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43. 
R.: Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú.

25. nedeľa v období cez rok

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa 
podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. 
Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice.

Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo 
na námestí. I povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude 
spravodlivé.‘ A oni šli.
Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil 
podobne.
Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu 
nečinne stojíte celý deň?‘ Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj 
vy do mojej vinice!‘
Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov 
a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘

Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal 
denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. 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, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘

Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si 
sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému 
dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa 
zazeráš preto, že som dobrý?‘

Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“



 Nebeské kráľovstvo sa podobá všetkému, čo sa deje v podobenstve, 
nie iba konaniu pána vinice. Nezvyčajné je, že robotníkov najíma sám pán 
a nie jeho správca. Kľúčom k výkladu je obraz vinice ako symbolu Izraela. 
Veľmi jasne to vyplýva z Ježišovho podobenstva o zlých vinohradníkoch. 

 V starozákonných obrazoch predstavuje vinica ľud, ktorý 
neprináša ovocie, lebo nie je verný zmluve. Vo všetkých sa zdôrazňuje 
láskavá starostlivosť Boha o vinicu a nevďak zo strany vinohradníkov. 

 Výmenná spravodlivosť je možná pri materiálnych veciach. Nedá 
sa aplikovať na Božie povolanie. V tom prípade „dať čo je spravodlivé“ 
znamená dať nezaslúžený dar. Boh ho udeľuje slobodne, komu kedy a 
ako chce, a to nezávisle od našich zásluh. To je „spravodlivosť Božieho 
kráľovstva“ a je väčšia než farizejov a zákonníkov. Ježiš prvým nehovorí o 
sume, ale možno predpokladať, že za spravodlivé sa pokladá jeden denár. 
Choď aj ty nám zaznieva každý deň.

 Duchovný život sa rozvíja v súlade Božieho pôsobenia a ľudskej 
odpovede. Nebeské kráľovstvo, ktoré Ježiš hlása a prináša je nezaslúženým 
darom. Ale nestačí ho len pasívne prijať. Ježiš neustále zapája pozvaných, 
počíta s ich inicia�vou. V podobenstve o dvoch bratoch, ktorých otec poslal 
pracovať do vinice jasne zaznieva, že nestačí sľubovať, ale ísť svojou prácou 
plniť vôľu Otca. Aj v podobenstve o poklade na poli a vzácnej perle Ježiš 
poukazuje na potrebu plne sa za Božie kráľovstvo osobne zaangažovať a dať 
zaň všetko. 

 Učeníci preň opus�li ženy a de�, bratov a sestry, domy a polia. 
V podobenstve, ktoré sledujeme je rozhodujúce, že v ktorúkoľvek dennú 
hodinu boli jednotliví robotníci pozvaní, okamžite šli a pracovali.



 Božie slovo hovorí v prítomnej chvíli k tomu, kto ho počúva, do 
momentálnych okolností i celkovej situácie, v ktorom zaznieva. Jestvuje 
viacero postupov pri jeho výklade. Podobenstvo o robotníkoch vo vinici 
možno aplikovať na dejiny izraelského národa. Ale rovnako aj na dejiny 
Cirkvi. Každý poslucháč ich má však aplikovať predovšetkým na seba.  
 V tomto prípade sa pýtať, ako odpovedám na Božie pozvanie, 
či som zareagoval hneď, či si už nemyslím, že v určitom veku je všetko 
stratené, či nezávidím tým, ktorí žijú vlažný a pohodlný život a pritom sa 
im možno darí lepšie než mne, hoci sa od detstva snažím poctivo žiť, akou 
hodnotou je pre mňa Božie kráľovstvo, čo dokážem preň obetovať.
V podobenstve je obvinený z nespravodlivosti pán vinice, hoci v skutočnosti 
je problémom závisť medzi jednotlivými robotníkmi. Možno to aplikovať aj 
na vzťah veriacich k Bohu a k sebe navzájom?

 Svätý Pavol hovorí, že tam, kde sa rozmnožil hriech ešte väčšmi 
sa rozhojnila Božia milosť. Duchovná skúsenosť potvrdzuje, že to pla� aj 
opačne: kde sa koná dobro, tam silnie aj vplyv zla. Pre svätcov boli neraz 
práve veľké ťažkos� dôkazom, že si počínajú správne. Preto ani v cirkevných 
spoločenstvách a inš�túciách nie sme ušetrení od napä�, sporov, závis� i 
nenávis�. Toto postupné zakalenie sŕdc má istú gradáciu a druhý krok závisí 
od prvého. Všetko začína porovnávaním s druhými. To obyčajne vyvolá 
nespokojnosť, pocit nespravodlivos�, závisť, že iným sa darí lepšie, že sú 
viac uznávaní a ocenení. Nespokojnosť podnecuje ohovárania a spory. Tie 
vedú veľmi rýchlo k nenávis�. 
 Medzi veriacimi má možno skrytejšie podoby a navonok jemnejšie, 
„zbožnejšie“ prejavy, no býva niekedy ešte viac krutá a falošná. Východisko? 
Ježiš radí viac si všímať čo ty dostávaš od Boha, veriť že on vidí aj v skrytos�, 
vidí aj prípadné krivdy a štedro odmení, čo človek robí s dobrým úmyslom. 
Ľudskými očami vnímame ľudský dlh preto, lebo očami viery nevidíme Boží 
dar. 



25. Cezročný týždeň myslava baška

Pondelok
21. 8.

Sv. Matúša

  18.30 
† Štefan, Margita

Utorok
22. 9.
Féria

18.30
† Michal Šolc

Streda
23. 9.

Sv. Pátra Pia

18.30 
† Peter Luksič

17.30
† Agnesa Ničová

Štvrtok
24. 9.
Féria

18.30
† Vincet

Piatok
25. 9.

Kántry

18.30
ZBP Terézia s rod.

Sobota
26. 9.
Féria

7.30
† Jozef

Nedeľa
27. 9.

Dvadsiata šiesta 
nedeľa 

v cezročnom období

8.00
za farnosť

9.30
ZBP Johanka, Helenka

11.00
† Jozef Papcún

9.30
† Igor

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň


