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10. 
R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

3. PÔSTNA NEDEĽA ,,B“
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Ročník II.

Evanjelium o Samaritánke nemá problém predstaviť Ježiša ako 
unaveného z cesty. Na poludnie, keď slnko dáva najviac pocí�ť svoju silu, 
potreboval u�šiť a zahnať smäd, nabrať silu do nôh, obnoviť sily, aby mohol 
pokračovať v poslaní.
 Učeníci ako prví zažívali to, čo znamená Pánova odovzdanosť 
a ochota prinášať Dobrú zvesť chudobným, obväzovať zranené srdcia, 
ohlasovať väzňom vyslobodenie, potešovať tých, čo trpia a ohlasovať 
všetkým milos�vý rok. Sú to všetko situácie, ktoré � odoberajú život 
a odoberajú � energiu, ale učeníci neobišli �eto situácie, aby nám tak 
dopriali mnohé  momenty zo života Učiteľa, v ktorých aj naše ľudstvo môže 
stretnúť Slovo života.

Je rela�vne ľahké pre našu predstavivosť posadnutú podávaním 
výkonov kontemplovať a zjedno�ť sa s Pánom v jeho ak�vite. Ježiš sa unavil 
a v Jeho vyčerpanos� nachádza  miesto únava našich národov a našich ľudí, 
našich spoločens�ev a všetkých tých, ktorí sa namáhajú a sú preťažení.

Príčin a mo�vov, ktoré môžu viesť k vyčerpanos� z cesty v nás 
kňazoch, zasvätených mužoch a ženách a v členoch laických hnu� je 
mnoho. Od dlhých hodín v práci, ktoré dávajú len málo času na jedlo, 
oddych, modlitbu a čas s rodinou, až po „toxické“ podmienky v práci a v 
citovom živote, ktoré vedú k vyčerpanos� a opotrebovanos� srdca. Od 
jednoduchého a každodenného nadšenia až po ťarchu ru�ny u toho, 
kto nenachádza chuť, uznanie alebo podporu k tomu, aby čelil výzvam 
všedných dní; od pravidelných a predvídateľných komplikovaných situácií 
až po stresujúce a sužujúce hodiny plné napä�a. Celá škála bremien, ktoré 
treba niesť.



V tejto súvislos� sa zdá, že sa od istého času a v nie málo prípadoch v 
našich spoločenstvách objavuje nenápadný druh únavy, ktorý ale nemá nič 
dočinenia s Pánovou únavou. A tu musíme byť pozorní. 

Ide o pokušenie, ktoré �ež môžeme nazvať únava nádeje. Táto 
únava,  sa rodí vtedy, keď ako v Evanjeliu lúče slnka dopadajú na človeka 
ako olovo a robia deň neznesiteľným až natoľko, že to človeku nedovoľuje 
ísť ďalej alebo sa pozerať dopredu. Akoby nič nebolo zreteľné. 

Je to paralyzujúci druh únavy. Rodí sa z toho, že sa človek pozerá 
dopredu, no nevie ako reagovať na silu a neistotu zmien. Zdá sa, že �eto 
zmeny nielen že spochybňujú naše spôsoby vyjadrovania a nasadenia sa, 
naše zvyky a postoje voči skutočnos�, ale že �ež v mnohých prípadoch 
spochybňujú i samotnú uskutočniteľnosť náboženského života.  
 Týmto spôsobom si môžeme zvyknúť na to, že budeme žiť v nádeji 
poznačenej únavou vo vzťahu k neistej a neznámej budúcnos�, čím sa do 
sŕdc našich spoločens�ev dostaví sivý pragma�zmus. Všetko sa navonok zdá 
ísť normálne, ale v skutočnos� dochádza k tomu, že sa viera opotrebúva a 
degeneruje. 



Daj sa mi napiť je to, čo žiada Pán, a to, čo žiada od nás, aby sme 
to vyslovili my. Tým, že to povieme, otvoríme mu dvere k našej unavenej 
nádeji, aby sme sa bez strachu vrá�li k studni, k miestu kde sa položili 
základy prvej lásky, keď Ježiš išiel našou cestou, milosrdne sa na nás 
pozrel, vyvolil si nás a požiadal nás ísť za ním. Keď to povieme, obnovíme 
si v pamä� ten moment, keď sa jeho pohľad stretol s tým naším, moment, 
keď nám dal pocí�ť, že nás miluje, že ma miluje. A nielen ako jednotlivcov, 
aj ako spoločenstvo.

Daj sa mi napiť znamená opätovný návrat na cestu a počúvanie 
s krea�vnou vernosťou, ako Duch Svätý nestvoril jedno osobitné dielo, 
jeden pastoračný plán či organizačnú štruktúru.

Daj sa mi napiť znamená mať odvahu nechať sa očis�ť a opäť získať 
tú najpravejšiu časť našich pôvodných chariziem, ktoré sa neobmedzujú 
len na rehoľný život, ale dotýkajú sa celej Cirkvi a dokázať vidieť, akým 
spôsobom je ich možné vyjadrovať dnes. 

Daj sa mi napiť znamená priznať si, že potrebujeme Ducha Svätého, 
aby nás premenil na ženy a  mužov, ktorí si stále držia v pamä� isté stretnu�e 
a istý krok,  Boží spásonosný krok. Je potrebné žiť bez strachu, odpovedajúc 
na život so zápalom, že sme zaangažovaní v dejinách, že sme ponorení do 
diania. 

Unavená nádej sa uzdraví a bude sa tešiť zo zvláštnej námahy 
srdca, keď sa nebude báť vrá�ť na miesto prvej lásky a keď sa jej podarí, 
na perifériách a vo výzvach, s ktorými sa každý deň stretávame, stretnúť tú 
pieseň a ten pohľad, ktorý vyvolal pieseň a pohľad v našich zakladateľoch. 
Tak sa vyhneme riziku, že sa budeme odkazovať sami na seba, a zanecháme 
unavujúcu sebaľútosť, aby sme sa mohli stretnúť s pohľadom, ktorým nás 
Kristus i dnes naďalej hľadá, naďalej na nás hľadí, naďalej nás volá a pozýva 
k misii, tak ako to urobil pri tom prvom stretnu�, stretnu� prvej lásky.



3. PÔSTNY TŹŽDEŇ myslava baška

Pondelok
8. 3.
Féria

ZBP Magdaléna ---

Utorok
9. 3.
Féria

úmysel kňaza ---

Streda
10. 3.
Féria

ZBP pomáhajúcim ---

Štvrtok
11. 3.
Féria

úmysel kňaza ---

Piatok
12. 3.
Féria

† Peter Slimák ---

Sobota
13. 3.
Féria

úmysel ordinára ---

Nedeľa
14. 3.

ŠTVRTÁ
PÔSTNA NEDEĽA

† Štefan

† Margita, Jozef           
ZBP Jozef

---

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

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

sv. Bartolomeja v Myslave.


