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7. 
R.: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.

6. NEDEĽA CEZ ROK ,,B“
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Ročník II.

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho 
prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“
Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho 
a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho 
hneď zmizlo a bol čistý.

Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč 
a povedal mu: „Daj 
si pozor a nikomu nič 
nehovor, ale choď, ukáž 
sa kňazovi a prines za 
svoje očistenie obetu, 
ktorú predpísal Mojžiš 
– im na svedectvo.“

Lenže on, sotva 
odišiel, začal všade 
hovoriť a rozchyrovať, 
čo sa stalo, takže Ježiš 
už nemohol verejne vojsť 
do mesta, ale zdržiaval 
sa vonku na opustených 
miestach. No i tak 
prichádzali k nemu ľudia 

zovšadiaľ.



Ak by sme dávali do popredia vlastnú čistotu a nie Božiu lásku, 
podobali by sme sa lekárom, ktorí by povedali chorým: Najprv sa uzdravte a 
až potom príďte na kontrolu do našej nemocnice. 

Cirkev má byť však ako pravá nemocnica, ktorá lieči tým, že chorých 
prijíma a žije s nimi, a sama si nenamýšľa, že je celkom zdravá. To, s čím 
sa máme stotožniť, nie je teda ilúzia o našej čistote, ale ideál Kristovej 
synovskej vernos� voči Bohu, ako aj ideál jeho bratského súcitu voči ľuďom. 
Aký ideál sme si my osvojili? 

Nejde nám občas o farizejský ideál vlastnej čistoty, ktorú si 
namýšľame a z ktorej súdime blížneho? Alebo, naopak, sme už na každý 
ideál rezignovali a s�ahli sa do vlastnej ulity? Kresťanmi môžeme byť radi 
vtedy, ak sme získali skúsenosť, že sme prija�, že sme milovaní, že sa ma 
niekto láskavo a povzbudzujúco dotkol. Túto skúsenosť žiadajme prejavovať 
od nášho pápeža, túto skúsenosť očakávajme od našich biskupov a kňazov, 
ale predovšetkým túto skúsenosť vytvárajme sami.

Lebo pravá láska nestavia pomníky sebe, ale stavia mosty k iným 
ľuďom. K našim konzerva�vnym i pokrokovým kresťanom, k chorým ľuďom 
i túlajúcim sa deťom na sídlisku – poznáme, že Boh skrze Krista medzi nami 
pôsobí. Že �eto mosty tu sú, že nové vznikajú a že nás všetkých aj unesú.



A toho roku nám Pán poskytuje príhodný čas, aby sme sa 
pripravili sláviť s obnoveným srdcom veľké tajomstvo Ježišovej smr� a 
zmŕtvychvstania, ktoré je základom kresťanského života tak jednotlivca, ako 
aj spoločenstva. K tomuto tajomstvu sa musíme neustále vracať, mysľou i 
srdcom. Ono v nás to�ž neprestáva rásť do tej miery, do akej sa necháme 
zachy�ť jeho duchovnou dynamikou a priľneme k nemu svojou slobodnou 
a veľkodušnou odpoveďou.

Bude užitočné hlbšie sa zamyslieť nad veľkonočným tajomstvom, 
vďaka ktorému nám bolo darované Božie milosrdenstvo. Zakúsiť 
milosrdenstvo je to�ž možné iba v stretnu� z tváre do tváre s ukrižovaným 
a vzkrieseným Pánom, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. V 
dialógu od srdca k srdcu, od priateľa k priateľovi. Preto je modlitba v 
Pôstnom období taká dôležitá. Je viac ako len povinnosťou, vyjadruje 
potrebu odpovedať na Božiu lásku, ktorá nás vždy predchádza a podopiera. 
Lebo kresťan sa modlí vo vedomí, že si takúto lásku nezaslúži. Modlitba 
môže nadobúdať rôzne podoby, no v Božích očiach je skutočne dôležité to, 
že preniká do nášho vnútra a narúša tvrdosť nášho srdca, obmäkčuje ho, 
aby sa čoraz viac obracalo k Bohu a jeho vôli.

To, že nám Pán znovu raz ponúka takýto príhodný čas na naše 
obrátenie, by sme nemali považovať za samozrejmosť. Táto nová príležitosť 
v nás má prebudiť pocit vďačnos� a zatriasť našou zotrvačnosťou. 

V tejto príhodnej dobe sa preto nechajme viesť ako Izrael 
na púšti, aby sme mohli napokon začuť hlas nášho Ženícha a  hlbšie 
a ochotnejšie ho nechali v nás rezonovať. 

O čo viac sa dáme viesť jeho Slovom, o to skôr budeme môcť 
zakúsiť jeho nezaslúžené milosrdenstvo voči nám. Nenechajme 
teda uplynúť tento čas milosti nadarmo, v klamnej predstave, že 
my určujeme čas a spôsob nášho obrátenia k nemu.

„Pozeraj sa na rozopäté ruky ukrižovaného Krista a dovoľ, aby ťa 
znova a znova zachraňoval. A keď sa pôjdeš vyznať zo svojich hriechov, 
ver pevne v jeho milosrdenstvo, ktoré ťa oslobodzuje od viny. Kontempluj 
jeho krv vyliatu s takou veľkou láskou a nechaj sa ňou očistiť. Tak sa budeš 
môcť vždy znova prebudiť k životu“



6. CEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
15. 2.
Féria

† Veronika Lengyelová ---

Utorok
16. 2.
Féria

úmysel ordinára ---

Streda
17. 2.

POPOLCOVÁ STREDA
úmysel kňaza ---

Štvrtok
18. 2.
Féria

† Jozef ---

Piatok
19. 2.
Féria

† Juraj ---

Sobota
20. 2.
Féria

† Margita, Jozef ---

Nedeľa
21. 2.
PRVÁ 

PÔSTNA NEDEĽA

 ZBP Slavomír ---

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

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

sv. Bartolomeja v Myslave.


