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5. 
R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

4. NEDEĽA CEZ ROK ,,B“
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Ročník II.

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. 
I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako 
zákonníci.

A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. 
Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? 
Viem, kto si: Boží Svätý.“
Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním 
zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.

Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? 
Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú 
ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej 
krajine.

Žiaci hovoria o svojich učiteľoch, študen� o profesoroch, športovci 
o tréneroch, zamestnanci o svojich majstroch a vedení firmy, veriaci 
o svojich kňazoch, ba aj kňazi o svojich biskupoch. 

Takémuto hodnoteniu sa nevyhol ani Pán Ježiš, keď učil 
v kafarnaumskej synagóge. Marek to zapísal jednou vetou: „I žasli nad jeho 
učením, lebo učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.“ Táto poznámka 
je veľmi významná. Tento jediný riadok evanjelia zobrazuje Ježiša v sile jeho 
slova účinnejšie ako dlhý komentár. Na rozdiel od učiteľov, ktorí uvažujú 
nad textami a uvádzajú mnoho citátov a autorov, Ježiš hovorí jednoducho, 
priamo a zo srdca. 



To bol práve ten rozdiel učenia zákonníkov a Ježiša. Hovoril zo srdca, 
jednoducho, adresne a bezprostredne preto, lebo on sám je Božie slovo, 
ktoré je ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Preniká do srdca, obnažuje ho, 
súdi, vedie k obráteniu, ospravedlňuje a teší ho.

Aké sú alebo môžu byť naše reakcie? Menia sa podľa našej dispozície 
k otvorenos� alebo uzavretos�: na jednej strane je nepriateľské, desí, vedie 
k poznaniu vlastných hriechov, odkrýva omyly a zmätky v srdci, berie im silu 
a rozptyľuje ich, preniká do srdca a privádza k otázke: Čo robiť? Na druhej 
strane zasa otvára srdce k jeho prija�u a napĺňa dnes to, čo hovorí, osvecuje 
oči, rozširuje srdce a stáva sa sladkosťou i životom.

Úžas nad Ježišovým slovom pochádza zo skutočnos�, že je obdarené 
Božou mocou: vedie k nasledovaniu, oslobodzuje od zla, teda robí to, čo 
hovorí, a hovorí to, čo robí. Dôkazom toho je uzdravenie posadnutého 
nečistým duchom.



V nedeľnom liturgickom čítaní z Knihy Deuteronómium sa stretneme 
práve s Mojžišom. Väčšinu známych epizód spojených s Mojžišom podáva 
Kniha Exodus. V nej čítame o jeho detstve, o horiacom kríku či o drama�ckom 
vyjednávaní s faraónom, ktoré sprevádzajú egyptské rany. Je tu aj prechod 
cez more a manna z neba.

My sa chceme na chvíľu zastaviť pri Sinaji, kde Boh s Izraelom 
uzatvára zmluvu a daruje mu Desatoro. Božie zjavenie predchádzajú a 
sprevádzajú viaceré audiovizuálne prvky – hrmenie, blesky, hustý mrak a 
silný zvuk rohu – a Písmo poznamenáva, že všetok ľud v tábore sa triasol. 
Rovnako sa triasol aj samotný vrch, pretože naň zostúpil Boh. 

Všetko živé aj neživé sa chvelo v Božej prítomnos�, kým on nerušene 
komunikoval s Mojžišom a Mojžiš s ním. Vidíme tu kontrast medzi Mojžišom, 
ktorý je schopný počúvať Boží hlas, a Izraelitmi, ktorých ten istý hlas desí.

Strach ľudu a ich žiadosť nemusíme hodno�ť úplne nega�vne. Oni 
vlastne potvrdzujú Mojžiša ako prostredníka medzi sebou a Bohom. To 
znamená, že nie je vyvolený len Bohom, ale aj Izraelom. Inými slovami, Boh 
si ho vybral a Izrael ho prijal. Mojžiš je na Sinaji ustanovený za jedinečného 
prostredníka Božieho zjavenia. Na tento príbeh sa odvoláva aj naše dnešné 
čítanie z Deuteronómia a pripomína strach Izraelitov z počúvania Božieho 
hlasu. Novým prvkom, s ktorým sme sa v Knihe Exodus nestretli, je prorok 
podobný Mojžišovi: „Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov podobného 
tebe…“  Mojžišovo prostredníctvo nebude trvať večne, ale Boh dáva nádej, 
že príde nový prorok mojžišovského typu.

Akým prorokom je Mojžiš? Keď si to spojíme, tak nám vychádza, 
že sa po Mojžišovi objaví opäť niekto, kto sa nebude báť počúvať Boží 
hlas a dokáže nerušene komunikovať s Bohom. Kniha Deuteronómium sa 
k uvedenej téme vracia s istou dávkou melanchólie v samom závere, keď 
spomína Mojžišovu smrť.

Pápež Benedikt v úvode svojej trilógie Ježiš Nazaretský ukazuje, 
že tento biblický text obsahuje mesiášsku nádej. No nie je to prisľúbenie 
kráľa Izraela a vládcu sveta – nového Dávida. V Ježišovi prichádza Mesiáš 
mojžišovského typu, ktorý však presahuje Mojžiša, pretože on sám 
je „jednorodený Boh, ktorý je pri Otcovej hrudi.“ 

4. nedeľa ,,B“ – 1. čítanie



4. CEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
1. 2.
Féria

ZBP Mária s rod. ---

Utorok
2. 2.

Obetovanie Pána

† Michal, Katarína 
Velesoví                           

   † Andrej, Katarína 
Peterčákoví

---

Streda
3. 2.

Sv. Blažeja
ZBP Monika s rod. ---

Štvrtok
4. 2.
Féria

ZBP Peter s rod. ---

Piatok
5. 2.

Sv. Agáty
za členov RS a BBSJ ---

Sobota
6. 2.

Sv. Pavla Mikiho a spol.
úmysel ordinára ---

Nedeľa
7. 2.

PIATA NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ

 † Viera, Václav, Lukáš ---

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

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

sv. Bartolomeja v Myslave.


