
NATANAEL
  6. 6. 2021

23. 10. nedeľa ,,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.

R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký 
zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, 
išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“

Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý 
Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan 
vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo 
nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť 
obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže 
obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka 
a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom.

Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, 
ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa 
neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je 
posadnutý nečistým duchom.“

Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho 
zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja 
matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“

On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa 
po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. 
Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“



Satan patrí v Biblii jasne medzi nega�vne pomenovania. Najčastejšie 
si ho spájame s démonickou bytosťou, ktorá dokáže posadnúť človeka, 
alebo niekoho pokúša. Satan je ústredným mo�vom tejto sta� evanjelia. 
Hoci v ňom na prvý pohľad vôbec nie je osobne prítomný. 

Stať sa točí okolo Ježišovej iden�ty. Ježiš sa nachádza v istom 
dome. Nevedia sa vysporiadať s Ježišovou schopnosťou vykonávať úspešné 
exorcizmy. Vedia, že mu to pridáva na kredite. Sú bezradní. Ježiš to�ž 
nezapadá do ich schém. Ponúkajú teda riešenie v podobe obvinenia. 
Zaútočia naňho s tým, že vykonštruujú teóriu o Ježišovom spriahnu� s 
Belzebulom, vďaka ktorému má moc nad démonmi. Ježiš sa bráni logickou 
argumentáciou. Prečo by satan bojoval tak�kou, kde by sám útočil na 
vlastných?

Využíva pritom obraz kráľovstva a domu (rodu). Zo skúsenos� dejín 
bolo známe, že ak sa nejaká ríša začala zmietať vo vnútorných konfliktoch, 
tak bolo len otázkou času, kedy niekto využije príležitosť. Buď taká ríša padne 
pod tlakom vonkajšieho nepriateľa, alebo jej význam a moc rozdelením 
výrazne upadne. Ak by podobne pro� sebe bojovali aj zlí duchovia, tak by 
nemali čas ani energiu nejako vôbec pôsobiť.

Skutočnú príčinu svojej schopnos� exorcizmu vysvetľuje Ježiš ďalším 
príkladom. Hovorí o silnom mužovi brániacom svoj dom. Jediný spôsob, 
ako ho z toho domu dostať je, že musí prísť niekto mocnejší. A to je aj 
tajomstvom Ježišovho úspechu. On je mocnejší ako démoni. Preto ich môže 
vyhnať. Nemajú na neho vplyv a nemôžu ho ani poraziť, či mu uškodiť. 
Podobne dopadli aj ,,satani“ v podobe zákonníkov. V rozhovore a sile 
argumentov sa Ježiš ukázal ako mocnejší. No zákonníci, zdá sa, tu neboli 
jediní a ani najhorší pro�vníci.



Úryvok lemujú dve zmienky o Ježišovej rodine. Hoci by sme 
predpokladali opak, tak ani ona nie je predstavená pozi�vne. A j �to rodinní 
príslušníci pristupujú, podobne ako zákonníci, pre seba s dobrým úmyslom. 
Chcú vyriešiť otázku jedného z jej členov. Ani oni si s ním nevedia dať rady. 
Najprv ho chcú s�ahnuť z verejného priestoru. Argumentujú tým, že to 
nemá v hlave všetko v poriadku. Je zaujímavé, ako sa dodnes dá pod túto 
diagnózu skryť veľa vecí. Dnu sa však pre tlačenicu nedostali. A tak sa ho vo 
svojom druhom pokuse snažia vylákať von. 

Využívajú pritom blízke pokrvné vzťahy. Ježiš však odoláva aj 
v tejto chúlos�vej situácii. Aj z jeho príbuzných sa stali „satani“ Odbíja 
ich poukázaním na novú rodinu, ktorá sa vytvorila okolo neho počas jeho 
pôsobenia. Kritériom už nie je telesný pôvod, ale plnenie Božej vôle.

Ježiš je skutočne silnejší ako satan. Dokazuje to pri výslovných 
manifestáciách démonov, ktorých vyháňa z posadnutej osoby. Odoláva 
pro�vníkom v podobe predstaviteľov náboženského života. A nepodľahne 
ani pokušeniu zo strany svojich najbližších. Je si vedomý toho, kým je a aké 
je jeho poslanie. Nikto mu v tom nemôže zabrániť.

Ježiš argumentuje slovami, ktorým zákonníci rozumeli 
– hovorí o nebezpečenstve rozdelenia, 

ktoré je predzvesťou zániku aj takej moci, 
ako je moc zlého ducha.

Záver textu hovorí o neodpustení rúhania proti Duchu 
svätému. 

Dôvodom tohto neodpustenia nie je to, že by Boh 
nechcel odpustiť, 

ale človek nechce toto odpustenie prijať, 
a preto Boh na ňom nerobí násilie.

Pozitívnym záverom úryvku z evanjelia je Ježišovo 
vyhlásenie o tom, 

že každý, kto úprimne plní Božiu vôľu
 je mu tak blízko ako najbližší z rodiny.



10. VCEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
7. 6.
Féria

18.15
† Margita, Jozef ---

Utorok
8. 6.
Féria

18.15
ZBP Magdaléna        ---

Streda
9. 6.
Féria

18.15
† Ladislav ---

Štvrtok
10. 5.
Féria

18.10
† Veronika Kolibárová ---

Piatok
11. 6.

Slávnosť 
Najsvätejšieho 

Srdca Ježišovho

18.00
† Anna Boldižárová

17.00
úmysel kňaza 

Sobota
12. 6.

Nepoškvrnené Srdce 
Panny Márie

7.30
úmysel ordinára ---

Nedeľa
13. 6.

JEDENÁSTA 
NEDEĽA 

V 
CEZROČNOM 

OBDOBÍ

8.00                                            
    † Ján Cirner

9.30
† Mária                 
11.00                                        

   za farnosť

9.00                                
 spoločný úmysel

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň


