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19. 7. 2020

34. 
R.: Ty, Pane, si dobrý, veľmi láskavý.

16. nedeľa v období cez rok

Veľmi často môžeme na televíznej obrazovke sledovať filmy, kde sa 
rozpráva o krádežiach, lúpežiach a vraždách. Samozrejme, že �eto veci 
sú iba nafilmované, ale aj tak sa nám pri ich pozeraní búri celé vnútro. O 
čo horšie je, keď sa takéto násilnos� dejú v skutočnos�. Vtedy mnohých 
ľudí napadne otázka: Ak Boh naozaj existuje, ako je to možné, že čosi také 
dopus�? Prečo nevykántri zo sveta zlo, aby už neboli vojny, zločiny, a aby 
na zemi zavládol pokoj? Tento návrh je iste dobrý, ale ako sami vidíte, on to 
nerobí. Preto nás možno napadne myšlienka, či sa Boh napokon aj neteší 
zo zla. Určite nie! Boh svojou podstatou je pro� zlu, Boh a zlo sa neznášajú, 
ako sa neznáša voda a oheň. Prečo ho teda Boh nezničí?

Odpoveď nám dáva Sväté 
písmo.

Pán necháva vedľa seba rásť 
dobro aj zlo, pretože človeka 
obdaril slobodou. Môže si slobodne 
voliť medzi dobrom a zlom. Lebo 
keby vyničil zlo, človek by už nemal 
na výber. Bol by donútený konať 
dobro a stra�l by slobodu. Pozrite 
na hviezdy, ktoré poslúchajú Božie 
zákony na �sícinu sekundy, ale 

nikto nepovie, že sú dobré a poslušné, lebo nemajú na výber poslúchnuť či 
neposlúchnuť Boha. Človek má na výber a Boh mu dáva slobodu, aj keď sa 
rozhodne pro� nemu. Ak by vyhubil zlo, vyhubil by aj slobodného človeka. 
A práve na plnení alebo neplnení Božích zákonov vidno dobrotu alebo 
zlobu človeka.



Ďalšia odpoveď, prečo Boh nevykántri zlo, je v tom, že dobrý a zlý 
človek sa ťažko rozoznajú. V podobenstve hospodár hovorí, že neslobodno 
vytrhať kúkoľ, aby sa pri jeho zbieraní nevytrhla aj pšenica. Dokiaľ je 
mladou plodinou, ťažko ju rozoznať od kúkoľa. Tak je tomu aj s človekom. O 
niektorom sa ľudia nazdávajú, že je zlý, bezbožný, ale kto vidí do jeho srdca? 
Možno je v ňom zakorenená viera v Boha, láska, utrpenie, trpezlivosť… Kto 
to vie? Preto nie je jednoduché rozdeliť ľudí na dobrých a zlých. Aj my sami 
len veľmi ťažko môžeme povedať, kam patríme, či medzi dobrých alebo 
zlých. Preto Ježiš povedal, aby sme nikoho nesúdili.

Napokon aj preto Boh nezničí zlo, lebo chce počkať do žatvy. Žatva 
je koniec života človeka, ale aj existencie sveta. Boh dáva každému z nás 
možnosť sa polepšiť. V prírode čosi také nie je možné. Z kúkoľa nikdy 
nebude pšenica, ale v ľudskom živote je zmena vždy možná. Keby sa však 
kúkoľ vytrhal, už by bol so zlým človekom navždy koniec. Pán to nechce 
urobiť, ale čaká na jeho obrátenie a polepšenie.

Všimnime si muža menom Charles de Foucould. V mlados� bol zlým 
človekom a ľahkomyseľným dôstojníkom. Zásluhou istého kňaza začal 
však brať vážne svoju vieru, žil na Sahare a zabúdajúc na seba, slúžil iným. 
Napokon ho zastrelili Tuaregovia. Až po smr� si ľudia uvedomili krásu jeho 
povahy, jeho dobrotu a lásku. Mnohí mladí sa snažia napodobňovať jeho 
život, žiť v bezženstve, v chudobe a pomáhať so všetkých síl tým, ktorí sú 
biedni a slabí. Čo by sme dnes mali, keby Boh tento „kúkoľ“ v mlados� 
vytrhol? Koľko podobných prípadov sa v Cirkvi stalo počas jej existencie? 
Kto by ich spočítal?

Preto Boh nechce vyhubiť zlého človeka, lebo čaká až do žatvy, kedy sa 
dá dobre rozoznať pšenica od kúkoľa. Potom už niet pochybnos� a nič sa 
nedá zmeniť. Kúkoľ sa hodí na oheň, aby sa spálil a dobro bude povýšené 
k večnému víťazstvu. Až na konci sveta nastane víťazstvo dobra, ktoré už 
bude všeobecné, defini�vne a slávne. Tak rozhodol nebeský Otec.



 Boh nás stvoril a poslal nás na tento svet, pretože nás miluje. 
Chce nás spasiť, pretože nás miluje. Aby sme mohli byť spasení, musíme 
spoznávať Boha, milovať ho a slúžiť mu. Aká je to veľká vec poznať Boha, 
milovať ho a slúžiť mu! Na tomto svete nie je nič dôležitejšie, čo by sme mali 
robiť. Všetko ostatné je strata času. Pracovať máme len pre Boha a všetku 
svoju činnosť odovzdávať do jeho rúk.
 Tri štvr�ny kresťanov sa usilujú naplniť iba potreby svojho tela, ktoré 
aj tak onedlho zhynie v zemi, pričom vôbec nemyslia na potreby svojej duše, 
ktorá bude šťastná alebo nešťastná po celú večnosť. Chýba im rozumnosť 
a zdravý úsudok, až z toho mráz behá po chrbte.
 Hľa, človek, ktorý sa stará len o dočasné záležitos�, hlučne sa kvôli 
nim lopo�, chce všetko ovládať a namýšľa si, že je kýmsi. Keby mohol, 
povedal by  slnku: „Uhni a nechaj ma osvecovať svet namiesto teba.“ 
Nastane čas, keď z tohto pyšného človeka zostane len kôpka prachu, ktorú 
rieka odplaví do mora.
 Vidíte, de� moje, často premýšľam o tom, že sa podobáme na 
drobné kôpky piesku, ktoré vietor dvíha z cesty, chvíľu sa s nimi pohráva 
a potom ich rozmetá a pus� nadol. Každý z nás má vo svojej rodine 
zosnulých a dobre vie, o akom prachu hovorím.
 Bezbožní ľudia vravia, že spasiť sa je príliš ťažké. Ale nie je nič ľahšie: 
zachovávať Božie aj cirkevné prikázania, vyhýbať sa siedmim hlavným 
hriechom, robiť dobre a zlu sa vyhýbať – to je všetko!
 Dobrí kresťania, ktorí sa usilujú o svoju spásu a starajú sa o potreby 
svojej duše, sú vždy šťastní a spokojní. Už v tomto živote sa tešia zo závdavku 
budúceho šťas�a. Takíto ľudia budú šťastní celú večnosť. Zlí kresťania, 
ktorí kráčajú k zatrateniu sú poľutovaniahodní: stále sa sťažujú, sú smutní 
a robia zo seba veľkých nešťastníkov. A takými budú celú večnosť. Vidíte ten 
rozdiel?! ...
 De�, vidíte, že treba predovšetkým pamätať na dušu určenú na 
spásu a na večnosť, ktorá nás všetkých čaká. Svet sa pominie aj so svojimi 
bohatstvami, potešeniami a poctami, ale nebo a peklo nikdy nezaniknú. 
Nezabúdajme na to!
 Nie všetci svä� začínali dobre, ale každý z nich dobre skončil. Ani my 
sme svoj život nezačali dobre, tak sa aspoň vynasnažme dobre ho skončiť 
a pripojiť sa k svätým v nebi.

JÁN MÁRIA VIANNEY  - O SPÁSE



16. Cezročný týždeň myslava baška

Pondelok
20. 7.
Féria

  18.30 
† Ján, Mária

† z rod. Sobotkovej
† z rod. Klesovej

Utorok
21. 7.
Féria

18.30
† Ján, Katarína

Streda
22. 7.

Sv. Márie Magdalény

18.00 
úmysel kňaza                           

  

17.30  
† Lucia Smötzerová

Štvrtok
16. 7.

Sv. Brigity

18.30
† Irena Balintová

Piatok
18. 7.

Sv. Šarbela Machlúfa

18.30
† Štefan 

(5. výr.)
† z rod.

Sobota
18. 7.

Sv. Jakuba, apoštola

7.30
† Anna, Pavel, Ondrej, 

Katarína, Margita
Nedeľa
19. 7.

Sedemnásta nedeľa 
v cezročnom období

8.00
† Marta (2. výr.)

9.30
† Marta
11.00

za farnosť

 9.30
† Igor      

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň


