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34. nedeľa v cezročnom období
KRISTA KRÁĽA

52.

T ý ž d e n n í k R í m s k o k a t o l í c k e j f a r n o s t i s v. B a r t o l o m e j a v K o š i c i a c h - M y s l a v e

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej
sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním
zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje
ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.
Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní
môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia
sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť;
bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som
chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘
Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného
a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako
pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli
chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘
Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘
Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do
večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol
hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som
pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý
a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘
Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo
smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení
a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste
neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘
A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

Hoci sám Ježiš opisuje svoj druhý príchod ako vesmírnu udalosť,
hovorí, že príde v sláve, sprevádzaný anjelmi, pri samotnom súde sa bude
zaujímať o drobné skutky milosrdenstva, nie o veľkolepé diela. Práve týmito
požiadavkami potvrdzuje, že on je ten Kráľ – Sudca, ako pas�er, ktorý
súdi svoje ovečky. V období, keď pas�eri Izraela zlyhávajú, Boh cez svojho
proroka sľubuje, že on sám bude pas�erom svojho ľudu a svetské poslanie
izraelského národa sa mení na duchovné poslanie Božieho ľudu.
Úryvok evanjelia poslednej nedele je veľkou eschatologickou
predpoveďou a Ježiš uzatvára svoje verejné vyučovanie. V zdrama�zovanom
obraze tak dokonca štyri krát – dva krát v pozi�vnom zmysle, dva v
nega�vnom – zaznieva tých istých šesť skutkov milosrdenstva, dokonca
prednesených vždy v tom istom poradí. Nejde o vyčerpávajúci zoznam, ale o
zdôraznenie ich mimoriadneho významu. Sú konkrétnou ukážkou ako treba
reagovať na potreby blížnych každého druhu.
Tieto požiadavky nezaznievajú po prvý krát až z Ježišových
úst. Zbožným židom sú známe zo starozákonnej náboženskej tradície.
Prorok Ezechiel kladie na spravodlivého nasledujúce požiadavky: nikoho
nezarmucuje, dlžníkovi vrá� záloh, cudzí majetok si neprisvojí, zo svojho
chleba dá hladnému a nahého zaodeje rúchom, nepožičiava na úžeru a
neberie viac, od zločinu si odťahuje ruku a spravodlivo rozsudzuje medzi
stránkami, chodí podľa mojich prikázaní a zachováva moje rozsudky, takže
koná správne: ten je spravodlivý, žiť, áno žiť bude, hovorí Pán, Boh.

Všetky uvedené dobré skutky znamenajú
službu. Ak je Ježiš Sudca a Kráľ vesmíru,
treba byť ochotný slúžiť mu, avšak podľa
jeho požiadaviek mu majú ľudia túto
službu prejavovať v pozornosti na potreby
najnúdznejších bratov. Dlhé diskusie o tom, koho
myslel Ježiš pod „jedným z mojich najmenších
bratov“ len zakrývajú podstatu, na ktorú Ježiš
štvornásobným opakovaním kládol dôraz: každú
službu človeku v akejkoľvek núdzi, už tým, že mu
pomôžeme, preukazujeme ju Ježišovi samému.
Vyjadruje to opakovaný údiv: „kedyže sme ťa
videli...?“ Dôvodom odsúdenia nie je výslovné
prestupovanie prikázaní alebo konanie zla, ale
zanedbanie či odmietnutie služby.
Ľudstvo sa skladá z dvoch skupín ľudí: „raz narodených“ a „dvakrát
narodených.“ Raz narodení sú �, ktorí opus�li matkino lono s plačom,
dvakrát narodení sú �, ktorí sa „narodili z Boha“ a stali sa účastnými nielen
na prirodzenos� svojich rodičov ale aj na prirodzenos� Boha.
Boh nie je Bohom mŕtvych vecí, ale obnovených vecí. Nemení
ideál, aby zapadal do spôsobu života ľudí, ale mení ich spôsob života, aby
im dal ideál. Len človek, ktorý sa rozhodne žiť pre seba, zostáva v hrobe.
Žiadne sebazaprenie neostáva bez vzkriesenia ducha. Posledné lono, cez
ktoré prechádzame, je lono času, aby sa narodila večnosť, je to Golgota.
Tu vystúpime z radu, keď zavolajú naše meno. Urobí sa čiara pod
súčet dní a tento ústrižok nesieme na súd. Počas nášho života mnohé
naše rozhodnu�a neboli dokonalé, lebo telo, čas a momentálne výhody
skomplikovali problémy.

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň
34. cezročný týždeň

myslava

Pondelok
23. 11.
Féria
Utorok
24. 11.
Sv. Dung - Laka a
spoločníkov

17.45
† Štefan, Katarína, Irena,
Anna, Jozef, Juraj, Juraj

Streda
25. 11.
Sv. Kataríny
Alexandrijskej
Štvrtok
26. 11.
Féria
Piatok
27. 11.
Féria
Sobota
28. 11.
Féria
Nedeľa
29. 11.
PRVÁ ADVENTNÁ
NEDEĽA
,,B“

baška

17.45
† Margita
(10. výr.)

17.45
úmysel ordinára
17.45
† sr. Katarína, Marieta,
Helena
17.45
† Magda
18.00
† z rod. Horákovej
8.00
† Mária Legátová
11.00
ZBP Ondrej (60 r.) s rod.

17.00
† Agnesa Ničová

9.30
† Peter Ruščin

