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Ročník II.

R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im 
moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na 
cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do 
sandálov a neobliekali si dvoje šiat.

A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, 
kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, 
ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti 
nim.“

Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých 
duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.



V úvode tejto perikopy Ježiš dal dvanás�m moc nad nečistými 
duchmi. Záver state však odhaľuje, že obsahom ich poslania bolo viac: 
ohlasovali pokánie, „vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa 
chorých a uzdravovali.“ 

Všetky �eto elementy, až na mazanie olejom, obsahovalo už Ježišovo 
účinkovanie. Ježišova misia sa začína výzvou: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ 
Prvým verejným skutkom jeho moci bolo vyhnanie nečistého ducha. Ježiš 
sám chodil pred tým po Galilei a vyháňal zlých duchov, a uzdravil chorých, 
aj keď len niekoľkých, aj vo svojej vlas�. Dvanás� sú teda vyslaní Ježišom 
a konajú tak ako on.

Avšak ako sa Ježišovi podobajú v úspešnos� misie, tak sa mu budú 
podobať aj v neprija�. Veď Ježiš ich vysiela práve po tom, čo nebol prijatý 
medzi svojimi rodákmi. Ježišovi vyslanci si majú po neprija� striasť z nôh 
prach toho miesta na svedectvo pro� jeho obyvateľom. Gesto tak má až 
eschatologický charakter, teda poukazuje na dni súdu a zároveň odovzdáva 
tento súd do Božích rúk: nie je to misionár, ktorý má vynášať súdy nad tými, 
ktorý ho neprijímajú. Zároveň toto gesto hovorí aj o tom, že evanjelium sa 
neohlasuje nátlakom, mečom, alebo riadenými strelami.

Pre misionára samotného môže mať toto gesto aj pozi�vny 
a povzbudzujúci charakter. Striasť si z nôh prach miesta neprija�a mu 
pripomína, že sa nemá nechať znechu�ť neúspechom. Treba to takpovediac 
„hodiť za hlavu“ nenosiť traumu odmietnu�a so sebou, ale sústrediť sa 
na to, čo je pred ním a s novým entuziazmom pokračovať vo zverenom 
poslaní.



Je možné, že zoznam vecí na cestu bol namierený pro� možnej 
iden�fikácii Ježišových vyslancov s potulnými kynickými filozofmi, ktorých 
bolo v prvom storočí mnoho, a pre čitateľov evanjelií mohli byť dobre 
známi. Podľa dobového všeobecného názoru ich rozpoznávacím znakom 
bola predovšetkým „kapsa, palica a veľa rečí.“ Boli známi aj tým, že kráčali 
bosí a používali dvojitú tuniku, ktorá však bola chudobnejších odevom než 
bol ten, o ktorom je reč v evanjeliu. Kapsu nosili na to, aby si tam vkladali 
potrebné veci na cestu, keďže ich ideálom bola sebestačnosť. Ak by tu 
evanjelis� naozaj mali na mysli kontrast s kynikmi, mohli by tým chcieť 
povedať aj to, že Ježišovi misionári nemajú preberať prak�ky „pochybných“ 
skupín.

Avšak Markove charakteris�ky, teda to, že hovorí o tom, že si treba 
vziať aj palicu a mať obuté sandále, spolu s ostatnými vecami v zozname, 
poukazujú snáď lepšie na paralely so starozákonnou tradíciou východu 
z Egypta a putovania púšťou. Palica pripomína Mojžišovu a Áronovu palicu, 
znaky Božej moci. Pár palica a sandále zas pripomína príkaz ako treba jesť 
veľkonočného baránka: „Bedrá budete mať opásané, obuv na nohách 
a palicu v ruke.“ Výzva nebrať si chlieb na cestu pripomína udalosť daru 
manny na púš�. A napokon, pár sandále a jedna tunika pripomína ďalšie 
slová knihy Deuteronómium: „On vás viedol štyridsať rokov po púš�, váš 
odev sa na vás neošúchal, ani vaša obuv sa nerozpadla starobou.“

Teda Ježišov misionár má zo sebou palicu, ktorá mu pripomína Božie 
skutky a jeho vedenie. Má sandále a jeden odev, ktorý mu pripomína Božiu 
starostlivosť. Má palicu v ruke a sandále na nohách �ež preto, lebo je stále 
pripravený na cestu. Nemá kapsu a ani chlieb, lebo nielen z chleba žije 
človek, a aj preto, lebo nie je sebestačný, ale je pozývaný k dôvere v Božiu 
prozreteľnosť a dobrotu ľudí.

Vyslanie po dvojiciach odráža starozákonnú prax, 
keď na svedectvo pred súdom sa vyžadovala prítomnosť 
aspoň dvoch svedkov. Učeníci majú vydávať svedectvo o 
Kristovi. Dvojica je zároveň vyjadrením spoločenstva a 
vzájomnej opory v tomto poslaní. Zoči-voči ťažkostiam, 
pokušeniam, prenasledovaniu budú môcť sa v spoločenstve 
modliť, vzájomne sa napomenúť, riešiť problémy. 



15. CEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
12. 7.
Féria

18.15
† Agnesa ---

Utorok
13. 7.
Féria

18.15
† Margita, Jozef      ---

Streda
14. 7.
Féria

18.15
† Jozef, Terézia ---

Štvrtok
15. 7.

Sv. Bonaventúru

18.15
† Mária, Mária, Mária ---

Piatok
16. 7.

Panny Márie Karmelskej

18.15
ZBP František

17.00
úmysel kňaza

Sobota
17. 7.

Sv. Andreja Svorada a 
Beňadika

7.30
† Katarína

16.00 sobáš + sv. omša

---

Nedeľa
18. 7.

ŠESTNÁSTA
NEDEĽA 

V  CEZROČNOM 
OBDOBÍ

8.00                                            
 ZBP Magdaléna            

11.00       
za farnosť                                 

 

9.30                                     
 † Peter Ruščin

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

Každý nech dáva, čo môže, a ak nemáte nič, netrápte sa.
Priložte ruku k dielu, slúžte,
otvorte si srdcia  a milujte.

sv. Matka Tereza


