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Ročník II.

R.: Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život.

Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému 
moru do stredu dekapolského kraja.

Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho 
vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, 
poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, 
vzdychol a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli 
sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.

A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím 
dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým 
väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch 
aj nemým reč.“

Silu uzdravovať majú najčastejšie slová a gestá, 

o ktorých si myslíme, že nestoja za veľa: 

slová ako „Potrebujem ťa, milujem ťa, som tu pre teba“

alebo gesto ako potľapkanie po ramene, objatie, telefonát, 

či obyčajná prítomnosť. 

Nie sú to dramatické príbehy Písma, 

ale sú to predsa príbehy uzdravenia.



Ježiš uzdravil veľa ľudí počas svojho verejného učinkovania. Niektorí 
boli uzdravení okamžite, iní postupne, jedni si museli uzdravenie u Ježiša 
vymôcť, iní ho dostali až po dlhom čase.

Niektorí sa uzdravili, lebo mali šťas�e na dobrých priateľov, ktorí ich 
k Ježišovi priviedli, ďalší Ježiša ani nevideli, boli na príhovor svojich priateľov 
uzdravení na diaľku. Jedni boli uzdravení telesne, iní duchovne. Boli aj takí, 
ktorí  uzdravení neboli vôbec, pretože, ako hovoria evanjelis�, neverili. 

No nech to bolo akokoľvek, uzdravených bolo toľko, že ľuďom 
bolo jasné, že v Ježišovi je medzi nimi prítomný Boh, jeho súcit a jeho 
milosrdenstvo.

Ježišova moc uzdravovať bola vskutku veľká a nie nadarmo 
vzbudzovala úžas. No v istom zmysle každý z nás veriacich je volaný v tejto 
Ježišovej službe uzdravovania pokračovať. A nielen pokračovať, ale má k 
nej aj moc. Každý z nás má moc zbavovať ľudí bremena, zdieľať ich bolesť, 
vyslovovať slová nádeje a útechy a tým všetkým uzdraviť ich srdce. Toto 
uzdravenie sa môže diať úplne po�chu, nenápadne, nevedomky ba často 
na miestach, kde by sme to najmenej čakali.



V prípade hluchonemého Ježiš berie chorého stranou od ľudí. Chce 
byť s chorým sám. Pri uzdravení Ježiš používa znaky a slová. Dotýka sa 
chorých uší a jazyka s naslinenými prstami, plne rešpektuje fakt, že fyzický 
svet je poznateľný prostredníctvom zmyslov. Ježiš prišiel ako Spasiteľ sveta. 

 Týmito symbolickými dotykmi chorých miest chcel Ježiš zaiste 
pripraviť hluchonemého na uzdravenie. Ježiš vzbudzuje u neho dôveru a 
tým aj nádej. To preto, že chorý mohol v dôsledku svojej choroby iba tušiť, 
že prišiel Pomáhajúci. Hluchonemý má pochopiť, že uzdravenie sa musí 
vyprosiť “zhora“ preto Ježiš „pozdvihol oči k nebu.“ Až potom, keď v chorom 
určite začína klíčiť viera a poznanie, vysloví Ježiš slovo moci “Effeta.“ 

Účinok slov je okamžitý a trváci. „V tej chvíli sa mu otvorili uši a 
rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.“ Vlastne udiali sa tu dva zázraky. 
Pretože chorý bol od svojho narodenia hluchonemý, po svojom uzdravení 
ovládal hneď aj reč a nemusel sa ju najprv s námahou naučiť. Ježiš používa 
znaky, čo bolo v reči orientalcov časté. Dorozumievali sa znakmi. 

Uzdravenie sa udialo v Dekapole; bol to pohanský kraj a je 
pravdepodobné, že uzdravený bol pohanom. Dá sa predpokladať, že práve 
preto neprišiel sám, ako napríklad žena pohanka Sírofeničanka, ale že ho 
priviedli, doprevádzali iní, ktorí viac poznali Ježiša. 

Keď Ježiš berie stranou chorého, chce, aby uveril v jeho moc a slová. 
Ježiš aj pohanom sa predstavuje ako Bohočlovek. Ježiš od tých, ktorým 
vracia zdravie, žiada vieru, aby v neho uverili. A je pravdepodobné, že � čo 
ho priviedli, nemali ešte primeranú vieru, a preto toto uzdravenie sa udialo 
mimo nich. Zázrak však pôsobí priaznivo. Evanjelista svätý Marek zaznačil 
slová, ktoré si ľudia zo zástupu rozprávali o Ježišovi: „Dobre robí všetko: aj 
hluchým dáva sluch, aj nemým reč.“



23. CEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
6. 9.

Výročie posviacky 
Dómu sv. Alžbety

18.15
† Juraj Veles ---

Utorok
7. 9.

Sv. Košických mučeníkov

18.15
† Viola (nedož. 100 r.)   

17.00
† Katarína, Ján

Streda
8. 9.

Narodenie Panny Márie

18.15
ZBP Mária (80 r.)

---

Štvrtok
9. 9.
Féria

18.15
† Margita, Jozef          

ZBP Martina
---

Piatok
10. 9.
Féria

18.15
† František, Juraj, 

Michal, Viktor
---

Sobota
11. 9.
Féria

7.30
† Ján (1. výr.)

---

Nedeľa
12. 9.

DVADSIATA ŠTVRTÁ 
NEDEĽA 

V CEZROČNOM 
OBDOBÍ

8.00                                         
 za farnosť          

11.00       
ZBP Jozef, Zuzana              

              

9.30                                 
 spoločný úmysel

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

„Dobré je dvakrát zviazať jazyk a dvakrát otvoriť uši, 
pretože počúvanie má byť dvakrát také ako rozprávanie.“ 

Baltasar Gracián


