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Ročník II.

R.: Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca.

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si 
pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol 
večný život?“

Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, 
jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! 
Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!

Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej 
mladosti.“

Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. 
Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. 
Potom príď a nasleduj ma!“

On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký 
majetok.
Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do 
Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“

Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: 
„Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave 
prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“

Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť 
spasený?“

Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale 
Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“



Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za 
tebou.“

Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa 
a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo 
deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, 
bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom 
veku večný život.“

Podľa Matúšovho evanjelia je to mladý človek. Tu u Marka to nie je 
jasné. Jasné je to, že tento človek hľadá učiteľa. Nemá to byť len príležitostný 
a dočasný tréner pre jednu oblasť. Ten, ktorého stretávame v evanjeliu 
hľadá učiteľa života. Hľadajúci človek na sebe pozoruje, že jednotlivé dobré 
a potešujúce veci nenapĺňajú jeho srdce radosťou a pokojom. Rozhodne sa 
dať dôveru Ježišovi, o ktorom už iste skôr počul a osloví ho „Učiteľ dobrý, čo 
mám robiť, aby som dosiahol večný život?“.

K viere má iný postoj ako ľudia, ktorí chcú od Boha v modlitbe prosiť 
o �e jednotlivé potešenia. Jeho majetok mu umožnil dopriať si nasýtenie 
túžob, ktoré v sebe spoznal.  Naplnený ľudský život však takto neprišiel. 
Aj pri spoločensky poc�vom rešpektovaní základných morálnych pravidiel 
desatora, na ktoré sa ho Ježiš opýta, nenachádza pokoj srdca a zostáva v 
smútku. Preto sa Ježiša pýta, čo je to, čo mu ešte chýba. 



Prekvapivo jednoduchá Ježišova odpoveď ho volá k zrieknu�u sa 
majetku. „Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať 
poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“

Nejde tu o právny akt zbavenia sa hmotného bohatstva. Ide 
predovšetkým o oslobodzovanie srdca, zotročeného a zviazaného prísľubmi 
pozemských istôt. Toto zotročenie nepochádza z majetku samého. Je 
spojené s ľudskými túžbami a vlastnými plánmi, ktoré nepočítajú s Božou 
prozreteľnosťou a starostlivosťou o človeka. Je to pozvanie k múdros� 
viery, ktorá nehľadá iba vonkajšie zachovanie príkazov. Múdrosť viery 
kráča k dôvere. Krista nasledujem budovaním osobného vzťahu. Spoliehať 
sa na neho a nasledovať ho, znamená veriť bohatstvu, ktoré získavam 
poslušnosťou voči nemu.

O človeku, ktorý s otázkou prišiel, sa hovorí, že na neho Ježiš pozrel 
s láskou. Teda pohľadom, ktorým hľadel na svojich učeníkov. S touto láskou 
hľadí na každého človeka, ktorý hľadá múdrosť srdca. Jeho ponuka vstúpiť 
do vzťahu má svoje nároky. Zároveň je však liekom pre ľudské srdcia 
naplnené smútkom. 

Mnohí dnes pri požiadavkách evanjelia zosmutnejú a v smútku 
odchádzajú. Váhajú s prija�m daru múdros�. Hľadanie čím častejších 
potešení v čase pretrvávajúceho smútku ľudí zdôrazňuje potrebu života 
podľa Božej múdros�. S Božou múdrosťou sa dočasné smútky menia na 
trvalú radosť, keď „budeme jasať a radovať sa po všetky dni nášho života“. 
Ježiš s láskou hľadí a sprevádza každého človeka, dospelého i mladého, 
ktorý si kladie otázku, ako kráčať k plnos� života a k plnos� ľudskej rados�. 
S láskou prijíma za učeníka každého, kto o dar Božej múdros� prosí.

Pripúšťa, že je tu niekto, kto mu plnosť života v rados� môže dopriať. 
Verí, že mu Ježiš môže pomôcť. 

„Veci, ktoré nás zničia: 
politika bez princípu, potešenia bez svedomia,

bohatstvo bez práce, poznanie bez charakteru,
podnikanie bez morálky, veda bez ľudskosti

a zbožná úcta bez ochoty obetovať sa.“



28. CEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
11. 10.
Féria

18.15
† z rod. Kolesárovej, 

Polakovičovej

17.00
za dobrodincov 

chrámu
Utorok
12. 10.
Féria

18.00
úmysel ordinára ---

Streda
13. 10.
Féria

18.15
† Ladislav ---

Štvrtok
14. 10.
Féria

18.15
ZBP František, Agnesa

(60. výr. manž.)

---

Piatok
15. 10.

Sv. Terézie z Avily

18.15
† Anna Boldižárová 

(1. výr.)

---

Sobota
16. 10.
Féria

7.30
za farnosť

17.00
  † Štefan, Anna, 

Štefan, Juraj
Nedeľa
17. 10.

DVADSIATA DEVIATA 
NEDEĽA 

V CEZROČNOM 
OBDOBÍ

8.00                                          
 † Helena, Ján       

11.00       
ZBP Beáta s rod.                 

     

9.30                                  
 † Paulina

(4. výr.)

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

Johan Kaspar Lavater

,, Ak chceš byť múdry, nauč sa rozumne spytovať,
pozorne počúvať, pokojne odpovedať.

A keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.“


