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Ročník II.

R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! 
Kto to môže počúvať?!“

Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, 
a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna 
človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič 
neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale 
niektorí z vás neveria.“

Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho 
zradí. 

A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku 
mne, ak mu to nedá Otec.“

Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním 
nechodili.

Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“
Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? 

Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty 
si Boží Svätý.“



Je správne, že nás Božie slovo 
niekedy provokatívne vyzýva, 
spochybňuje našu sebaistotu. 

Takým je Božie slovo z tejto nedele…

V dnešnej dobe je veľmi náročné byť veriacim. Ale ešte náročnejšie 
je byť bez viery. Ani to nie je celkom moderné, a zároveň to musí byť ťažké, 
žiť bez perspek�vy, žiť vo vedomí, že keď naposledy vydýchnem, navždy sa 
pominiem. A nemať nič vyššie nad sebou, ani pred sebou. 

A tak dnešný človek hľadá akýsi kompromis medzi vierou a nie 
vierou. Vytvára si náboženstvo selek�vne, šité na mieru. Ja som ten, kto si 
určuje, čo prijmem, a čo nie. Ale… ono to vyzerá síce lákavo, avšak nefunguje 
to. Takéto nie pravé náboženstvo je nebezpečné, škodí, deformuje človeka, 
alebo ho ľahko opus�me.

O potrebe seriózneho rozhodnu�a sa hovorí aj dnešné evanjelium.
Tvrdá je to reč! Nie prvý raz. Veď keď od bohatého mládenca Ježiš 

žiadal, že má predať všetko, rozdať peniaze a potom sa vrá�ť, neprotestovalo 
naše citlivé vnútro v duchu? Alebo keď na „prijímacom pohovore“ nedovolil 
ďalšiemu uchádzačovi o miesto učeníka, aby šiel pochovať svojho otca, 
nebolo to dosť tvrdé? Alebo keď žiadal, že treba milovať nepriateľov a vždy 
byť ochotní odpus�ť, nebolo to tvrdé? Bolo. V náboženskej otázke nebolo 
takým problémom, keď sa žiadalo zriekanie sa. Ani náročné požiadavky 
novej morálky kráľovstva. Tu však Ježiš akosi „prekročil hranicu.“ A to až do 
takej miery, že od neho poodchádzali aj jeho učeníci.

V čom bol problém? Žiadal priveľa, lebo žiadal všetko. Majú ho mať 
za pokrm, žiť z neho. Tí, ktorý vo vzťahu s ním hľadali len akúsi poistku 
života, alebo nasýtenie sa, alebo senzácie, odrazu ho majú prijať ako 
ozajstného Boha… teda mať v ňom zdroj, i cieľ, i náplň života. Nielen to, čo 
si vyberú, ale všetko. A to je problém.



Sväté písmo, najmä svätý Pavol rád opisuje vzťah Ježiša a Cirkvi ako 
vzťah snúbenecký, či manželstvo. Tam sa vyžaduje radikálna voľba. Človek 
si volí druhého, rozhoduje sa pre neho, berie ho takého, aký je, nemôže si 
vybrať len niečo z neho a zvyšok nechať tak. No a táto voľba zároveň zahŕňa 
aj zrieknu�e sa všetkých možných alterna�v. Je to čosi výlučné a zároveň 
defini�vne. A niekedy to naháňa aj strach.

No bez slobody to nejde. Preto sa Ježiš pýta tých pár svojich 
najvernejších: „Aj vy chcete odísť?“

Stoja pred rozhodnu�m. A mali veľké šťas�e. Viete aké? Situácia 
z prvého čítania. Keď Jozue vyzýva ľud, aby sa rozhodol pre Pána, alebo pre 
iných bohov. Spomínajú na to všetko, čo Pán pre nich urobil, čo s ním zažili, 
čo od neho dostali, ako ich vyslobodil a viedol. A to im pomohlo rozhodnúť 
sa správne. Tak isto keď Ježiš prišiel s výzvou rozhodnúť sa pre odchod, 
alebo ostať s ním, �ež sú si vedomí, čo pre nich znamená, čo im dáva. A to 
im pomohlo rozhodnúť sa správne.

Je dôležité, čomu sa venuje naša myseľ. Či sa len oplakávame, čo 
všetko sme opus�li, čo všetko nemôžeme a nesmieme, toto nie je dobré 
východisko. Takisto ak len snívame o alterna�vach, čo by bolo keby..., vtedy 
sme na zlej ceste.

Ale keď má človek svoje srdce naplnené vďačnosťou za to, čo všetko 
dostal, ak si človek uvedomuje, aký je v Božích očiach vzácny a milovaný, 
vtedy bude dostatočne mo�vovaný, ak by sa aj spontánne dostal do 
situácie, keď budem musieť robiť radikálne rozhodnu�a. A bude dosť silný 
aj vtedy, keď bude musieť plávať pro� prúdu.

„Nech je ďaleko od nás, že by sme opustili Pána a slúžili cudzím 
bohom. Veď Pán je náš Boh. On vyviedol nás a našich otcov z egyptskej 
krajiny, z domu otroctva. On robil pred našimi očami veľké znamenia 
a chránil nás celou cestou, po ktorej sme išli, a medzi všetkými národmi, 
uprostred ktorých sme prechádzali. Aj my teda budeme slúžiť Pánovi, lebo 
on je náš Boh.“



21. CEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
23. 8.
Féria

18.15
† Valéria, Ján ---

Utorok
24. 8.

Sv. Bartolomeja

18.00
† Bartolomej, Márgita, 

Ľudovít    
---

Streda
25. 8.
Féria

18.15
† Juraj

17.00
úmysel kňaza

Štvrtok
26. 8.
Féria

18.15
†Jozef, Irena ---

Piatok
27. 8.

Sv. Moniky

18.15
† Michal, Mária ---

Sobota
28. 8.

Sv. Augustína

7.30
† Margita, Jozef ---

Nedeľa
29. 8.

DVADSIATA DRUHÁ 
NEDEĽA 

V CEZROČNOM 
OBDOBÍ

8.00                                          
 † Ján (1. výr.)          

10.30       
ZBP Margita (80 r.)

za farnosť                            

9.00                                  
 † Igor

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

V nedeľu 29. 8. 2021 o 10.30 hod. bude v Myslave
odpustová slávnosť ku cti
sv. Bartolomeja, apoštola.


