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Ročník II.

R.: Pán udržiava môj život.

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel 
však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov 
a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú 
ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“

Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.
Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal 

sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, 
lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší.

Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto 
chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník 
všetkých.“

Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho 
a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom 
mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, 
ale toho, ktorý ma poslal.“



Pán Ježiš svojim učeníkom zvestuje nový spôsob myslenia. Cestou 
sa učeníci medzi sebou hádali; „Kto z nich je väčší.” Myslenie učeníkov bolo 
ešte veľmi jednoduché. Ich predstava o budúcom kráľovstve sa pridržala 
myšlienky na ministerské kreslá. Učeníci si museli byť vedomí svojej 
c�žiados�. Uvedomujú si nevhodnosť svojho správania, keď im Pán Ježiš 
poukazuje na veľkosť v Božom kráľovstve, ktorá sa dá získať jedine službou. 

Človek na zemi je zvádzaný k celkom iným hodnotám, ako pla�a v 
Božom kráľovstve. Názorne poučí učeníkov, kto v Božom kráľovstve získa 
viac. Dáva za vzor malé, bezvýznamné a slabé dieťa. Dieťa v tom čase sa tak 
chápalo. Ježiš poukazuje na význam a veľkosť služby, ktorá sa urobí v takej 
malej a bezvýznamnej udalos� či osobe. Také �ché, nenápadné konanie si 
však môže osvojiť len ten, kto sa naučí konať v Ježišovom mene. Taký človek 
to�ž nebude hľadať seba samého, ale po celý svoj život bude oslavovať 
Boha.

Ježiš nedáva za vzor dieťa ako také, ale pod obrazom dieťaťa sa 
rozumejú � najmenej významní, povšimnu�, čiže �, ktorí najviac potrebujú 
pomoc. Ježiš tak dáva poučenie o význame lásky k tým a tomu, čo v očiach 
tohto sveta nemá cenu, čo svet neuznáva, podceňuje alebo nedoceňuje.



Niet preto divu, že to ľudské sa prejavilo aj u apoštolov, keď sa 
pohádali, kto je medzi nimi prvý. A nebolo to iba raz. Podobná hádka vznikla 
aj vtedy, keď matka Zebedejových synov žiadala pre nich popredné miesto 
v nebeskom kráľovstve. Keď na Ježišovu otázku: O čom ste sa zhovárali 
cestou? Nedokázali odpovedať, urobil to za nich. Jeho slová nemali iba 
prorockého ducha, ale boli aj lekciou pokory: ,,Kto chce byť prvý, nech je 
posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

Jeho odpoveď ich ale nenadchla, lebo slovo slúžiť nikdy nebolo v kurze. 
Lenže evanjelium je revolúciou, je prehodnotením všetkých hodnôt. Slovo 
služobník v Ježišovom ponímaní sa netýka iba apoštolov, ich nástupcov – 
biskupov a kňazov. Hoci musíme s pokorou priznať, že v minulos� služobníci 
Cirkvi nevystupovali vždy ako služobníci všetkých. Pompa, nádhera, spory 
o kompetencie, boj o výnosné miesta, poli�ka moci. To všetko nimi často 
zmietalo. A koľko utrpenia, vážnych obvinení voči Cirkvi, odpadu a nevery 
to stálo?! 

Po Druhom va�kánskom koncile však Cirkev prechádza veľkou očistou 
a prichádza k novému poznaniu svojej úlohy vo svete. Ľudia túžia mať 
Cirkev a byť v Cirkvi, ktorá slúži, pomáha, potešuje. A služobník všetkých 
sa už netýka iba pápeža, biskupov a kňazov, ale aj kresťanského ľudu. Život 
každého kresťana má byť službou Bohu aj ľuďom.



25. CEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
20. 9.

Sv. Ondreja Kim Taegona 
a spol.

18.15
† Mária, Anton, 

Marienka
---

Utorok
21. 9.

Sv. Matúša, apoštola

18.15
† Darinka   ---

Streda
22. 9.
Féria

18.15
† Anna

17.00
† Michal, Anna

Štvrtok
23. 9.

Sv. Pia z Pietrelciny

18.15
† Martin, Mária ---

Piatok
24. 9.
Féria

18.15
ZBP rod. Popovičová ---

Sobota
25. 9.
Féria

7.30
† Juraj ---

Nedeľa
26. 9.

DVADSIATA ŠIESTA 
NEDEĽA 

V CEZROČNOM 
OBDOBÍ

8.00                                          
 † Michal, Mária Lesoví          

11.00       
za farnosť                            

9.30                                  
 † Lucia (2. výr.)

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

„Máme sklony posudzovať úspech podľa výšky svojich platov 
alebo veľkosti svojich automobilov 

a nie podľa kvality svojej služby a vzťahu k ľudstvu.“
 Mar�n Luther King


