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26. 7. 2020

35. 
R.: Pane, tvoj zákon veľmi milujem.

17. nedeľa v období cez rok

 Všetci ľudia sú povolaní vojsť do Kráľovstva. Toto mesiášske 
kráľovstvo, ohlasované najprv synom Izraela, má prijať ľudí zo všetkých 
národov. Kto chce doň vojsť, musí prijať Ježišovo slovo: Pánovo slovo sa 
to�ž prirovnáva semenu, ktoré sa seje na pole: �, čo ho počúvajú s vierou 
a sú pričlenení ku Kristovmu maličkému stádu, prijali samo Kráľovstvo. 
Semeno potom vlastnou silou klíči a ras�e až do času žatvy. 
 Kráľovstvo patrí chudobným a maličkým, čiže tým, ktorí ho prijali 
s pokorným srdcom. Vyhlasuje ich za blahoslavených, Týmto „maličkým“ 
Otec láskavo zjavil, čo ostáva skryté pred múdrymi a rozumnými. Ježiš má 
účasť na živote chudobných od jasieľ až po kríž; zo skúsenos� vie, čo je 
hlad, smäd a nedostatok. Ba viac, stotožňuje sa s chudobnými každého 
druhu a činorodú lásku k nim kladie ako podmienku na vstup do svojho 
kráľovstva. 
 Ježiš pozýva hriešnikov k stolu Kráľovstva. Vyzýva ich, aby sa 
obrá�li, lebo bez toho nie je možné vojsť do Kráľovstva; slovom i skutkom 
im však ukazuje bezhraničné milosrdenstvo svojho Otca a nesmiernu radosť 
v nebi... nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie“. Vrcholným dôkazom 
tejto lásky bude obeta jeho vlastného života „na odpustenie hriechov“. 
 Ježiš volá do Kráľovstva podobenstvami, ktoré sú typickou črtou 
jeho učenia. Kto chce získať Kráľovstvo, musí obetovať všetko; slová 
nestačia, vyžadujú sa skutky. Podobenstvá sú pre človeka akoby zrkadlá: 
Prijíma slovo ako skalnatá pôda alebo ako dobrá zem? Čo robí s talentami, 
ktoré dostal? Ježiš a prítomnosť Kráľovstva na tomto svete sú tajomným 
spôsobom v strede podobens�ev. Treba stať sa Kristovým učeníkom, aby 
človek poznal „tajomstvá nebeského kráľovstva“. Pre tých, čo ostávajú 
„vonku“, všetko zostáva záhadou. 



 Nerozlučiteľná dvojica od okamihu stvorenia prvých ľudí. Dejiny 
dosvedčujú, že vo všetkých obdobiach a kultúrach človek vystupoval ako 
bytosť zameraná na Boha, od ktorého pochádza a ku ktorému smeruje. 
Kdesi uprostred toho sa usiloval Ho nájsť a dostať sa do styku s Ním. Obracal 
sa k Nemu prostredníctvom modlitby, obety, dobrých skutkov. Snažil sa 
rozprávať s Bohom a predstavu o Ňom naskicoval v obrazoch, v posvätných 
miestach v spevoch v hymnách a v písomných úvahách.
 V porovnaní s ostatnými náboženstvami kresťanstvo je výnimočné 
v tom, že nevychádza od človeka, ale od Boha. Boh nielen stvoril človeka, 
ale Boh sa stal človekom! Večný Boh sa vo svojom Synovi zjavuje človekovi, 
vstupuje do jeho príbehu, ide mu v ústrety, učí ako sa má modliť, oslobodzuje 
človeka od zla a hriechu, ukazuje mu cestu, po ktorej môže prísť k Nemu.
Boh a človek – nerozlučiteľne spojení. Boží Syn sa stal synom človeka, 
aby nás vykúpil a  aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Takto osoba 
Ježiša Krista, ukrižovaného a vzkrieseného, je stredobodom a podstatou 
kresťanskej viery. To vysvetľuje, prečo v kresťanstve nezáleží natoľko na 
poznaní, ale skôr na živote v Kristovi prostredníctvom viery a lásky. To�ž, 
nestačí iba prijať Ježišovo náboženské a mravné učenie, treba veriť v Ježiša. 
On je istotne našim učiteľom, ale na prvom mieste je našim Spasiteľom. 
Jeho slovo nie je slovo proroka alebo mys�ka, ale slovo Boha, a teda je plná 
a absolútna pravda pre všetkých ľudí a pre všetky časy.

BOH A ČLOVEK



 Zodpovedná odpoveď kresťana je v tom, že je pozorným 
poslucháčom Božieho slova a zároveň aj jeho uskutočňovateľom. Vierou 
prijíma Krista za svojho Spasiteľa a Pána, a láskou umožňuje, aby Kristus žil 
v ňom, ako to vyznal apoštol Pavol: Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. 
Žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za 
mňa.
 Boh a človek – sú ako dve do seba zatavené sviece, ktoré nemôže 
už nik oddeliť. Spojenie Boha s jeho nepatrným tvorom je tá najkrajšia 
vec, je to šťas�e, ktoré nemožno pochopiť. Skúsme na chvíľu nahradiť 
slovo človek vlastným menom. Čo sa nám vynorí v mysli? Čo by sme mohli 
povedať o našom vzťahu? Sme nerozlučiteľnou dvojicou? Je Ježiš Kristus 
stredobodom nášho života?
 Znova dostávame šancu obnoviť a prehĺbiť svoj vzťah s Kristom, 
ktorý nie je možný bez modlitby a  bez kostola. Byť dobrým kresťanom je 
celoživotné úsilie o vzťah viery a lásky ku Ježišovi Kristovi a k ľuďom.

Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej 
zemi!

Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.
Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu 

naprotiveň svojim nepriateľom,
aby si umlčal pomstivého nepriateľa.

Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a 
na hviezdy, ktoré si ty stvoril:

čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho 
ujímaš?

Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a 
cťou si ho ovenčil

a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk.
Všetko si mu položil pod nohy: ovce a všetok domáci 

statok aj všetku poľnú zver,
vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe 

po dne morskom.
Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej 

zemi!



17. Cezročný týždeň myslava baška

Pondelok
27. 7.

Sv. Gorazda a 
spoločníkov

  18.30 
† Anna, Juraj, Alexander

Utorok
28. 7.
Féria

18.30
† Juraj, Mária, Ján, Anna

Streda
29. 7.

Sv. Marty

18.00 
úmysel ordinára                     

        

17.30  
† Agnesa Ničová

Štvrtok
30. 7.
Féria

18.30
† Miroslav 

(1. výr.)

Piatok
31. 7.

Sv. Ignáca z Loyoly

18.30
† Vdp Jozef Šoffa 

(4. výr.)

Sobota
1. 8.

Sv. Alfonza Máriu 
de´Liguory

7.30
za farnosť

Nedeľa
2. 8.

Osemnásta nedeľa 
v cezročnom období

8.00
spoločný úmysel

9.30
† Matej
11.00

† Miroslav

 9.30
ZBP František Janitor 

s rod.      

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň


