
NATANAEL
 14. 3. 2021

11. 
R.: Pane, chcem stále pamätať na teba.

4. PÔSTNA NEDEĽA ,,B“
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Ročník II.

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

4. PÔSTNA NEDEĽA – 
ALTERNATÍVNE EVANJELIUM ROKU ,,A“

 Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. 
Napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal 
mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe“ čo v preklade znamená: Poslaný. On 
šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, 
hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ 
Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.“ On vravel: „Ja som to.“ 

 Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten 
deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa 
ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: „Priložil mi na oči 
blato, umyl som sa a vidím.“ Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je 
od Boha, lebo nezachováva sobotu.“ Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek 
robiť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa. 

 Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe 
otvoril oči!?“ On odpovedal: „Je prorok.“ Povedali mu: „Celý si sa v 
hriechoch narodil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, 
že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ On 
vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“ Ježiš mu povedal: „Už 
si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“ On povedal: „Verím, 
Pane,“ a klaňal sa mu. 



 V predchádzajúcu nedeľu v evanjeliu o stretnu� Ježiša so 
Samaritánkou pri studni v Sycheme bola centrom pozornos� voda ako 
základný symbol krstu. Dnes z uzdravenia slepého pri rybníku Siloe vyplýva 
ďalší prvok krstu: svetlo. 

 Aj toto evanjelium je zaradené do pôstnej prípravy na Veľkú noc 
a zároveň je súčasťou bezprostrednej prípravy katechumenov na krst. Tých, 
čo boli pokrstení má viesť k obnove krstu a uvedomeniu si daru zraku viery 
a zodpovednos� zaň. 

 Ježiš je svetlom sveta tým, že počas svojej prítomnos� na zemi 
koná diela, ktoré mu Otec zveril. On nie je ako bežné svetlo, ktoré vidí každý, 
kto nie je slepý. Jasne to vyznieva práve na slepcovi z evanjelia, ktorý začal 
vidieť, kým farizeji zostali slepí napriek zdravým očiam. V dialógu Ježiša s 
uzdraveným môžeme pozorovať istý proces a gradáciu: od slabého videnia 
cez plné videnie prirodzeným zrakom prichádza až k viere a v nej sa Ježišovi 
klania. 

 Telesný zrak, ktorý slepec dostal aby videl slnko a svet sa postupne 
mení na zrak viery, aby v Ježišovi spoznal svetlo sveta. Dokonale uzdravený 
a vidiaci človek, ktorý dokáže v adorácii vidieť aj čo je očiam nedostupné. 

 Nepriatelia vidia v Ježišovi iba hriešnika, ktorý porušuje sobotu 
a prieči sa Božej vôli. Ježišov dobrý skutok, ktorý je prejavom Božieho 
milosrdenstva, vidia ako hriech pro� Bohu. Len kto je ochotný prijať toto 
milosrdenstvo a nechá sa viesť, môže stretnúť Ježiša takým spôsobom, že 
sa jeho svetlo stane preňho spásou. 

 Ježiš nepozerá dozadu ale vpred. Nepýta sa, čo je príčinou 
slepcovho pos�hnu�a, ale na čo ponúka príležitosť. V tomto prípade je 
uzdravenie výsledkom spolupráce. Uzdravuje Ježišovo slovo, ale jeho moc 
sa prejavuje vďaka tomu, že slepec uverí a koná podľa neho. 

 Ježiš neuzdravil slepého okamžite. Pomazal mu oči 
svojím blatom a poslal ho umyť sa. Slepcov život závisí od jeho 
slobodného rozhodnutia, či poslúchne Ježiša. Viera je slobodná 
odpoveď na Božiu oslobodzujúcu ponuku. Slovesá išiel, umyl sa, 
vrátil sa a videl vyjadrujú rozhodnosť a konkrétnosť, ktorá má 
charakterizovať každú odpoveď viery.



 Človek nemôže vidieť Boha, ale Boh vidí človeka. 
Vidí v ňom aj to, čo človek sám pre svoju slepotu vidieť 
nemôže. Preto ho učí vidieť novým pohľadom, očami 
viery. Slepec pri rybníku Siloe je prototypom všetkých 
ľudí. 

 Je slepý a preto nemôže ani chodiť, nevie kam 
ísť. Fyzická slepota je obrazom duchovnej slepoty. 
Zabraňuje človeku vidieť pravdu, ktorá oslobodzuje, 
nemôže vidieť Boha ako Otca, seba samého ako syna a 
blížneho ako brata. Je to slepota človeka, ktorý si myslí, 
že vyžije aj bez Božieho slova, ktoré je preň nielen 
životom, ale aj svetlom. 

 Výraz „od narodenia“ predstavuje stav, 
vyjadrujúci limity samotnej ľudskej prirodzenosti v 
ktorej sa všetci rodíme. Prekročiť ich možno len novým 
narodením, ktoré je Božím darom. Slepý od narodenia 
nevie, čo je to svetlo, čo je slnko a aký je svet. Duchovná 
slepota nám zastiera nesmierne svety. Ale to si uvedomí 
človek až potom, keď mu Boh otvorí oči.  



4. PÔSTNY TŹŽDEŇ myslava baška

Pondelok
15. 3.
Féria

ZBP Ladislav s rod. ---

Utorok
16. 3.
Féria

† Juraj, Dorota                     
 a súrodenci ---

Streda
17. 3.
Féria

úmysel kňaza ---

Štvrtok
18. 3.
Féria

† Milada (1. výr.) ---

Piatok
19. 3.

Sv. Jozefa, 
ženícha Panny Márie

† Jozef, Mária ---

Sobota
20. 3.
Féria

ZBP biskupov a kňazov ---

Nedeľa
21. 3.

PIATA
PÔSTNA NEDEĽA

† Ján Prochyra ---

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

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

sv. Bartolomeja v Myslave.


