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Ročník II.

R.: Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami.

Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. 
Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho 
mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká 
to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú 
jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba 
a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ 
A pohoršovali sa na ňom.

Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho 
vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ A nemohol tam 
urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko 
chorých. A čudoval sa ich nevere.

Potom chodil po okolitých dedinách a učil.Potom chodil po okolitých dedinách a učil.



Odmietavý postoj rozširuje aj na skupinu jeho rodákov. Skutočnosť, 
že Ježiša poznali od mala, im zabraňuje sústrediť sa na jeho učenie a skutky. 
Nie sú ochotní prijať to, čomu úplne nerozumejú a čo nie je v ich kontrole 
a tak sa u nich vytvárajú predsudky.

Predsudky vychádzajú z údivu „Skade to má tento?“ Otázka sa teda 
týka Ježišovej autority. Tú si kolek�vne nad ním nárokujú jeho rodáci. A tak 
používajú rôzne argumenty. Prvým je jeho povolanie. Označujú ho za tesára 
(alebo stavbára). Ježišovi teda chýba potrebná kvalifikácia. Poznali ho ako 
robotníka a nie ako učiteľa. Kde a kedy sa vyučil? A od koho? Jeho činnosť 
nie je podložená autoritou žiadneho významného učiteľa.

Druhým predsudkom sú jeho rodinné zväzky. Domáci poznajú celú 
jeho rodinu. Je jedným z nich. Ako sa môže považovať za niekoho väčšieho? 
Veď má rovnako úbohý pôvod oko oni všetci.

Ježiš na to reaguje 
dvojako. Najprv používa 
príslovie: „Proroka si všade 
uc�a, len nie v jeho vlas�, 
medzi jeho príbuznými 
a v jeho dome.“ Ježiš sa 
tak sám stavia do radu 
starozákonných postáv, 
ktorých život bol často 
poznačený odmietnu�m. 
Proroci neboli veštci. Boli 
to ľudia, ktorých si vybral 
Boh, aby vykonali jeho 

vôľu a ohlasovali jeho slová. Zväčša boli posielaní ku svojmu národu. A ten 
ich mnohokrát nebral vážne. Na čo neskôr aj dopla�l.

Ďalším dôsledkom je trocha tajomný opis: „A nemohol tam urobiť 
nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých.“ Zatvorené 
srdcia a blízke zväzky akoby Ježišovi zväzovali ruky. Ježiš doma nenachádza 
priestor. Jeho hlavné životné poslanie teda pozná limity. Je nim múr 
vybudovaný z vykonštruovaných predsudkov. On to však rešpektuje 
a s počudovaním sa poberá inde.



CYRIL A METOD

Odhodlanie: Konštan�n a Metod flexibilne reagovali na výzvu ohlasovať 
evanjelium. Pomerne rýchlo zmobilizovali svoje sily a vykročili v podstate 
do neznáma. Aj od dnešných kresťanov sa očakáva, že budú pohotovo 
odpovedať na podnety prichádzajúce zo spoločnos�. Váhať znamená nielen 
plytvať časom, ale aj vopred strácať tých, ktorým možno ukázať cestu do 
Božieho kráľovstva.

Príprava: Solúnski bra�a boli vysoko kvalifikovaní na prácu, pre ktorú 
boli vybra�. Okrem toho boli aj pevne zakorenení vo viere, ktorej sa 
nespreneverili ani v čase fyzických a psychických útrap, kedy museli 
(najmä Metod) dokazovať ortodoxnosť svojej náuky, odolávať početným 
osočovaniam a osobným poníženiam. Ak by chcel kresťan dnešných čias 
evanjelizovať bez solídnej duchovnej prípravy, odovzdával by vieru bez 
skutkov.

Adaptácia: Apoštoli Slovanov, hoci pochádzali z iného kultúrneho a 
poli�ckého prostredia, sa vedeli adresátom svojho posolstva prispôsobiť. 
Posolstvo viery dokázali odovzdať tak, že zapadalo do domácich mentálnych 
vzorcov. V súčasnos� sa často zdá, že je potrebné vymýšľať atrak�vne a 
pútavé formy, ako odovzdať evanjelium ľuďom, ktorí sa k nemu stavajú 
rezervovane či s dešpektom. Chceme ponúkať evanjelium s ľudskou tvárou. 
Zabúdame pri tom, že ono už svoju ľudský tvár má. Je ňou tvár Ježiša 
Krista.

Suges�vnosť: Občas môžeme nadobudnúť pocit, že tony direk�vnych 
cirkevných spisov, náboženskej literatúry, pas�erskych listov a podobne 
samé vydobyjú víťazstvo Kráľovstva. Nie je to tak. Aj pre Cyrila a Metoda 
boli knižné diela, ktoré Slovanom priniesli, iba prostriedkom. Presvedčivosť 
ich úsilia spočívala v osobnom svedectve, ktoré podávali.

Vernosť: Pre Cyrila a Metoda išlo o dvojitú vernosť: vernosť Kristovi a jeho 
cirkvi, reprezentovanej osobami pápežov. Museli vysvetľovať, objasňovať, 
že obvinenia pro� nim vznášané sú obyčajnými intrigami. Intrigovanie ich 
neodradilo od dôvery prechovávanej k Rímu. Dnes je trend presne opačný. 
Intrigám čelí Rím (pápež) a u veriacich katolíkov sa vytvára dojem, že mu 
nemožno veriť, že sa naň nemožno spoľahnúť. 



14. CEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
5. 7.

Slávnosť 
sv. Cyrila a Metoda, 

slovanských 
vierozvestov

10.30
ZBP Peter (50 r.)

9.00
úmysel kňaza

Utorok
6. 7.
Féria

18.15
† Katarína      ---

Streda
7. 7.
Féria

18.15
† vdp. Zdenko 

(nedož. 52 r.)

---

Štvrtok
8. 7.
Féria

18.15
† Peter ---

Piatok
9. 7.
Féria

18.15
† Jozef, Margita, Jozef ---

Sobota
10. 7.
Féria

7.30
úmysel ordinára ---

Nedeľa
11. 7.

PÄTNÁSTA
NEDEĽA 

V  CEZROČNOM 
OBDOBÍ

8.00                                            
 ZBP Jozef (70 r.)            

11.00       
za farnosť                                 

 

9.30                                     
 spoločný úmysel

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň


