý niesol svoj kríž na Golgotu. Pre kresťana to znamená, že má 
prijať Božiu vôľu ako Ježiš s úplnou odovzdanosťou, aj keď to bude krížová cesta. 

 
 
Ochrana Presvätej Bohorodičky 
 
„...a potrebné je len jedno”   (Lk 10, 42). 
 
Keby sa nás niekto spýtal, čo človek potrebuje, nevedeli by sme kde začať. Veď ľudia 

toho toľko potrebujú! A predsa, keď sa zamyslíme, z tých naozaj potrebných vecí je potrebná 
len jedna. 

Slávny muž nášho národa, zakladateľ modernej pedagogiky, Ján Amos Komenský, 
napísal knihu, ktorej dal výstižný nápis: „Unum necessarium” (Jedno je potrebné). 

„Dovtedy som plakal, že nemám topánky, kým som nestretla človeka, ktorý nemal 
nohy.” (Helen Kellerová). 

 
 
Nedeľa Svätých Otcov 7. všeobecného snemu ( nedeľa po 11. 10) 
 
„Vy ste svetlo sveta...”  (Mt 5, 14). 
 
Svätý Otec Ján Pavol II. dňa 16. júna 1980 v Orviete povedal tieto slová: „Svet možno 

zmeniť iba vtedy, keď každý na svojom mieste bude žiť a vystupovať ako kresťan.” 
Naše storočie vedy a techniky bolo by bez Božieho svetla temnotou. Čím by bol celý 

ten pokrok bez vedomia o Božom synovstve a o povolaní k večnému životu? Pán Ježiš, ktorý 
o sebe právom povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách...“ 
(Jn 8, 12), chce, aby sme aj my boli roznášačmi jeho svetla pravdy a lásky. 



Vychádza z nás nejaká sila, ktorá tiahne druhých k Bohu? Cítim zodpovednosť za 
zverenú úlohu „svietiť” aj druhým ľuďom? 

„Netreba, aby nás bolo veľa, ale aby sme boli dobrí...” (Matka Terézia). 
 
 
Sv. evanjelista Lukáš 
 
On im povedal: 
„...No neradujte sa z toho, 
že sa vám poddávajú duchovia, 
ale radujte sa, 
že sú vaše mená zapísané v nebi”    (Lk 10, 18; 20). 
 
Známy evanjelický teológ Wilhelm Busch píše o tom, že pri svojich návštevách často 

počúval, ako sa ľudia chválili, že sú veriaci, že sú nábožní. V jednej rodine mu povedali takto: 
„Pán farár, my sme veľmi nábožní. Moju matku poznal aj pán farár Schulz. Poznali ste ho? 
Nie? Moja matka ho veľmi dobre poznala!” Na to im Busch odpovedal: „Spolu s vaším 
farárom Schulzom sa dostanete do pekla, ak nepoznáte Krista!”  

Akoby tým chcel povedať, že nestačí mať známosti s farárom, s Kristom, nestačí byť 
nábožný, ale predovšetkým robiť to, čo tento Kristus učí,  aby pre náš život a dobré skutky 
boli naše mená zapísané v nebi. 

 
 
Sv. veľkomučeník Demeter 
 
„Toto vám prikazujem:  
Aby ste sa milovali navzájom”  (Jn 15, 17). 
 
Matka Terézia z Kalkaty spomína: 
„Pred časom prišiel ku mne istý bohatý muž a povedal: 
- Prosím vás, príďte ku mne, alebo niektoré z vašich sestier. Ja som poloslepý a moja 

manželka je duševne chorá. Naše deti sú všetky preč a my umierame od samoty. Túžim po 
milom zvuku ľudského hlasu.” 
 Môžeme mať veľa vecí, možno sa v nich aj dusiť, ale nemať nikoho, je nešťastie.  
 Prikázanie lásky je také dôležité, že ho Ježiš opakuje pri Poslednej večeri. Láska je 
zdôraznená ako podstata jeho učeníkov: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali 
navzájom...” (15, 12). „Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom” (15, 17). 
 Ide tu o lásku bez miery a bez hraníc: „Ako som ja miloval vás” (Jn 15, 12b). Kristova 
láska bola nekonečne dokonalá a bola ochotná až k obeti kríža. Preto nikto z nás nemôže 
povedať: Až potiaľ, ďalej nie; aj čo sa týka lásky. 
 
 
 Sv. archanjel Michal  

a ostatné beztelesné mocnosti  
 
V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: 
„...Áno, Otče, tebe sa tak páčilo”      (Lk 10, 21). 
 
Hodiny sa začali zaujímať o svoju budúcnosť. Každá sekundu musia tiknúť jedenkrát, 

za minútu, za jednu hodinu, za deň, za rok..., že z toho ochoreli. Zaniesli ich k hodinárovi. A 



opravár zistil, že hodiny sú choré, pretože sa starajú o svoju budúcnosť. A tak povedal, že 
budú zdravé, ak sa budú starať iba o jedno tiknutie, o to, ktoré práve teraz príde. A tak hodiny 
išli sto rokov. 

Naučme sa odovzdávať do Božej vôle. Nestarajme sa, čo a ako bude... Boh sa o vás 
postará... Áno, Otče, tebe sa tak páčilo... 

 
 
Sv. mučeník Jozafát 
 
Preto im Ježiš znova vravel: 
„...Ja som dobrý pastier”  (Jn 10, 11). 
 
Vo filme o biskupovi Tomášovi Becketovi je zaujímavý výjav. Sudca z rozkazu kráľa 

falošne obvinil biskupa. Tomáš sa dostaví pred súd. Vplyv jeho osobnosti a niekoľko slov, 
ktoré povie, tak zapôsobia, že sudca nie je schopný pokračovať v tomto procese. Tomáš 
odchádza bez toho, aby sa mu niekto postavil do cesty. 

V tomto výjave vidieť silu, ktorá je v dobrom pastierovi. Táto sila pramení z hlbokej 
dôvery v Najvyššieho Pastiera. Táto sila sa prejavovala u veľkých svätcov, ktorí boli vnútorne 
spojení s Ježišom Kristom. 

 
 
Uvedenie Presvätej Bohorodičky do chrámu 
 
Ako to hovoril, 
akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas 
a povedala mu: 
„Blahoslavený život, ktorý ťa nosil...”  (Lk 11, 27). 
 
P. M. Minařík, O. carm. vo svojej brožúrke Mariánska dogmata píše zaujímavé slová: 
„Je však nutné poznať aj Pannu Máriu, milovať ju, žiť v živom, osobnom spojení s 

ňou. Videli sme, že vo vieroučných výpovediach je Mária vždy nerozlučne spätá s Pánom 
Ježišom. A tak je tomu aj v živote viery... Aj v našom duchovnom živote sú obidvaja 
nerozlučne spojení...” Je „cestou, ktorá vedie ku Kristovi” (MC, 32). Preto jej patrí aj naša 
úcta, chvála a vďaka. 

 
 
Sv. Mikuláš 
 
On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: 
„...Blahoslavení budete, 
keď vás budú ľudia nenávidieť, 
keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia 
 a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka”  (Lk 6, 22). 
 
Marsilius Ficinus, humanista, rozjíma o Platónovom výroku takto: „Radšej bezprávie 

trpieť, než ho konať.” Z výroku tohto mudrca urobil záver, že tento aténsky filozof takto 
dosiahol výšky Kristovej Reči na vrchu. 

Všetci tí, chudobní na obľúbenosť a popularitu, bohatí nádejou na blaženosť, ktorú im 
Ježiš za to sľubuje; pravda s tou poznámkou, že to prenasledovanie musí byť naozaj pre 
spravodlivosť a jeho meno. 



„Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých” (Ž 34, 20). 
 
 
Nepoškvrnené počatie Presvätej Bohorodičky 
 
„Mária si vybrala lepší podiel, 
ktorý sa jej neodníme”    (Lk 10, 42). 
 
Ježiš tu chváli Máriu, Lazárovu sestru... V plnom zmysle tieto slová môžeme 

aplikovať na Pannu Máriu, Ježišovu matku... 
Mária - meno po celé stáročia uctievané, milované a vzývané kresťanmi na celom 

svete... Meno, ktoré kedysi zaznelo z úst archanjela Gabriela. A od toho času blahoslovia ju 
všetky pokolenia (Lk 1, 48). Svedčí o tom veľké množstvo oslovení: Bohorodička, Božia 
Matka, Naša Pani, Naša Matka, Sedembolestná Panna Mária... 

Kardinál Newman hovorí, že všetka Máriina sláva je vo vzťahu ku Kristovi. A 
kardinál Vyszynski poznamenáva, „že všade, kde sa rozšírila úcta k Panne Márii, ľud sa hrnie 
k Ježišovi Kristovi.” 

Slová Ježiša Krista vyslovené v dome Marty a Márie naozaj možno aplikovať na 
Pannu Máriu...  

 
 
Nedeľa Praotcov 
 
„Lebo hovorím vám, 
že ani jeden z tamtých mužov, 
čo boli pozvaní, 
neokúsi moju večeru”   (Lk 14, 24). 
 
Evanjelický teológ Wilhelm Busch spomína tento príklad: 
Na mori sa potápala loď. Cez palubu beží jeden z námorníkov a volá: 
„Všetci na palubu. Loď sa potápa!” 
Beží aj okolo kuchyne. Kuchár tu úplne pokojne pečie kurčatá a hovorí: 
„Musím si najprv splniť svoju povinnosť”, a pečie kurčatá. A potom sa aj so svojimi 

kurčatami utopil. 
Tak nám pripadá dnešný človek. Kristus? Neaktuálne! Nedeľná bohoslužba? Nemáme 

čas! Spoveď? Nemám čas! Modlitba? Nemám čas!... Na všetko iné máme čas, stihame mnohé 
veci... Tak ide svet bez Krista - do pekla... Kristove slová sú jasné: Ani jeden z tých, čo som 
pozval, a neprišli, neokúsia moju hostinu!  

 
 
Nedeľa Svätých Otcov 
 
To všetko sa stalo, 
aby sa splnilo, 
čo Pán povedal ústami proroka: 
„H ľa, panna počne a porodí syna 
a dajú mu meno Emanuel...”  (Mt 1, 22-23). 
 
Flaccus Quintus Horátius, jeden z najväčších starorímskych básnikov, sťažuje si v 

jednej óde na občianske vojny i hovorí: „Príďže už, ty syn vznešenej panny, ostaň dlho u ľudu 



svojho, navráť sa neskoro do neba a maj zaľúbenie v tom, že ťa tu volajú otcom a 
kniežaťom.”  

Boží sľub o vykúpení sveta, daný v raji prvým rodičom, obnovený u patriarchov a 
predpovedaný prorokmi, bol splnený  vo svätej noci, príchod ktorého oznámil spev anjelov... 
Syn tejto vznešenej Panny prišiel, aby pozdvihol ľudstvo k tej veľkosti, ktorú stratil vlastnou 
vinou, „aby sme, ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života” 
(Tít 3, 7). 

„Od tejto svätej noci je Boh vo svete - a svet v Bohu.” (Odo Casel). 
 
 
Predsviatok Narodenia Pána 
 
„Sláva Bohu na výsostiach 
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle”  (Lk 2, 14). 
 
Keď koncom minulého storočia položili podmorský kábel, ktorý spojil nový svet so 

starým - Ameriku s Európou -, prvé slová, ktoré sa po ňom preniesli z jedného brehu mora na 
druhý, boli slová z Lukášovho evanjelia: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom 
dobrej vôle” (2, 14). 

Boli to tie isté slová, ktorými v betlehemskej noci pozdravili anjeli pastierov, aby po 
prvý raz bolo nadviazané pevné spojenie medzi nebom a zemou. Ježiš bol ako spojovací kábel 
medzi Bohom a nami, aby sme sa v ňom a skrze neho mohli dorozumieť s Otcom, ktorý je na 
nebesiach. 

 
 
Narodenie nášho Pána Ježiša Krista 
 
 
Vošli do domu 
 a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, 
padli na zem a klaňali sa mu   (Mt 2, 11). 
 
Alighieri Dante, najväčší taliansky básnik stredoveku, bol raz obžalovaný u biskupa, 

že si pri bohoslužbe nedal dole čiapku. Dante pripustil, že na vonkajšiu formalitu mohol 
zabudnúť. Povedal však: „Bol som vnútorne tak zaujatý modlitbou, že ani neviem, či som si 
ju dal dole alebo nie. Lenže ako konal svoju zbožnosť ten, kto ma udal? Ten určite málo 
myslel na Boha, keď mal čas dôkladne zaoberať sa mojou osobou.” 

Traja mudrci nás svojím správaním učia, ako má vyzerať každá naša návšteva Božieho 
domu: „Padli na zem a klaňali sa mu” (Mt 2, 11).  A ako odmenu nájdeme to isté Dieťa, ktoré 
našli oni - Ježiša, prítomného na oltári pod spôsobom chleba a vína. 

 
 
Zbor Presvätej Bohorodičky 
 
On vstal, 
vzal za noci dieťa i jeho matku 
a odišiel do Egypta...  (Mt 2, 14). 
 
Keď vstupoval sv. Cyril do kláštora, pýtali sa ho, čo sa chce naučiť v kláštore. 

Odpovedal: „Božej bázni!” 



Opravdivá bázeň je plná lásky a vyviera z lásky. Podľa Svätého písma je počiatkom 
múdrosti. Vidíme ju u sv. Jozefa, o ktorom čítame, že vstal, vzal za noci dieťa a odišiel. 
Všimnime si tú pohotovú pružnosť a obetavú ochotu. Bez jediného slova plní príkaz, ktorý 
mu kladie Boží posol... 

Prosme nášho Pána, aby takýmito kvalitami štedro obdaril všetkých, ktorým pridelil 
Jozefovu úlohu. 

 
 
Sv. prvomučeník Štefan 
 
Počujte iné podobenstvo: 
Istý hospodár vysadil vinicu... 
Keď sa priblížil čas oberačky, 
 poslal k vinohradníkom svojich sluhov, 
aby prevzali jeho diel úrody. 
Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; 
Jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali  (Mt 21, 33-35). 
 
Počas prenasledovania v Mexiku istý kresťan menom Farfan vyvesil na svojom 

obchode plagát s nápisom: „Nech žije Kristus, Kráľ! Boh neumiera!” Tento nápis zbadal 
generál Pueblo. Zišiel s koňa a prikázal obchodníkovi, aby ho dal dole. Ten nechcel. Generál 
sám strhol plagát. Jeho dal do väzenia a pred popravou sa mu začal posmievať: 

„Som zvedavý, ako umierajú kresťania!” 
„Takto!” - povedal Farfan a pozdvihol v ruke kríž. A dodal: „Odpúšťam ti!” 
Do radostnej vianočnej zvesti rušivo zaznieva surové zabitie sv. Štefana, jedného zo 

siedmich diakonov prvotnej Cirkvi. 
Čo však majú Vianoce spoločné so sv. Štefanom? Historicky nič, - ale predsa mnoho... 

Dobrotivý Boh začína našu spásu ľudsky a pokojne - v podobe dieťaťa. Ale dovŕšenie 
spasiteľného diela sa deje sebaobetovaním až k smrti. A sv. diakon Štefan sa stáva 
spolupracovníkom diela spásy podľa príkladu Ježiša Krista. Je prvým z tých Božích sluhov, 
ktorých údel spomína podobenstvo o zlých vinohradníkoch: jedného zbili, iného zabili, 
ďalšieho ukameňovali. A jeho smrť je tak podobná s Kristovou smrťou: Zvolal veľkým 
hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech” (Sk 7, 60). 

 
 
Nedeľa po narodení Pána 
 
Po Herodesovej smrti 
sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte 
a povedal mu: 
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku 
a choď do izraelskej krajiny...„   (Mt 2, 19-20). 
 
Pápež Ján XXIII. pri jednej príležitosti povedal: „Pre ľudí dobrej vôle nejestvujú a 

nemôžu jestvovať neprekonateľné prekážky.” 
Všetci sme v rukách všemohúceho Boha, ktorý má o nás ustavičnú starostlivosť, 

vyplývajúcu z nekonečnej lásky. Božia prozreteľnosť nespí, Boh na nás nikdy nezabúda. Ako 
viedol kroky Svätej rodiny do Egypta a späť, tak vedie aj nás k spáse. Nemusí to byť 
napomenutie vo sne a slová anjela. Boh má veľmi mnoho dverí, ktoré nám nenapadne otvára; 
veľmi mnoho hlasov, ktoré môžu ovplyvniť naše slobodné rozhodovanie. 



 
 
Obriezka nášho Pána Ježiša Krista 
 
Po ôsmich dňoch, 
keď ho bolo treba obrezať, 
dali mu meno Ježiš, 
ktorým ho anjel nazval skôr, 
ako sa počal v živote matky  (Lk 2, 21). 
 
Katarína Emerichová vo svojich hovoroch o živote a utrpení náš Pána hovorí, že 

betlehemský kňaz, ktorého sv. Jozef požiadal o vykonanie obradu obriezky, veľmi dlho 
nechcel dopustiť, aby tomuto dieťaťu dali meno Ježiš. Význam tohto mena bol neobyčajne 
veľký. V starozákonných dobách totiž dávali deťom také mená, ktoré niečo vyjadrovali. 
Tomuto starozákonnému kňazovi sa toto meno zdalo príliš vznešené pre synka chudobných 
ľudí, pretože znamenalo: Spasiteľ, Vykupiteľ. 

Čítanie tejto state zo sv. evanjelia vždy pripadá na občiansky nový rok. S týmto 
najsvätejším menom máme začať ako kresťania svoj vstup do nového roku. V tomto mene 
máme žiť, modliť sa a pracovať zo všetkých síl, aby bol pre nás všetkých šťastný, radostný a 
požehnaný. 

 
 
Nedeľa pred Bohozjavením 
 
Ján bol na púšti, 
krstil a hlásal krst pokánia 
na odpustenie hriechov    (Mk 1, 4). 
 
Keď sa zjavila Panna Mária sv. Bernadete v lurdskej jaskyni, povedala: „Pokánie, 

pokánie, pokánie!” 
Krst, ktorý hlásal sv. Ján Krstiteľ, a ktorý žiadal aj Ježiš Kristus od každého, kto sa 

chce spasiť, znamenal vždy námahu, zmenu zmýšľania od zlého k dobrému, či od dobrého k 
lepšiemu. Evanjelium nás však neprestáva uisťovať, že všetci zahynieme, ak sa včas 
nepostaráme o zmenu svojho života, ak nebudeme robiť pokánie (porov. Lk 13, 5). 

 
 
Predvečer Bohozjavenia 
 
„Hlas volajúceho na púšti: 
«Pripravte cestu Pánovi, 
vyrovnajte chodníky! 
Každá dolina sa vyplní 
a každý vrch a kopec zníži. 
Čo je krivé, bude priame, 
a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou...»”  (Lk 3, 4-5). 
 
Sv. Ján Krstiteľ slovami proroka Izaiáša oznamuje príchod skutočného kráľa, Kráľa 

vekov, Ježiša Krista, a výzvou, aby mu pripravili cestu. Nie tú, čo vedie cez polia a dediny, 
ale tú, čo vedie k ľudským srdciam... Nie je ťažko uhádnuť o aké kopce tu ide a o aké 



doliny... Najväčším hrbom, najväčšou prekážkou, ktorá stojí Pánovi na ceste do našich myslí, 
je pýcha. 

Starí židovskí rabíni, uvažujúc nad ľudskou pýchou voči Bohu, mali príslovie: „Keby 
Boh býval na zemi, ľudia by mu vytĺkli okná.” 

Pyšný človek nikoho vyššieho neuznáva. A pýcha, to je bariéra, cez ktorú Boh k 
človeku nepríde. 

 
 
Bohozjavenie  
 
A z neba zaznel hlas: 
„Toto je môj milovaný Syn, 
v ktorom mám zaľúbenie”   (Mt 3, 17). 
 
Francúzsky básnik Comte de Lautréamont v zbierke Maldororove spevy (1869) 

napísal: „ Podľa toho, čo mi vraveli, som synom muža a ženy. Podivné! A ja som si myslel, že 
som čosi viac!”  

A naozaj, my sme niečo viac! „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie”, 
- zaznel hlas nebeského Otca o Kristovi na rieke Jordán. Tieto slová platia o každom, kto v 
neho uveril, prijal krst a znovu sa zrodil z vody a zo Svätého Ducha (porov. Jn 3, 5). 

„Byť pokrstený v Ježišovi znamená odovzdať sa moci Ducha.” (Carlo M. Martini). 
 
 
Zbor sv. Jána Krstiteľa 
 
„H ľa, Boží Baránok, 
 ktorý sníma hriech sveta...”  (Jn 1, 29b). 
 
Španielsky maliar Murillo namaľoval obraz sv. Jána Krstiteľa. Namaľoval ho tak, ako 

tmavou nocou nesie na svojich pleciach ťažko chorého človeka. Ide tmou, ale pred ním kráča 
Ježiš a svetlo v jeho rukách mu svieti na cestu. 

Ľudstvo bolo ťažko choré. Sv. Ján Krstiteľ ho viedol k Božiemu Baránkovi, ktorý 
sníma hriechy sveta... Bol obetovaný ako baránok, ako vykupná obeť, aby touto obetou bol 
vykúpený celý svet. 

„Kristus nás učil, ukázal nám a dokázal, že Baránok je silnejší ako lev. Radujte sa! 
Posledná kapitola svetových dejín sa bude volať: Agnus vincit (Baránok zvíťazí)”, povedal 
Domenico Giuliotti. 

 
 
Nedeľa po Bohozjavení 
 
Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: 
„Robte pokánie, 
 lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo”  (Mt 4, 17). 
 
„Keby ľudia vedeli, čo je to večnosť, urobili by všetko, aby sa polepšili”, povedala 

sestra Lucia po zjavení Panny Márie vo Fatime. 
Slová, nad ktorými sa máme všetci zamyslieť! „Robte pokánie!” - to bola prvá výzva 

nášho Spasiteľa, keď začal verejne učiť po svojom pokrstení... Pre nás je vážnym 
napomenutím, aby sme nenechali ujsť čas milosti, ktorý nám bol daný k spáse (porov. 2 Kor 



6, 2). Krátky čas, ktorý sme dostali, je naozaj časom milosti. Preto: „Využívajte čas” (Ef 5, 
16). 

 
 
Troch svätiteľov 
 
„Vy ste soľ zeme... Vy ste svetlo sveta”  (Mt 5, 13-14). 
 
Wilhelm Busch spomína príbeh, ktorý je typický aj pre našu dobu. 
Zomrel istý muž a jeho príbuzní obstarávali pohreb. Kvôli pohrebnému oznámeniu 

prišli aj do tlačiarne. Pracovník sa ich pýtal, či na oznámeniach má vysádzať aj kríž. „Iste!”, 
znela odpoveď. „Náš otec nemal nič proti kresťanstvu.” 

Chladné srdce sa nedá zreteľne formulovať. Lenže peklo sa raz bude hemžiť ľuďmi, 
ktorí nemali „nič proti tomu”, a predsa zostali bez Krista, bez vykúpenia, bez milosti a bez 
odpustenia hriechov. 

Žime teda tak, aby sme boli naozaj svetlom, aby sme svietili... 
 
 
Stretnutie Pána 
 
A Ježiš sa vzmáhal  
v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí   (Lk 2, 52. 
 
L. Perlaky v knihe Žiť, ale ako, chcel ukázať modernému svetu ako má využiť čas, aby 

žil rozumne a dosiahol už tu na zemi istý stupeň šťastia ako predzvesť toho, čo bude vo 
večnosti. V tejto súvislosti poukazuje na potrebu materiálnych hodnôt, pričom nezabúda 
pripomenúť i to jedno najpotrebnejšie. 

My, ktorí sme pokrstení, mali by sme sa vzmáhať k bezchybnosti, k svätosti života, 
ktorá by nás urobila milými Bohu i hodnými jeho odmeny. Tento cieľ je pre nás všetkých 
pokrstených spoločný, aj keď cesta k nemu môže byť pre každého iná. Ak si chceme vybrať 
tú pravú, tú našu, potrebujeme najprv múdrosť. A potom Božiu milosť ako silu vydržať a 
kráčať po nej bez ťažkosti až do konca. 

„Najkrajšia múdrosť je milovať Boha” (Sir 1, 14). 
 
 
Zvestovanie Presvätej Bohorodičke 
 
Anjel prišiel k nej a povedal: 
„Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou”  (Lk 1, 28). 
 
Vo filme východonemeckej produkcie Salamínsky sudca, tento múdry človek dáva 

svojmu synovi na cestu do života radu: 
„A o ženách nikdy zlé! Aj pred poslednou maj úctu, lebo skrze ženu sme my živí!” 
A preto každý šľachetný muž sa skloní pred jemnosťou, nehou a materstvom ženy. 
V Panne Márii vidíme najväčší ideál, že už jeho odtieň je ťažko hľadať... Sv. Ján z 

Kríža hovorí, že „Mária bola od samého začiatku pozdvihnutá k tomuto vysokému stavu”. 
Preto ju anjel, posol z neba, právom nazýva „milosti plnou”. 

 
 
Sv. veľkomučeník Juraj 



 
„...Ak mňa prenasledovali, 
budú prenasledovať aj vás”  (Jn 15, 20). 
 
Anglický kňaz Ján Boste bol 15-krát mučený, takže nakoniec mohol chodiť len o 

barlách, celkom skrivený, ale duševne nezlomený. „Môžete ma zabiť, ale žiadnymi mukami 
nevynútite priznanie... Som katolícky kňaz a nehanbím sa hlásať Kristovo evanjelium.” 

Prenasledovanie je jedným zo znakov pravosti Cirkvi, znamením skutočnej 
príslušnosti ku Kristovi, ktorý bol väčšinou odmietaný, ohováraný, prenasledovaný a 
nakoniec zabitý. A keďže „sluha nie je väčší ako jeho pán” (Jn 15, 20), nemáme teda dôvody, 
aby sme boli smutní pre odmietnutie svetom - ak máme čisté svedomie, ak milujeme Boha. 

 
 
Narodenie sv. Jána Krstiteľa 
 
Ale anjel mu povedal: 
„Neboj sa, Zachariáš, 
lebo je vyslyšaná tvoja modlitba...”  (Lk 1, 13). 
 
Keď kardinál Levigerie začínal svoju misijnú činnosť v severnej Afrike, prvé čo 

urobil, bolo založenie karmelitánskeho kláštora. Keď ho upozorňovali, že karmelitánky budú 
len uzavreté v kláštore a neprídu  vôbec do styku s obyvateľstvom, odpovedal, že oni svojimi 
modlitbami vykonajú viac, než  školy a nemocnice. 

„Veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého” (Jak 5, 16).  
Zachariáš sa veľmi modlil, aby ho  Boh požehnal potomstvom. Modlil sa dlho a 

úprimne. Až na sklonku života mu oznámil Pán: Tvoja modlitba je vyslyšaná... 
Boh vždy vypočuje spravodlivého človeka. Spôsob a čas vyslyšania si však určuje sám 

podľa svojho múdreho plánu. On najlepšie vie - čo, kedy, komu a ako dať... 
 
 
Sv. apoštoli Peter a Pavol 
 
„A ja ti hovorím: 
Ty si Peter 
A na tejto skale postavím svoju Cirkev 
A pekelné brány ju nepremôžu...”   (Mt 16, 18). 
 
Kardinál Consalvi, jeden z najväčších diplomatov posledných storočí, vyjadril 

duchaplným paradoxom túto myšlienku. 
Raz, keď sa mu Napoleon vyhrážal, že zničí Cirkev, kardinál lakonicky odpovedal: 

„Veli čenstvo, to sa nepodarilo ani nám kňazom.” 
Cirkev je Božím dielom, nedá sa zničiť, nech ju akokoľvek zdiskreditujú a pošliapu... 

Nezničia ju ani zlí kňazi... 
 
 
Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky 
 
V týchto dňoch 
sa Mária vydala na cestu 
a ponáhľala sa do istého judejského miesta 



v hornatom kraji                         (Lk 1, 39). 
 
Predstavme si túto situáciu: Panna Mária sa od anjela dozvedela, že sa stane matkou 

Vykupiteľa sveta. Pritom však počuje o starnúcej príbuznej Alžbete, že je už v šiestom 
mesiaci. Hneď sa k nej vybrala, do hornatého kraja, aby pomohla Alžbete a bola pri nej v 
ťažkých chvíľach. 

Toto je obraz Panny Márie pre dnešnú dobu: obraz Márie slúžiacej. Slúžiť svetu v 
láske. 

Sv. Františka z Chantal chodievala často na spoveď k sv. Františkovi Saleskému, ktorý 
jej radil: „Nemôže byť človek na svete šťastný, ak nepomáha zo všetkých síl k dobrému.” 

Panna Mária je nám v tom pekným príkladom. 
 
 
Sv. Cyril a Metod 
 
Prišli ho počúvať 
a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov (Lk 6,18). 
 
V jednom americkom meste učiteľ rozdal deťom lístky, na ktorých bol nakreslený 

dom. Na obrázku chýbalo niekoľko podrobností. Deti mali na tento dom nakresliť to, čo si 
mysleli, že tam chýba.  

Deti vzali ceruzky a začali kresliť. Jeden namaľoval bleskozvod, druhý komín, tretí 
moderné rolety do okien, cez ktoré bolo vidieť rádio, chladničku... Jedno dievča nakreslilo 
kríž na stenu. 

Iste, v dome sú potrebné televízory, chladničky, záclony a mnoho iných vecí, ale bez 
kríža by to nebol kresťanský dom. Kríž naznačuje, že v tejto rodine žije Ježiš Kristus a že táto 
rodina chce žiť podľa evanjelia. 

Toto evanjelium nám prišli zvestovať sv. Cyril a Metod. Ako si vážime toto 
evanjelium? Dajme mu miesto, ktoré mu patrí v našom živote... Nasledujme to „veľké 
množstvo ľudu” (Lk 6, 17), ktoré sa zišlo okolo Ježiša - a počúvajme ho... 

 
 
Sv. prorok Eliáš 
 
Všetci mu prisviedčali 
a divili sa milým slovám, 
čo vychádzali z jeho úst...   (Lk 4, 22). 
 
J. A. Komenský vo svojej Didaktike, v 24. kapitole, píše: „Sväté písmo nech bude 

všetkým školám začiatkom i koncom všetkého. Tiež všetkému, čomu sa učí kresťanská 
mládež po Svätom písme (vedám, umeniu, reči a pod); nech bude vyučované v závislosti na 
Písme, aby mohli všade znamenať a jasne vidieť, že všetko, čoho cieľom nie je Boh a život 
budúci, je čírou márnosťou.”  

Nečudo, keď aj tí, čo v synagóge počuli Ježiša čítať z Písma, divili sa týmto slovám, 
ktoré vychádzali z jeho úst...  

 
Premenenie Pána 
 
Kým ešte hovoril, 
zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: 



„Toto je môj milovaný Syn, 
v ktorom mám zaľúbenie...”   (Mt 17, 5). 
 
Dánsky spisovateľ Hans Christian Andersen na sklonku svojho života napísal svoj 

vlastný životopis s príznačným nápisom: Rozprávka môjho života. V ňom píše: „Môj život to 
bola naozajstná rozprávka, taká bohatá a ľúbezná...” 

Kiež by to o sebe mohol povedať každý na sklonku svojho života. Že náš život bol 
každému milý a ľúbezný. Predovšetkým, kiež by to o nás mohol povedať Boh: Toto je môj 
milovaný syn, milovaná dcéra, v ktorých mám zaľúbenie. 

 
 
Zosnutie Presvätej Bohorodičky 
 
Ale on povedal: 
„Skôr sú blahoslavení, 
čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho”  (Lk 11, 28). 
 
Zo života sv. Antona pustovníka sa rozpráva, ako vychovával spolubratov, ktorí sa k 

nemu pripojili. Prečítal im úryvok zo Svätého písma a pýtal sa, čo tento výrok znamená. 
Každý odpovedal ako najlepšie vedel. Len jeden riekol: „Ja neviem.” Pustovník Anton 
pochválil toho posledného: „Ten je na správnej ceste.” 

Len ten, kto Sväté písmo pokorne počúva a uvažuje nad ním, len ten počuje niečo 
nové... Ježiš Kristus práve takých pochválil... Sú blahoslavení... Blahoslavená je aj Ježišova 
Matka Mária, pretože prijala do srdca Božie slovo a vo svojom živote ho aj uskutočňovala. 

 
 
Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa 
 
Herodes sa Jána bál. 
Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý...   (Mk 6,20). 
 
V obrovskom zástupe svätých má osobitné miesto sv. Ján Krstiteľ, Pánov Predchodca. 

Tešil sa úcte už za života. Uctil si ho aj sám kráľ Herodes.  
Aj my obdivujeme nielen jeho vysoko spravodlivý a čestný život, ale aj cestu, ktorou 

dosiahol svätý život. Vieme však, že nebola ľahká... Ani on, ani ostatní svätí nemali ľahkú 
cestu k svätosti. 

Sv. Terézia z Avily na sklonku svojho života napísala, že potrebovala 47 rokov, aby 
natoľko dozrela, že sa mohla dať viesť Duchom Božej lásky. 

Sv. Ján Krstiteľ, ako aj všetci svätí sú nám príkladom, že svätým sa môžeme stať na 
každom mieste. Nemusíme odchádzať na púšť, do kláštora, ani zomierať mučeníckou smrťou. 
„Nie je dôležité to, čo robíme, ale koľko lásky do svojej činnosti vložíme. Robme malé veci s 
veľkou láskou.” (Matka Terézia). Na každom mieste a v každom povolaní môžeme dosiahnuť 
svätosť. Nie je to úloha ľahká, ale dosiahnuteľná.   

 
 
 
 
 
 
 



 
 


