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Ročník II.

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

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, 
čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania 
na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo 
a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda 
loďou na pusté miesto do samoty.

Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa 
ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich.

Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad 
nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým 
veciam.



Evanjeliový úryvok priamo nadväzuje na Ježišove inštrukcie 
k misijnej činnos�, ktoré sme počuli pred týždňom. Medzi tým je vsunutý 
príbeh, ktorý hovorí o mučeníckej smr� Jána Krs�teľa. Ten liturgia 
rezervovala na sviatok, ktorým si túto udalosť pripomíname v auguste. 
Po preberanej sta� nasleduje rozprávanie o prvom rozmnožení chleba.

Učeníci sa teda vracajú z prvej misie medzi ľuďmi a rozprávajú Majstrovi 
o svojich úspechoch. Ten sa rozhodol, že je čas na odobra�e sa do ústrania 
a oddych. Ježiš tu prejavuje to, čo sa moderne vyjadruje termínom „pastoračná 
múdrosť.“ Chce apoštolom (vyslaným) dopriať zdravotnú prestávku.

Jedným z dôvodov je aj to, že stále prichádzalo a odchádzalo 
mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. To má očividne vzťah aj 
s nasledovnou udalosťou rozmnoženia chlebov. Niektorí exegé� 
odkazujú aj na predobraz eucharis�e, čo by sa dalo vyložiť tak, že neboli 
podmienky na vhodné na vytvorenie eucharis�ckého spoločenstva.

Ľud však družinu apoštolov s Ježišom predchádza. Keď teda prišli 
na miesto „dovolenky“ čakal ich túžiaci dav. Tu nastáva zlom. „Keď vystúpil 
a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pas�era.“ 
Prvý dôležitý element je použi�e slovesa „σπλαγχνίζομαι“ čo znamená „cí�ť 
ľútosť, zľutovať sa.“ To sa v Novom Zákone používa veľakrát. Nadväzuje na 
starozákonné obrazy Boha, ktorý sa rozhodne nevykonať spravodlivý trest, 
ale z vnútorného pohnu�a odpúšťa previnenia. Ježiš mení kurz. Sám vedie 
inicia�vu a zabúda na zaslúžený oddych. Pohľad mu doslova „mení vnútro.“

 Druhý element je pripodobnenie ku pas�erskej praxi. „Boli ako ovce 
bez pas�era.“ Aj tento element je bohato zasupený v Starom zákone. Pozrime 
len na prvé čítanie. Obraz oviec bez vedenia bol u prorokov kri�ka nedobrého 
a zanedbaného plnenia vodcovskej úlohy. Poverení v poverení zlyhali, a tak 
sa pastorácie ujíma sám Boh. Ježišova následná ak�vita je opísaná činnosťou 
vyučovania. Ľud bol hladný po slove. A to má podľa Ježišovho srdca (odkaz 
na použité sloveso „zľutovať sa“) prednosť pred právom na osobné voľno.



Dňa 4. 7. 2021 pápež Fran�šek s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána po 
udelení požehnania uviedol:

„Mám radosť oznámiť, že od 12. do 15. septembra, ak Pán Boh 
dá, prídem na Slovensko na pastoračnú návštevu.”

Na okamžitú radostnú reakciu skupiny slovenských pútnikov, 
prítomných na Námes� sv. Petra so štátnymi vlajkami, zareagoval Svätý 
Otec spontánnymi slovami: „Tam� Slováci sú spokojní!” Ďalej pokračoval:

„Prídem 12. septembra popoludní. Pred tým budem 
koncelebrovať v Budapešti záverečnú svätú omšu Medzinárodného 
eucharistického kongresu.

Ďakujem zo srdca všetkým, ktorí pripravujú túto cestu 
a modlím sa za nich. Modlime sa všetci za túto cestu a za ľudí, 
ktorí pracujú na jej organizovaní.“



16. CEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
19. 7.
Féria

18.15
† Ladislav ---

Utorok
20. 7.
Féria

18.15
ZBP Margita      ---

Streda
21. 7.
Féria

18.15
† Monika (nedož. 50 r.)

17.00
za farnosť

Štvrtok
22. 7.

Sv. Márie Magdalény

18.15
† Darinka ---

Piatok
23. 7.

Sv. Brigity

18.15
† Iveta, Zuzana ---

Sobota
24. 7.
Féria

7.30
† kňazi Ján, Michal

† kňazi farnosti
---

Nedeľa
25. 7.

SEDEMNÁSTA
NEDEĽA 

V  CEZROČNOM 
OBDOBÍ

8.00                                            
 † Marta (nedož. 80 r.)i           

11.00       
ZBP Anna                                 

9.30                                     
 † Igor

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

 Za pomoc iným sa Vám dostane odmeny    
v podobe pokoja a radosti

sv. Matka Tereza


