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4. 
R.: Ukáž mi, Pane, svoje cesty.

3. NEDEĽA CEZ ROK ,,B“
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Ročník II.

Nedeľa Božieho slova, ktorá sa z rozhodnu�a pápeža Fran�ška 
slávi každý rok na Tre�u nedeľu v Cezročnom období, pripomína všetkým 
pas�erom i veriacim význam a hodnotu Svätého písma pre kresťanský 
život, ako aj vzťah medzi Božím slovom a liturgiou: 

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

„Ako kresťania sme jeden ľud, ktorý kráča dejinami, posilňovaný 
prítomnosťou Pána uprostred nás, ktorý k nám hovorí a živí nás. Deň 
venovaný Biblii nemá byť len raz do roka, ale raz po celý rok, pretože 
naliehavo potrebujeme zblízka a dôverne spoznať Sväté písmo a 
Zmŕtvychvstalého, ktorý v spoločenstve veriacich neprestajne 
rozdáva slovo a láme chlieb. Preto potrebujeme nadobudnúť dôverný 
vzťah so Svätým písmom, lebo inak naše srdce ostane chladné a oči 
ostanú zavreté, keďže sme postihnutí mnohými formami slepoty.“



Sväté písmo pôsobí prorocky predovšetkým s ohľadom na toho, kto 
ho počúva. Vyvoláva sladkosť i horkosť. Sladkosť Božieho slova nás nú�, aby 
sme sa oň podelili s tými, ktorých v živote stretáme, aby sme vyjadrili istotu 
nádeje, ktorú obsahuje. Horkosť sa nám zasa často ponúka, keď si overíme, 
aké je pre nás ťažké dôsledne žiť podľa neho, alebo konkrétne zakúsime, že 
je odmietané, pretože sa nepovažuje za schopné dať životu zmysel. Preto je 
nevyhnutné nikdy si „neprivyknúť“ na Božie slovo, ale živiť sa ním, aby sme 
do hĺbky odhalili a prežívali náš vzťah s Bohom a bratmi.

Ďalšia výzva pochádzajúca zo Svätého písma sa týka lásky. Božie 
slovo nám neustále pripomína milosrdnú lásku Otca, ktorý od svojich de� 
žiada, aby žili v láske. Ježišov život je plným a dokonalým vyjadrením tejto 
Božej lásky, ktorá si nič nenecháva pre seba,  ale všetkým ponúka seba 
samu. V podobenstve o chudobnom Lazárovi nachádzame cennú radu. 
Keď Lazár a boháč zomrú a boháč uvidí chudobného v Abrahámovom 
lone, prosí, aby bol poslaný k jeho bratom a napomenul ich, aby žili v láske 
k blížnym, čím sa vyhnú takým mukám, aké podstupoval on. Abrahám 
uš�pačne odpovie: „Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.“ Počúvať 
Sväté písmo a prak�zovať milosrdenstvo: to je veľká výzva, pred ktorou v 
živote stojíme. Božie slovo je schopné otvoriť naše oči, aby nám umožnilo 
vyjsť z individualizmu, ktorý vedie k uduseniu a sterilite, a otvára cestu pre 
zdieľanie a solidaritu.

Na ceste prija�a Božieho slova nás sprevádza Pánova Matka, 
vyhlásená za blahoslavenú, pretože uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.  
Toto Máriino blahoslavenstvo v istom zmysle predchádza všetky Ježišove 
blahoslavenstvá, týkajúce sa chudobných, skľúčených, �chých, tvorcov 
pokoja a tých, čo sú prenasledovaní, pretože je nevyhnutnou podmienkou 
pre každé iné blahoslavenstvo. Nijaký chudobný nie je blahoslavený, pretože 
je chudobný; stáva sa ním len vtedy, keď ako Mária verí v splnenie Božieho 
slova. 

Nedeľa venovaná Božiemu slovu nech v Božom ľude spôsobí 
prehĺbenie nábožnej a horlivej dôvernej blízkosti so Svätým 
písmom, ako o tom svätý autor hovoril už v dávnych dobách: 
„...veľmi blízko sú tie slová; (sú) v tvojich ústach, v tvojom srdci, 
aby si ich uskutočnil.“ 



ROK SVÄTÉHO JOZEFA
Ako píše pápež Fran�šek, na pozadí apoštolského listu Patris corde je 

pandémia COVID-19, ktorá nám dala pochopiť dôležitosť obyčajných ľudí, 
tých, ktorí ďaleko od sve�el reflektorov každý deň uplatňujú trpezlivosť, 
vštepujú nádej a zasievajú spoluzodpovednosť. 

 Práve tak ako sv. Jozef, „človek, ktorý prechádza bez povšimnu�a, 
muž každodennej diskrétnej a skrytej prítomnos�.“ Predsa však je 
bezkonkurenčným predstaviteľom v dejinách spásy.

Svätý Jozef v skutočnos� vyjadril konkrétne svoje otcovstvo tým, že 
urobil zo svojho života dobrovoľné obetovanie sa v láske vloženej do služby 
Mesiášovi. A preto „bol kresťanským ľudom vždy milovaný.

V ňom „Ježiš videl nežnosť Boha“ tú, ktorá nám dáva akceptovať našu 
slabosť, prostredníctvom ktorej sa zväčša uskutočňujú Božie plány. Boh nás 
to�ž neodsudzuje, ale prijíma nás, objíma, podopiera nás a odpúšťa nám.

Jozefovo otcovstvo sa prejavuje aj v poslušnos� Bohu: svojím „áno“ 
chráni Máriu a Ježiša, ktorého učí konať Božiu vôľu spolupracujúc na veľkom 
tajomstve Vykúpenia.

Zároveň je Jozef otcom v prijímaní, pretože „prijíma Máriu bez 
preven�vnych podmienok, čo je dôležité gesto ešte i dnes v tomto svete, 
v ktorom psychologické, slovné a fyzické násilie na žene je evidentné. Ale 
Máriin ženích je práve ten, ktorý dôverujúc v Pána prijíma v jej živote 
udalos�, ktorým nerozumie, s odvahou a silou, ktoré pramenia zo sily 
Ducha Svätého.
 „Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť 
možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti 
a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, 
ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný 
Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že 
som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, 
ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.“



3. CEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
25. 1.

Obrátenie sv. Pavla

ZBP Mária, Jozef, 
Michal, Martin s rod. ---

Utorok
26. 1.

Sv. Timoteja a Títa
† Irena Balintová ---

Streda
27. 1.
Féria

† Ján, Margita 
† z rod. ---

Štvrtok
28. 1.

Sv. Tomáša Akvinského
† Ján Citrák ---

Piatok
29. 1.
Féria

† Erika Hricová ---

Sobota
30. 1.
Féria

† Igor (1. výr.) ---

Nedeľa
31. 1.

ŠTVRTÁ NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ

 † Mária (1. výr.)

† Ľudmila Hejnusová
---

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

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

sv. Bartolomeja v Myslave.


