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Ročník II.

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili 
mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“

On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“
Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej 

pravici a druhý po ľavici.“
Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, 

ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja 
krstený?“

Oni mu vraveli: „Môžeme.“
Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, 

ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po 
mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to 
pripravené.“

Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. 
Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za 
vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. 
Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, 
bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude 
sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, 
ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“



Prosba dvoch bratov bola pochopiteľná, dokonca aj nábožná, lebo 
bola plná dôvery v Ježišovo víťazstvo. Dokonca bola aj istým spôsobom 
múdra, lebo chcieť byť veľkí v Božom kráľovstve je dobré. Ale tadiaľto cesta 
k veľkos� nevedie. Skratky neexistujú.

Zaujímavá a �ež pochopiteľná bola reakcia kolegov. Hnevali sa. 
Prečo? Zrejme preto, že neboli odlišní, len boli predbehnu�. Zazerali, ale 
zrejme nie mo�vovaní láskou, nie ľútosťou nad tým, že si ich kamará� 
svojim postojom ubližujú.

A tak aj jedni, aj druhí potrebovali počuť slová o tom, ako sa 
človek môže dopracovať k ozajstnej veľkos�. A síce cestou služby, cestou 
posledného. Tou cestou, ktorou sa vydal on sám. A zjavuje nám tu jedno 
z najprekvapivejších zjavení Boha, asi najnečakanejšie meno Boha: Sluha. 
A toto je mentalita jeho kráľovstva, v ktorom ak chceme mať miesto, 
musíme ju prijať: Byť sluhami.

Nemôžem si poslúžiť druhými, ale slúžiť. Neznamená to byť naivný, 
nechať sa zneužívať, podporovať darebáctvo, ale auten�cky slúžiť životu, 
osobám v rozvoji ich človečenstva. Nehľadať seba, ani svoj prospech.



Potrebujeme sa, hoci moderný svet nám chce nahovoriť, že nikoho 

nepotrebujeme. Boh nás stvoril takých – odkázaných na druhých,  a je to 

dobre, všetko ostatné je ilúzia.

Obyčajne keď sa človek narodí, tak dostane do daru ľudí, ktorí sú 

jeho, sú tu pre neho – rodinu a rodinných priateľov. Neskôr si sám vytvára 

svoj okruh ľudí – založí si vlastnú rodinu, nájde vlastných priateľov, pestuje 

vzťahy. Tam máme možnosť prak�cky milovať, teda realizovať sa ako Božie 

stvorenia.

Empa�ckého človeka trápi, keď vidí ľudskú biedu a utrpenie. V 

útulku pre ľudí bez domova, vidíme utrpenia naozaj neúrekom. Stretneme 

človeka, ktorý nikomu nechýba. A ktorý by asi ani nechýbal, keby ho nebolo. 

Ten človek sa musel kedysi dávno vydať veľmi zlým smerom, keď sa dostal 

až sem.

Aby sa nám to nestalo, tak sme pozývaní aj týmto evanjeliom na život 

služby, urobiť zo seba dar, ako to urobil aj Ježiš sám. Vieme túžiť? Zatúžme 

po tomto.  A modlime sa, aby sa napĺňala vždy len vôľa milujúceho Boha.

Ježiš z Nazareta, nazývaný Kristus preto, že svojou smrťou 
a zmŕtvychvstaním vykúpil všetkých a všetko, navždy, Ježiš – Boží Syn bol a je 
veľký! 

Nie tým, že prišiel, aby ho obsluhovali. Ale preto, že slúži každému 
človekovi, ktorý mu to dovolí. Každému, kto si vie priznať, že to potrebuje. 
Každému, kto sa naučil nielen dávať, ale aj prijímať. Prijímať je niečo iné ako 
hrabať. 

Čo hľadáme a po čom túžime je myslím aj to, aby v našej vzájomnej 
interakcii bolo uvedomenie si a prežívanie hodnoty, ako a čím je každý z nás 
veľký. 

Ak Ježiš je veľký, tak my všetci sme pozvaní nebáť sa byť veľkými. Je 
to súčasť našej identity, toho kým sme. 



29. CEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
18. 10.

Sv. Lukáša

18.15
† Ján, Mária -----

Utorok
19. 10.
Féria

18.15
 † Anton, Mária, Anton -----

Streda
20. 10.
Féria

18.15
† Anton, Mária, Štefan -----

Štvrtok
21. 10.
Féria

18.15
† Darinka -----

Piatok
22. 10.

Sv. Jána Pavla II.

18.15
ZBP Katarína -----

Sobota
23. 10.
Féria

7.30
† Jozef

17.00
  † Igor

Nedeľa
24. 10.

TRIDSIATA 
NEDEĽA 

V CEZROČNOM 
OBDOBÍ

8.00                                          
 ZBP Kvetoslava, Patrik       

11.00       
† Juraj                     

9.30                                 
 za farnosť

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

,,Pamätaj vždy nakoniec a na to, 
že premárnený čas sa nevráti.“

Tomáš Kempenský


