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3. 
R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

2. NEDEĽA CEZ ROK ,,B“
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Ročník II.

Ján stál s dvoma zo 
svojich učeníkov. Keď videl 
Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, 
Boží Baránok.“

Tí dvaja učeníci počuli, 
čo hovorí, a išli za Ježišom. 
Ježiš sa obrátil a keď videl, že 
idú za ním, opýtal sa ich: „Čo 
hľadáte?“
 Oni mu povedali: „Rabbi – čo 
v preklade znamená: Učiteľ –, 
kde bývaš?“

 Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“
 Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri 
hodiny popoludní.

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, 
bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona 
a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. 
A priviedol ho k Ježišovi.
 Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale 
budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

UČITEĽ, KDE BÝVAŠ ???



Ale išlo len o to, aby videli jeho bývanie? Určite 
nie. Smelo môžeme povedať, že Ježiš ich chcel voviesť 
do veľkého tajomstva lásky, lebo Ježiš ako milovaný Syn 
prebýva u svojho Otca. To je jeho príbytok.

Ježiš to urobil preto, aby poznali, že kto sa chce 
stať jeho učeníkom, musí vstúpiť do takého istého 
láskyplného vzťahu, ktorý ho spája s Otcom. Títo dvaja 
učeníci tento vzťah s Bohom prijali. 

Dvaja z Jánových učeníkov prijímajú toto slovo, obracajú sa na Ježiša, 
Ježiš ich pozýva, aby videli, kde býva. V tom čase učeník nielen navštevoval 
lekcie svojho učiteľa, ale aj žil s ním. Jeden z tých dvoch Jánových učeníkom 
sa volal Ondrej a hneď ide hľadať svojho brata, ktorý sa volá Šimon Peter a 
je ďalším dôležitým protagonistom tohto úryvku. 

Keď sa však Ondrej obrá� na svojho brata a samozrejme s nadšením 
mu oznamuje: „Našli sme Mesiáša.“ Slovo „našli“  vyjadruje ovocie dlhého 
intenzívneho hľadania.

Teraz to bude Ježiš, ktorý vstupuje do vnútra tohto človeka, aby 
odhalil jeho skutočnú realitu.

Ježiš na začiatku nevyzve Šimona Petra, aby ho nasledoval, urobí 
tak až na konci, keď sa Peter konečne vzdá, odloží svoje ideály slávy, ideály 
mesianizmu. Stále v sebe to�ž uchovávala obraz Mesiáša ako judského leva. 
Ján Krs�teľ však nepredstavil Ježiša ako leva, ale ako baránka. Petrovi bude 
trvať, kým zmení svoj spôsob myslenia a až na konci tohto evanjelia mu Ježiš 
konečne povie „Poď za mnou.“

„Ty si Šimon, syn Jánov,
ale budeš sa volať Kéfas,“

čo v preklade znamená 
Peter.



„Čo hľadáte?“ Čo tu hľadáš? „Učiteľ, kde bývaš?“ 

Táto odpoveď vlastne najlepšie vyjadruje, že hľadajú jeho osobu, 
osobu Ježiša. Chlapec asi takto odpovie na otázku dievčaťa, ktorá si všimne 
jeho záujem. Čo chceš? O čo � ide? A on jej odpovie: Kde bývaš?    
 Chcem ťa spoznať, kto si, čo robíš, kde žiješ atď. Kde bývaš? To je 
odpoveď, ktorou vyjadrujem záujem: chcem ťa spoznať. To nech je našou 
základnou mo�váciou našej prítomnos� na omši. Učiteľ, kde bývaš? 

On býva vo svojom Slove, ktoré počúvame, v hierarchickom 
spoločenstve Cirkvi, v Eucharis�i, v srdciach pokrstených, ale býva aj v 
chudobnom, núdznom, sprítomňuje sa rozličným spôsobom v toľkých 
situáciách, ktoré riadi jeho Prozreteľnosť, a býva aj na kríži, v utrpení. 

A my chceme objavovať, kde býva, chceme naň aj tento rok 
zameriavať svoj pohľad, svoju pozornosť, počúvať ho, vnímať ho, učiť sa od 
neho. „Posledným cieľom celej našej nábožnos� musí byť náš Spasiteľ Ježiš 
Kristus, pravý Boh a pravý človek; inak by bola falošná a mylná. Ježiš Kristus 
je alfa a omega, počiatok a koniec všetkého. Iba v ňom prebýva celá plnosť 
božstva a všetky ostatné plnos� milos�, čnos� a dokonalos�. Iba on je náš 
jediný Učiteľ, ktorý nás má učiť; náš jediný Pán, od ktorého máme závisieť; 
naša jediná Hlava, s ktorou máme byť spojení; náš jediný Vzor, ktorému sa 
máme pripodobňovať; náš jediný Lekár, ktorý nás má uzdravovať; náš jediný 
Pas�er, ktorý nás má živiť; naša jediná Cesta, ktorá nás má viesť; naša jediná 
Pravda, ktorú máme veriť, náš jediný Život, ktorý nás má oživovať a naše 
jediné Všetko, ktoré nám musí vystačiť.“ 

Poďte a uvidíte! Ježiš nás pozýva do dôverného spoločenstva s ním. 
Pozýva nás nielen v nedeľu, pozýva nás každý deň, pozýva nás k modlitbe, 
pozýva nás k rozjímaniu nad jeho Slovom, pozýva nás na sv. omšu, pozýva 
nás prežívať s ním každý náš deň, naše staros�, rados�, pozýva nás vnímať 
ho v našich blížnych, najmä núdznych, atď. Náš život je cesta a naša cesta 
musí mať smer. 

„Žiaden vietor nie je priaznivý pre toho, 
kto nevie, kam ide.“

My ideme za Ježišom.



2. CEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
18. 1.
Féria

† z rod. Macákovej ---

Utorok
19. 1.
Féria

za živých a † z rod. 
Labašovej, Kelbelovej ---

Streda
20. 1.
Féria

† Alžbeta, Ján, Jozef ---

Štvrtok
21. 1.
Féria

† z rod. Kelbelovej ---

Piatok
22. 1.
Féria

† Štefan, Anna ---

Sobota
23. 1.
Féria

† František Šimko (1. výr.) ---

Nedeľa
24. 1.

TRETIA NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ

ZBP Bohuznámej rodiny 
† Jozef

† František, Stanislav, 
Jozef Vicenoví

---

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

Všetky úmysly svätých omší budú odslúžené 
bez účasti veriacich vo farskom kostole 

sv. Bartolomeja v Myslave.


