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37. 
R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

19. nedeľa v období cez rok

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku 
a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil 
zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. 
Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul 
proti nim.
Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš.
Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od 
strachu vykríkli.
Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“
Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po 
vode.“
On povedal: „Poď!“
Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl 
silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“
Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si 
pochyboval?“ A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, 
klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“
 Dôležitý nie je kri�k, ani ten, kto poukazuje, že silný muž robí chyby a 
že ten, čo niečo robí, mohol by to urobiť lepšie. Česť patrí tomu, kto je skutočne 
v aréne. Tomu, kto v lepšom prípade zakúsi radosť z veľkého úspechu a v horšom 
prípade zlyhá, ale aspoň zlyhá v odvážnom skutku. A tak jeho miesto nebude 
nikdy medzi tými bojazlivcami, ktorí nepoznajú ani úspech, ani porážku. 



 Ježiš si nepotreboval získavať učeníkov peknými sľubmi. Naopak, 
od začiatku účinkovania im hovoril o ceste kríža: „Toto som vám povedal, 
aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som 
premohol svet!“ 
Ježiš pripravoval učeníkov na časy, keď po jeho návrate k Otcovi oni 
budú pokračovať v jeho poslaní. Zdôrazňoval dve základné a navzájom 
neoddeliteľné témy: nevyhnutnosť kríža, predpoveď súžení za jeho meno 
ale súčasne aj uistenie, že i v situáciách, keď zlo zdanlivo nadobudne 
prevahu, Ježiš je vždy nad situáciou a svojich učeníkov nikdy neopus�. 
 Táto dôvera má byť zdrojom ich pokoja. Pri u�šení búrky to 
učeníci zažili na vlastnej koži a aj tu sa potvrdilo, že je lepšie raz zakúsiť než 
desaťkrát počuť. Prvé čítanie o osudoch proroka Eliáša, utekajúceho pred 
zákernou kráľovnou Jezabel poukazuje na to, že prenasledovanie a úklady 
boli vždy osudom Božích obľúbencov. Aj Eliáš pociťuje potechu z Božej 
blízkos�, ktorá mu je vzácnejšia, než prejavy Božej moci ako búrka či oheň. 
 V čase, keď učeníci zápasili s vlnami, Ježiš prežíval chvíle 
in�mnej blízkos� s Otcom. Jeho modlitba bola viac než vzdávanie chvály či 
prednášanie prosieb. Bola spôsobom jeho by�a. Modlitba je mostom medzi 
ľudským a Božím svetom. V spojení s Otcom prostredníctvom modlitby Ježiš 
aj ako človek zakúšal, že je Synom Nebeského Otca.
 Práve naňho zameriava pozornosť aj v dianí na rozbúrenom 
genezaretskom jazere. Kto je on, že kráča po vode? Ježiš si počína ako môže 
len Boh: „On samojeden rozos�era nebesá a prechádza sa po morských 
hlbinách.“ ,,Vari až ku žriedlam mora došiel si, na dne hlbočiny si sa 
prechádzal?“ 
 



 V kontexte tejto udalos� sa neprejavuje len Ježišova nadvláda 
nad prírodou, ale aj jeho prevaha nad ľudským svetom. Biblis� tu vidia 
podobu so zjavením sa Ježiša učeníkom po zmŕtvychvstaní. Morské hlbiny 
podľa biblickej tradície často predstavujú sily zla, ktoré ohrozuje dobrotu 
stvorenstva. Podobne aj pri vzkriesení zlo a smrť nemôžu nad Ježišom 
defini�vne zvíťaziť, ale naopak, ukáže, že on je ich pánom. Učeníci pochopili, 
že Majster, s ktorým trávia každodenný život je tým, kto dokáže vyslobodiť 
zo všetkých �esní, že je „naozaj Boží Syn.“

 Niekedy treba oči viery, aby sme rozoznali, že Ježiš je nablízku. 
Často uprostred búrok, zmietaní vlnami sklamania a pochybností 
nerozoznáme jeho prítomnosť o nič lepšie, ako jeho učeníci.
 Petrov príbeh nie je o riziku či odvahe, ale o poslušnosti. Treba 
sa naučiť rozlišovať, čo je skutočné Božie volanie a čo len môj bláznivý 
nápad. Samotná odvaha nestačí, musí ju sprevádzať múdrosť a schopnosť 
rozlišovať. Prv než Peter vystúpil z lode, chcel sa uistiť, či si aj Ježiš myslí, 
že je to dobrý nápad a tak žiada: „Ak si to ty, rozkáž mi...“.
 Ak opustíte loď, budete tam vonku vystavení vetru a búrke. Ak 
žijete v lodi – nech je tou vašou loďou čokoľvek – časom zomriete na nudu 
a stagnáciu. Všetko je riskantné. Ak chceš byť Ježišovým nasledovníkom, 
musíš sa vzdať pohodlia ako primárnej hodnoty svojho života.
 Myslím, že na lodi sedelo jedenásť väčších zlyhaní, ako bol Peter. 
Oni zlyhali potichu. Zlyhali súkromne. Ich zlyhanie ostalo nepovšimnuté, 
nespozorované, nekritizované. Jedine Peter okúsil hanbu verejného 
zlyhania. Ak ste už raz kráčali po vode, nikdy na to nezabudnete. Som si 
istý, že Peter si ten radostný okamih niesol so sebou až do hrobu. A jedine 
Peter spoznal nádheru toho, keď ho Ježiš dvíhal vo chvíli veľkej núdze.  
 Mal podiel na spojení, dôvere v Ježiša tak ako nikto z tých 
ostatných. Oni nemohli, veď ani nevystúpili z lode. Najväčším zlyhaním 
nie je topiť sa vo vlnách. Najväčším zlyhaním je nevystúpiť z lode.

 „Zachráň ma, Bože, lebo voda mi vystúpila až po krk. 
V bezodnom bahne viaznem a nemám pevnej pôdy pod nohami, 
dostal som sa do hlbín vôd a zalieva ma príval.“ (Ž 69, 2–3).



19. Cezročný týždeň myslava baška

Pondelok
10. 8.

Sv. Vavrinca

  18.30 
† Margita Mikšová

Utorok
11. 8.

Sv. Kláry

18.30
† Ján, Katarína

Streda
12. 8.
Féria

18.30 
† Ján, Mária

† z rod. Sobotkovej             
† z rod.Klesovej

16.30
sviatosť zmierenia

17.30
sv. o. na úmysel kňaza

Štvrtok
13. 8.
Féria

18.30
† Peter Slimák

Piatok
14. 8.

Sv. Maximiliána Máriu 
Kobeho

18.30
† Irena Balintová

Sobota
15. 8.

Nanebovzatie Panny 
Márie

10.00
za farnosť

9.00
úmysel kňaza

Nedeľa
16. 8.

Dvadsiata nedeľa 
v cezročnom období

8.00
† Pavol
9.30

ZBP Anna, Mária, Anna, 
Mária

11.00
† Vincent, Marta, Vincent

 10.30
    za farnosť

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň


