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6. 
R.: Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených srdcom.

5. NEDEĽA CEZ ROK ,,B“

T
ýž

de
nn

ík
 R

ím
sk

ok
at

ol
íc

ke
j 

fa
rn

os
ti

 s
v.

 B
ar

to
lo

m
ej

a 
v 

K
oš

ic
ia

ch
 -

 M
ys

la
ve

Ročník II.

V čase, keď je všade okolo 
nás kvôli Covidu-19 toľko boles�, 
hľadáme úľavu a povzbudenie. Slová 
starozákonnej Knihy Jób, z ktorej 
je dnešné liturgické čítanie, môžu 
byť pre nás pomôckou – akousi 
mapou – aby sme sa zorientovali v 
komplikovanej problema�ke každého 
a denného ľudského utrpenia. A Jób 
je kompetentný sprievodca, pretože 
utrpenie zakúsil na vlastnej koži. 
Kráčajme chvíľu spolu s ním po jeho 
ceste a hľadajme silu, aby sme zvládli 
to, čo dolieha na nás. 

Jób hovoril: „Či nie je tvrdý boj život človeka na zemi? A jeho dni 
ako dni nádenníka? Prahne po chládku ako otrok, ako nádenník čaká 
na výplatu. Mojím údelom sú mesiace plné sklamania a noci plné strastí 
mojím podielom.

Keď sa ukladám na odpočinok, hovorím: Kedy asi vstanem? 
A znova očakávam večer a zmietam sa v bolestiach až do súmraku.

Moje dni utekajú rýchlejšie ako tkáčsky člnok a končia sa, pretože 
chýba niť. Pamätaj, že ako dych je môj život, moje oko už viac šťastie 
neuzrie.“



Jóba nebolelo iba telo zasiahnuté chorobou, ale aj vnútro. Môžeme 
si domyslieť, čo prežíval orientálny otec, keď sa dozvedel o náhlej smr� 
všetkých svojich desia�ch de�. Písmo spomína �ež výčitky od manželky za 
to, že v tom všetkom zostal verný Bohu. Jeho bolesť znásoboval aj postoj 
troch priateľov, ktorí mu neverili, že trpí nevinne. A nad tým všetkým visela 
ako Damoklov meč nevyslovená veta, že za všetkým jeho nešťas�m je 
vlastne Boh.

V dnešnom úryvku sa Jób prvýkrát od začiatku spisu obracia na Boha. 
Spočiatku akoby mimovoľne hovorí o tom, že život je namáhavý. Vzápä� 
prechádza zo všeobecnej roviny do roviny osobnej, kde už nejde o niečo 
vzdialené, čo leží mimo neho, ale o jeho mesiace a noci ; jeho telo; jeho dni. 
Jasne vníma pominuteľnosť vlastného života, ktorý je len ako dych a prosí, 
aby Boh na to pamätal. Pozrime sa bližšie, o čo vlastne Jób prosí Boha.

V celej modlitbe sú dva impera�vy. Už sme sa stretli s 
prvým: „Pamätaj, že ako dych je môj život…“ Jób tu nežiada, aby Boh obnovil 
jeho život, ale aby ho ignoroval. Je to jediná úľava v boles�, ktorú si dokáže 
momentálne predstaviť. Potvrdzujú to aj verše nasledujúce po našom čítaní 
a v nich druhý impera�v: „nebudem večne žiť, nuž tak ma nechaj, dych sú 
moje dni.“  Prosiť Boha o to, aby nechal človeka, nie je vôbec bežné.

Vidíme, že biblická postava Jóba neprechádza jednoduchou životnou 
cestou. My sme ho sprevádzali iba na kratučkom úseku. Doslova sme 
preleteli popri ňom. Dnešný úryvok naznačil, s čím sa môže boriť človek, 
ktorý trpí. Samotná kniha je dosť dlhá. Hovorí sa o nej, že je to teologicky a 
intelektuálne najsilnejšia kniha Starého zákona. Božie slovo nás pozýva čítať 
ďalej a približovať sa k dňu, kedy „Pán zmenil Jóbov údel.“ 

 „Duchovná neútecha je niečo, čo sa prihodí nám všetkým. 
Ten temný stav duše bez nádeje, nedôverčivý, bez vôle žiť, bez toho, 
že by sme videli na koniec tunela, s toľkým nepokojom v srdci a aj 
v myšlienkach. V duchovnej neúteche sa cítime ako so zgniavenou 
dušou, ktorá nedokáže, ba ani nechce žiť: ,Radšej smrť!‘ Tak znie 
Jóbovo bedákanie. Radšej smrť ako taký život. Musíme pochopiť, 
kedy je náš duch v tomto stave veľkého smútku a keď lapáme po 
dychu: toto sa deje nám všetkým: s väčšou či menšou intenzitou... 
nám všetkým. Treba chápať, čo sa deje v našom srdci...“



Benedikt XVI. - Lurdy
Lurdy sú jedno z miest, ktoré si Boh vyvolil, aby tam nechal zažiariť 

mimoriadny lúč svojej krásy a z toho vyplýva význam, ktorý tu dostáva 
symbol svetla. Prichádzame do Lúrd ako pútnici a preto chceme po stopách 
Bernadety vstúpiť do tejto mimoriadnej blízkos� neba a zeme, ktorá si 
nikdy nepro�rečila a ktorá sa neustále upevňuje.

Keď sa modlíme ruženec, požičiava nám Mária 
svoje srdce a svoje oči, aby sme pozorovali život jej Syna, 
Ježiša Krista. Mária nám dáva pochopiť všetky etapy jeho 
verejného účinkovania ako súčas� zjavenia Božej slávy. 
Nech svetlom naplnené Lurdy zostanú školou modlitby 
ruženca, ktorá bude Ježišových učeníkov v prítomnos� 
jeho Matky v pravom a srdečnom dialógu uvádzať do 
dialógu s ich Majstrom!

V tajomstve Cirkvi, ktorá zjednocuje vyvolených 
neba a pútnikov zeme, vyviera svetlo z rozhovoru medzi 
človekom a jeho Pánom a v histórii ľudí sa otvára žiarivá 
cesta aj v najtemnejších okamihoch. Mária nás učí 
modliť sa a našu modlitbu urobiť aktom Lásky k Bohu 
a k blížnemu. Keď sa modlíme s Máriou, naše srdce prijíma 

trpiacich. Akoby pritom mohol náš život zostať nezmenený? Prečo by sa 
naše by�e a náš celý život nemohol stať miestom pohos�nnos� pre nášho 
blížneho? Lurdy sú miestom svetla, pretože je to miesto spoločenstva, 
nádeje a obrátenia.

Hriech nás robí slepými, bráni nám v tom, aby sme viedli svojich 
blížnych a spôsobuje, že k nim máme nedôveru a že sa sami nenecháme 
viesť. 

Žiť kresťanskú lásku znamená prinášať Božie svetlo do sveta 
a súčasne poukazovať na jeho pravý prameň. Na tomto pútnickom mieste 
Lurdy, na ktoré kresťania celého sveta zameriavajú svoj pohľad, odkedy 
Panna Mária tu dala vyžarovať nádeji a láske tým, že chorým, chudobným 
a maličkým pridelila prvé miesto, sme pozvaní objavovať jednoduchosť 
svojho povolania – pretože stačí milovať!



5. CEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
8. 2.
Féria

ZBP Magdaléna ---

Utorok
6. 2.
Féria

† vdp. Zdenko ---

Streda
10. 2.

Sv. Školastiky
† z rod. Šolcovej ---

Štvrtok
11. 2.

Preblahoslavenej 
Panny Márie Lurdskej

† Andrej ---

Piatok
12. 2.
Féria

† Peter Slimák ---

Sobota
13. 2.
Féria

† Martin, Jozef ---

Nedeľa
14. 2.

ŠIESTA NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ

 ZBP Bohuznámej rodiny ---

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

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

sv. Bartolomeja v Myslave.


