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16. nedeľa v cezročnom období

T
ýž

d
en

n
ík

 R
ím

sk
ok

a t
o l

í c
k

e j
 f

a r
n

o s
t i

 s
v.

 B
a r

t o
l o

m
e j

a  
v  

K
oš

i c
i a

ch
 -

 M
ys

l a
ve

Lk 10, 28 - 42

R.: Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom 

Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala 

jeho slovo.

Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, 

nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“

Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre 

mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej 

neodníme.“



Máme pred sebou úryvok, ktorý sa nachádza iba v Lukášovom evanjeliu. 

Ide o rozprávanie o tom, ako Ježiš na ceste do Jeruzalema našiel prija�e v dome 

dvoch ses�er menom Marta a Mária. Ježišova prítomnosť v nich vyvolá rozdielne 

správanie. 

Mária sa správa ako učeníčka a pozorne počúva slová hosťa. Marta sa 

zameriava na to, aby nič nechýbalo príznačnej blízkovýchodnej pohos�nnos�. 

Po prvom čítaní sa zdá, že Ježišom pokarhaná Marta obstála ako čisto nega�vny 

príklad. To by sme jej ale krivdili. 

Jej zmysel pre potreby hos� to�ž vytknutý nebol. Aj počas nasledujúcich 

dejín sa preto naopak predkladala ako vzor. Väčšina kresťanov si ju navyše dodnes 

uc�eva ako svätú. No stať sa svätým neznamená neurobiť v živote žiadne chyby. 

Aby sme sa mohli poučiť aj my, našiel som tri.

Situácia, keď sa žena v domácnos� namiesto obsluhovania zapojí do 

spoločnos� mužov, bola vo vtedajšej dobe naozaj nezvyčajná. Ešte väčší kontrast 

pritom vyvolávala rovnako postavená sestra, ktorá vo svojej role ostala. Na prvý 

pohľad nespravodlivá a nevyvážená situácia. 

Marta to nevie zniesť a vyberá si veľmi nepekný spôsob riešenia. Namiesto 

priameho oslovenia chce použiť Ježiša ako toho, kto má Máriu napomenúť a o to 

ju viac ponížiť. Podobne ku Kristovi pristupuje aj človek sporiaci sa s bratom 

o dedičstvo, či voči svojmu otcovi starší brat z podobenstva o márnotratnom 

synovi. Ježiš na to Marte neskočí. On tu nie je preto, aby rozsudzoval v záležitos�ach 

vzťahov. Nechce z jedného urobiť víťaza a z druhého porazeného. Z jeho rečí skôr 

badať, že vždy apeloval na to, aby sa ľudia navzájom zmierili. Uzdravenie a nie 

rozseknu�e vzťahov je riešenie.



Marta to�ž na svoju sestru pozerala len egois�ckou op�kou. A priznajme 

si, či by sme v takej situácii nekonali rovnako. Naoko sa tu pro� sebe stavia 

pracovitosť a lenivosť. To čo Mária robila Marta považovala za neužitočné 

a menejcenné. Výčitkou voči nej sa chcela nepriamo pochváliť. Ja som tu tá, 

ktorá čaká pochvalu. Ja robím čo sa očakáva a čo sa patrí. Ja som nevyšla zo svojej 

tradičnej roly. Jej slovám už predchádzal vnútorný súd. Keďže bola žena chcela, 

aby rozsudok vyšiel z úst rešpektovaného mužského učiteľa.

Namiesto očakávanej výčitky smerom k Márii sa prekvapivo Ježiš obracia 

pro� Marte. Nie však tak ostro ako ona napadla svoju sestru. Láskavo poukazuje 

na to, v čom by mala zmeniť svoj prístup. Kri�zuje jej prehnanú zaneprázdnenosť. 

Ňou si spôsobila, že sa zabudla venovať hosťom aj po inej než materiálnej stránke. 

A dôležitejšie je, že jej preto pomedzi prsty uniká slovo, pre ktoré Ježiš cestuje. 

Dôležitejšia ako česť hos�teľa je pozornosť voči samotnej osobe. A tak sa aj nám 

môže stať, že pri prehnanom ak�vizme sa minieme cieľu. Nie vždy je lepšie to, čo 

mi práve považujeme za najdôležitejšie. K zdravému životu je potrebné sa z času 

na čas aj zastaviť.

Snaha zneužiť Ježiša na svoje ciele, posudzovanie blížneho a nepozornosť 

voči osobe a Božiemu slovu. Tri prešľapy sv. Marty. Ponaučenie? Nezanedbať 

pohos�nnosť a zároveň sa vyhnúť spomenutým chybám.



Sú to dve sestry, ktoré nás svojím konaním učia, ako sa má 

uberať život kresťana. Mária počúvala Pána, zatiaľ čo Marta bola 

„odvrátená“ pretože bola „zamestnaná službou“.

Marta je teda jednou z tých silných žien, je schopná aj 

napomenúť Pána.  Vie sa presadiť, je teda odvážna, avšak chýba jej 

kontemplácia, nevie strácať čas hľadiac na Pána.

Opakom je Máriin postoj, ktorý však nie je sladkým ničnerobením. 

Hľadela na Pána, pretože Pán sa dotýkal jej srdca a odtiaľ, z inšpirácie 

od Pána, vychádza práca, ktorú máme potom vykonávať. 

Obe sestry nám ukazujú cestu, pričom ich postoje treba navzájom 

skĺbiť. Nenechaj sa pohltiť povinnosťami, ale počúvaj predovšetkým 

Pánov hlas, aby si dobre plnil povinnosti, ktoré ti život prináša.

Zdieľajme starostlivosť sv. Marty a podľa jej príkladu si 

zaumieňme, že sa postaráme, aby sa v našich rodinách a v našich 

spoločenstvách zakusoval zmysel pre pohostinnosť, pre bratstvo, aby 

sa každý mohol cítiť doma, zvlášť maličkí a chudobní, keď klopú na 

dvere.

Múdrosť srdca spočíva práve v schopnosti vedieť spájať tieto 

dva prvky: kontempláciu a činnosť.

Kontemplácia a služba: toto je cesta nášho života. Každý z nás 

nech pouvažuje: koľko času cez deň venujem kontemplácii tajomstva, 

ktorým je Ježiš? A potom: ako pracujem? Pracujem tak veľa, že to 

vyzerá ako odcudzenie sa, alebo pracujem v súlade s mojou vierou, 

beriem prácu ako službu, ktorá vychádza z Evanjelia? Osoží nám nad 

tým popremýšľať.


