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12. 7. 2020

33. 
R.: Pane, navštív našu zem a požehnaj jej rastliny.

15. nedeľa v období cez rok

Toto hovorí Pán: „Ako z neba padá dážď a sneh a 
nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej 

klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb 
hladnému, tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich 
úst: nevráti sa ku mne naprázdno, ale vykoná všetko, čo 

chcem, a vydarí sa jeho poslanie.“

Slovo má veľkú moc. Môže rozosmiať alebo rozplakať; potešiť alebo 
zarmú�ť; mo�vovať alebo znechu�ť. Dosť záleží, ako ho použije ten, kto 
hovorí. Neuvážene vyslovené slová bolia niekedy viac ako kamene. Preto je 
príjemné čítať u Izaiáša, že slovo, ktoré vychádza z Božích úst, nie je tvrdé 
ako skala, ale podobá sa dažďu a snehu. Predstava lyžovačky a stavania 
snehuliakov však v tomto prípade musí ustúpiť skutočnos� zavlažovanej 
pôdy. Sneh a dážď so sebou prináša nádej na úrodu a každodenný chlieb.

Naše kratučké čítanie z epilógu Deutero - Izaiáša tvorí jediné 
súve�e s hlbokým obsahom. Lekcionár upozorňuje, že hovorí Boh a 
odhaľuje o sebe čosi dôležité. Biblis� považujú túto pasáž za jedno z 
najsilnejších a najvýpovednejších prorockých vyjadrení v celom Písme.  
 V dejinách vyvoleného národa sa objavili dve pochybnos�: či je 
Boh dostatočne mocný, aby zachránil svoj ľud; a či ho chce zachrániť. 
Deutero - Izaiáš vnáša svetlo do neistoty a predstavuje Božie slovo ako 
účinné a spoľahlivé.



Jemnosť a ľahkosť Božieho slova naznačená metaforou dažďa a 
snehu kontrastuje s pevným presvedčením, že poslanie slova sa vydarí. 
Uistenie o účinnos� a spoľahlivos� Božieho slova je adresované všetkým, 
ktorí sú na pochybách, či sa v tomto svete dá vôbec na niečo spoľahnúť. Pre 
ucelenejší obraz je potrebné vziať do úvahy predchádzajúcu výzvu hľadať 
Pána a vrá�ť sa k nemu. 

Kto sa vydá na túto cestu, spozná vlastnú nedostatočnosť a súčasne 
Boha, ktorý je veľkodušný v odpúšťaní.

Dážď a sneh prichádza z neba a pôsobí na zemi. Slovo v našom čítaní 
navyše naberá takmer osobné črty posla, ktorý koná v mene svojho pána.  
 My kresťania prirodzene myslíme na Slovo, ktoré sa stalo telom – 
na Ježiša Krista a jeho poslanie, ktoré dostal od svojho Otca. On naplnil 
Izaiášovo proroctvo v tajomstve svojho vtelenia, keď sa stal človekom, a v 
tajomstve vykúpenia, keď zomrel, vstal z mŕtvych a vystúpil do neba. Nech 
on sám obnovuje naše životy a prostredníctvom nás posväcuje svet.



Slovo Božie je prejavom Božej lásky voči nám na našu spásu. Ak uveríme 
Slovu, uveríme Bohu a urobíme všetko preto, aby sme boli spasení. Sv. 
písmo je pravdou na našej ceste k Bohu, za našou spásou. Vo Sv. písme 
musíme hľadať najprv úžitok až potom jemnosť, lebo slovo Božie je slovo 
pravdivé a pravda často bolí. Táto pravda je objektívna a večná.

Je to nezaslúžený dar mať stále „po ruke“ niečo, čo nám ozrejmí pravdu o 
Bohu a živote. Stačí tak „málo“. Žiť slobodu Božích de�. Slobodu, ktorá sa 
spája s poslušnosťou Bohu, s láskou k nepriateľom, a s úctou voči sebe. 
Málo a zároveň tak veľa. Poslúchať, milovať tých, čo nám zle robia. Veď 
je to pro� logike nášho rozumu, ale Božia logika je iná. „Milujte svojich 
nepriateľov, a dobre robte tým čo vás nenávidia.“ To je odkaz Krista, ktorý 
odpus�l dokonca aj tým, ktorí ho zabili. Miloval všetkých a miloval ich až do 
krajnos�. Umenie takej lásky bolo zanechané aj nám. Treba stále nanovo 
kontemplovať Sv. písmo, aby sme viac verili, dúfali a milovali tak ako Kristus, 
ktorý nám bol zjavený. 
Slovo zarmucuje, ale aj potešuje. Slovo raní, slovo lieči. Slovo zabíja, no 
aj kriesi. Ale len vtedy ak je povedané s láskou, trpezlivosťou a ochotou 
pomôcť. A o čo viac Božie.
Preto sa nebojme otvoriť svoje srdcia slovu, ktoré nám prinieslo život a 
spásu v Ježišovi Kristovi. Ak ho prijmeme srdcom, nikto nám nevyčíta, že 
sme  „ako obielené hroby, lebo si c�me Krista jazykom, ale naše srdce je 
ďaleko od neho“, ale Ježiš nám povie „vojdite spravodlivý do rados�.“ 
           
  “ Rád sa vypytuj a mlčky počúvaj slová svätých; váž si aj 
podobenstvá starších, lebo ich nepodávajú bez príčiny.”



15. Cezročný týždeň myslava baška

Pondelok
13. 7.
Féria

  18.30 
† Jozef, Margita

ZBP Jozef   

Utorok
14. 7.
Féria

18.30
† Melánia, Patrik

za živých a † z rod. 
Korlovej

Streda
15. 7.

Sv. Bonaventúru

18.00 
† sr. Mária, Mária                  

           

17.30  
úmysel kňaza

Štvrtok
16. 7.

Preblahoslavenej 
Panny Márie 
Karmelskej

18.30
ZBP Jana s rod.

† Drahomír

Piatok
18. 7.

Sv. Andreja Svorada 
a Benedikta

18.30
ZBP Andrej s rod.

Sobota
18. 7.
Féria

7.30
† Veleslava

Nedeľa
19. 7.

Šestnásta nedeľa 
v cezročnom období

8.00
za farnosť

9.30
† Katarína

11.00
ZBP Margita

 9.30
ZBP Ján Serbin

(60 r.)        

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň


