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Ročník II.

R.: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom 
mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“

Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom 
mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, 
je za nás.

A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste 
Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.

Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo 
veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk 
a hodili ho do mora.

Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba 
lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma 
rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa.

Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, 
keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami 
hodiť do pekla.

A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba 
lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa 
mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň 
nezhasína.“



Znovu tu máme komunitu učeníkov, ktorá je v pokušení, aby 
namiesto nasledovania Ježiša ľudia nasledovali ju, jej členov, apoštolov. 
Ján namieta vo svojom radikalizme: Videli sme, bránili sme veď „nechodí 
s nami.“ Akoby to vysvetľoval Ježišovi, že to aj s ním nechodia. Ale v prvom 
rade nechodia „s nami“ ktorí chodíme s tebou. A pritom Ježiš je stredom 
komunity, stredom Cirkvi. Bez neho nemôžeme nič urobiť. V nikom inom 
niet spásy. Iba Ježišovo meno spôsobuje medzi všetkými jednotu. 

V Ježišovom mene Cirkev objíma všetkých ľudí a nikoho nevylučuje. 
Akonáhle vy�ahneme nejaké svoje meno – osobné alebo aj komunitné 
– prichádzajú rozdelenia. Kvôli menám jednotlivcov či komunít sa rodia 
getá, prichádza duch straníckos� exkluzivity. Ako existuje závisť osobná, 
tak existuje aj závisť spoločenstva. A rodí sa veľmi ľahko, keď do stredu 
komunity postavíme nejaké „ja“ alebo aj nejaké „my.“

 Každé úsilie o nejaké prvenstvo komunity odhaľuje, že nám nejde 
o to prečo je tu vlastne spoločenstvo – nejde nám o službu druhým, 
ale o našu pres�ž. Ján chce brániť konaniu dobra len preto, že ten, kto 
dobro robí „nenasleduje nás.“ A pritom ten, kto miluje sa raduje z dobra 
druhého. 

Naopak, sebec sa neraduje z dobra, raduje sa z toho, že dobro 
vlastní, a dobro druhého mu nerobí dobre. Čo nás to učí? Že aj my tvoríme 
jednu komunitu, jedno „my“ teda cirkev. Ale Cirkev nemá stred sama v sebe. 
Silou cirkvi, našou silou je Pán! Jemu slúžime, jeho slávu hľadáme. 



Správnu radikálnosť Ježiš predstavuje v slovách: odstráň zo svojho 
života všetko, čo � bráni ísť za mnou. Nasledovať Ježiša, ísť za Ježišom 
znamená zvoliť si život! Ako ja môžem byť veľakrát prekážkou druhým 
k nasledovaniu Ježiša, tak aj mne môže prekážať moja ruka, noha, oko a iné 
veci. Namiesto toho, aby mi prinášali život, vedú ma k smr�. Radikálne to 
zjednoduším, ale predsa poviem: ruka ako symbol vlastníctva a brania alebo 
ruka ktorá láskavo darúva. Nohy ktoré si beznádejne chodia kade chcú, 
alebo nohy nádeje, ktoré chcú nasledovať Ježiša; oko túžby, ktoré vyhľadáva 
márnos� a nesie za sebou srdce, ktoré rozkazuje nohám aj rukám, alebo 
oko viery, ktoré ma pozýva pozerať sa na Ježiša a na jeho tvár.

Stále nám v hlavách znejú zarážajúce slová, odťať či 
vylúpiť, ale Ježiš nimi chcel povedať niečo úplne iné. Mal na 
mysli zisk alebo stratu večného života. Ak nám je niečo tak milé 
a potrebné pre pozemský život ako ruka, noha či oko a prekážalo 
by to večnému životu, musíme sa vedieť toho zriecť. Dnešnému 
evanjeliu porozumie iba ten, kto tuší, čo je večný život alebo 
večné zatratenie.

Máme vôbec správnu predstavu o nebi? Ako ho chápeme? Ako 
veľkú zelenú lúku, na ktorej sa budeme hrať, spievať žalmy a 
odriekať modlitby s bacuľatými anjelikmi? A akú predstavu máme 
o pekle? Oheň, štipľavý dym, kotly s vriacou smolou a pri nich 
čerti variaci zatratených? Koľko ľudí má takúto alebo podobnú 
predstavu!? Môže ich ale potom nebo či peklo upútať? Preto 
týchto detských predstáv sa musíme radikálne zbaviť.

Nebo je večným vlastnením Boha, hľadením na neho a život s 
ním a v ňom. Peklo je večným zavrhnutím Boha. Jedine Ježiš poznal 
šírku a hĺbku slov: vojsť do života večného. Veď na čo prišiel na 
zem? Aby ľuďom otvoril brány večného života a zachránil ich 
pred peklom. K tomu cieľu smerovalo celé jeho učenie, činnosť, 
zázraky, slová aj skutky. Kristus bol milosrdný a tolerantný ku 
všetkým ľudským slabostiam, ale keď išlo o večnosť, nepoznal 
kompromis či prižmúrenie oka.



26. CEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
27. 9.

Sv. Vincenta de Paul

18.15
† Michal, Mária, Mária ---

Utorok
28. 9.
Féria

18.15
† Vincent, Marta, 

Vincent   
---

Streda
29. 9.

Sv. Michala, Gabriela, 
Rafaela

18.15
za živých a 

† z rod. Eliášovej
---

Štvrtok
30. 9.

Sv. Hieronyma

18.15
† z rod. Müllerovej, 

Vargovej
---

Piatok
1. 10.

Sv. Terézie z Lisieux

18.00
za členov RB a BBSJ

17.00
za členov RB

Sobota
2. 10.

Sv. Anjelov strážcov

7.30
ZBP Terézia

17.00
za farnosť

Nedeľa
3. 10.

DVADSIATA SIEDMA 
NEDEĽA 

V CEZROČNOM 
OBDOBÍ

8.00                                          
 spoločný úmysel       

11.00       
† Mária, František, 

Rastislav                            

9.30                                  
 † Imrich, Miroslav

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

„Pokušenia nech vás nenaľakajú. 
To, že nepriateľ bojuje o vašu dušu, je dobrý znak. 

Značí to, že mu ešte nepatríte.“
Fran�šek Saleský


