
NATANAEL
  12. 9. 2021

37. 24. Nedeľa ,,B“

T
ýž

de
nn

ík
 R

ím
sk

ok
at

ol
íc

ke
j 

fa
rn

os
ti

 s
v.

 B
ar

to
lo

m
ej

a 
v 

K
oš

ic
ia

ch
 -

 M
ys

la
ve

Ročník II.

R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey 
Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma 
pokladajú ľudia?“

Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní 
za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ Ale on ich prísne 

napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu.
Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, 

starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po 
troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene.

Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, 
pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, 
satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: 
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž 
a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, 
ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si 
ho.“



Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, 
ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je 
brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná 

obživa a niekto z vás by im povedal: „Choďte v pokoji! 
Zohrejte sa a najedzte sa!“, ale nedali by ste im, čo 

potrebujú pre telo, čo to osoží?! Tak aj viera: ak nemá 
skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale niekto povie: „Ty máš 
vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov 

a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.“ 

Naša lekcia kryštalizuje myšlienku, ktorá je prítomná v celom 

Jakubovom liste. Ak o sebe niekto tvrdí, že je veriaci, malo by to byť na 

ňom vidno. Viera nemôže ostať iba na teore�ckej úrovni. Skutky sú preto 

podstatne dôležité. Ako som spomenul, na prvý pohľad to ako keby 

odporovalo Pavlovmu vyzdvihovaniu milos� a spásy cez vieru a nie cez 

skutky. Na zamietnu�e takéhoto zjednodušenia možno argumentovať 

dvoma poznámkami. Prvá sa týka významu  slova „skutky.“



 Teore�cký rozpor predpokladá, že Pavol a Jakub používajú tento 

výraz s rovnakým významom. Pozorné čítanie Pavlových epištol však dáva 

pochopiť, že keď v nich Pavol brojí pro� „skutkom“ tak má namysli hlavne 

istý prúd judais�ckého chápania Tóry, ktorý niektorí radikálne zmýšľajúci 

židokresťania začali presadzovať aj v novorodiacej sa Cirkvi. 

Jakub tu pod „skutkami“ vidí prak�cké prejavy viery v živote kresťana. 

Jeho kri�ka, ktorá nejde pro� viere, ale ktorou chce vyzdvihnúť skutky 

pravdepodobne reaguje na prekrútené chápanie Pavlovho učenia, s ktorým 

by nesúhlasil ani samotný Pavol. Jakubovi pro�vníci sa tak pravdepodobne 

oháňali vierou, aby ospravedlnili svoje zanedbania a zlé skutky. A to nemá 

nič spoločné s tým, čo je obsahom hociktorej novozákonnej knihy.

Viera je tak, ako tvrdí autor listu, bez prak�zovania nanič. Je mŕtva. 

A teda nemôže ani dopomôcť ku spáse. Viera sa musí nejako preukázať. 

Slovami apoštola, má mať skutky. Pravá viera má mať svoju kvalitu. Len 

svojou čistotou sa nestáva dostatočnou na to, aby z niekoho spravila 

riadneho kresťana. 

Mnohí v tomto našom texte ako základný problém vidia oddeľovanie 

viery a dobrých skutkov. Obidva elementy musia byť v kresťanstve 

prepojené. Skutky bez viery skĺzavajú do úrovne humanis�ckej charity, 

z ktorej môžeme mať tak akurát popularitu a dobrý pocit. Síce môžu viesť 

k spoznaniu pravého dobra, no samé o sebe neobsahujú plnú pravdu. 

A naopak viera bez skutkov sa ľahko premení na zbožné rečičky.



24. CEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
13. 9.

Sv. Jána Zlatoústeho

18.15
† Ladislav ---

Utorok
14. 9.

Povýšenie svätého kríža

10.30
† Michal, terézia   

9.00
na úmysel

Streda
15. 9.

Sedembolestnej 
Panny Márie

10.30
ZBP novomanželov 

Michala a Hanu

9.00
† Anna

Štvrtok
16. 9.

Sv. Kornela a Cypriána

18.15
† Ľudmila (10. výr.)

---

Piatok
17. 9.
Féria

18.15
ZBP Anna s rod. ---

Sobota
18. 9.
Féria

7.30
úmysel ordinára ---

Nedeľa
19. 9.

DVADSIATA PIATA 
NEDEĽA 

V CEZROČNOM 
OBDOBÍ

8.00                                          
 † Štefan (nedož. 80 r.)           

11.00       
za farnosť                            

9.30                                  
 † Igor

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň


