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20. nedeľa v cezročnom období
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Lk 12, 49 - 53
R.: Pane, príď mi čím skôr na pomoc.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo 

chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, 

kým sa to nestane!

Myslíte si, že 

som prišiel darovať pokoj 

zemi? Nie, hovorím vám, 

ale rozdelenie. Lebo 

odteraz sa päť ľudí 

v jednom dome rozdelí: 

traja proti dvom a dvaja 

proti trom. Rozdelia sa 

otec proti synovi a syn 

proti otcovi, matka proti 

dcére a dcéra proti matke, 

svokra proti neveste 

a nevesta proti svokre.“



Ježiš nás ostatné týždne nešetrí. Je na svojej ceste do Jeruzalema a 12. 

kapitola Lukášovho evanjelia je plná zásadných výziev. Pred dvoma týždňami nás 

Kristus varoval pred lakomstvom a o týždeň na to, aby sme nezaháľali a bdeli. 

Dnes sú jeho slová vystupňované natoľko, že otvorene hovorí o ohni, krste a 

rozdelení. A to by dnešný človek od láskavého Ježiša asi nečakal.

Výroky, ktoré túto nedeľu počujeme majú jasne apokalyp�cký nádych. 

S blížiacimi sa rozhodujúcimi chvíľami, ktoré majú nastať vo Svätom meste, 

Ježiš nalieha na svojich učeníkov. Chce ich vyburcovať k jasnému a pevnému 

rozhodnu�u. Ide o naozaj tvrdú reč. Úryvok by sa dal rozdeliť na časť s opisom 

blížiaceho sa súdu a rozdelenia pre Ježiša.

Ježiš najprv vyjadruje túžbu po ohni a krste. Ide o symboly, ktoré majú 

viacero významov. Oheň môžeme spojiť s Eliášom, súdnym dňom či udalosťou 

zoslania Ducha Svätého na Turíce. Krst (ponorenie) vyjadruje smrť a Ježiš tu myslí 

na tú svoju v Jeruzaleme.

Už veľmi skoro sa teda očakávajú zlomové udalos�. Po Ježišovej smr� 

a zmŕtvychvstaní už nebude môcť ostať človek ľahostajný. Učiteľ varuje vopred, že 

je treba sa rozhodnúť. A s rozhodnu�m treba počítať aj s vážnymi následkami. Tie 

sa ale nebudú prejavovať iba v kozmickom meradle. Zasiahnu aj najdôvernejšie 

vzťahy.



To je jasne opísané v druhej čas� textu. Učeník musí počítať s tým, že 

rozhodnu�e prijať, alebo odmietnuť Ježiša môže veľmi pravdepodobne narušiť aj 

vnútornú harmóniu v jeho rodine. Delenie traja pro� dvom a naopak naznačuje 

nemožnosť neutrality. Učeník bude buď súčasťou tesnej menšiny, alebo väčšiny.

Druhú líniu konfliktu vedie Ježiš medzi generáciami. Hrozí teda 

onálepkovanie za spiatočníka, alebo nezrelého rebela.

Opis rozdelenie v rodine ma však vedie k tejto trochu cynickej otázke. Je 

Ježiš dnes potrebný na to aby vyvolal spor v rodine? Veď na to máme dostatok 

hodnotových a poli�ckých názorov a hŕbu iných medzigeneračných problémov. 

Dokáže byť ale centrom diskusie uprostred rodiny Ježiš a jeho posolstvo? 

V súčasnos� to tak veľmi nebadám. Opravte ma ak sa mýlim. Lebo z toho mi 

vyplývajú iba dve možnos�. Buď sme v rodinách v tejto otázke zajedno, alebo nie 

je pre nás táto vec až tak, či vôbec dôležitá.

nanebovzatie panny mÁrie

Pri kontemplovaní Panny Márie je nám daná milosť: schopnosť nazrieť aj 

do hĺbky nášho vlastného života. Áno, pretože aj naša každodenná existencia so 

svojimi problémami a nádejami prijíma svetlo od Matky Božej, z jej duchovnej 

cesty, z jej slávneho údelu. Táto cesta a cieľ sa môžu a musia v istom zmysle stať 

aj našou vlastnou cestou a naším vlastným cieľom. Nechajme sa viesť úryvkom zo 

Svätého písma, ktoré nám ponúka dnešná liturgia. 

V Prvom čítaní sa nachádzajú slová: „A v nebi sa otvoril Boží chrám a v 

chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy.“ Aký je význam archy? Čo naznačuje? V 

Starom zákone bola archa symbolom Božej prítomnos� medzi jeho ľudom. Teraz 

však symbol prenechal miesto realite. Nový zákon nám hovorí, že skutočná Archa 

zmluvy je živá a konkrétna osoba - Panna Mária. 



Boh teda neprebýva v nejakej skrinke, ale v osobe, v srdci Márie - ženy, 

ktorá nosila vo svojom lone večného Syna Božieho, ktorý sa stal človekom, Ježiša, 

nášho Pána a Spasiteľa. 

V arche sa - ako vieme – uchovávali dve kamenné tabule Mojžišovho 

zákona, ktoré vyjadrovali Božiu vôľu zachovávať zmluvu s jeho ľudom, poukazujúc 

na podmienky vernos� Božej zmluve, na uistenie o Božej vôli, a tak aj o hlbokej 

pravde o nás samých. Mária je archou zmluvy, pretože prijala v sebe Ježiša, prijala 

v sebe živé Slovo, celý obsah Božej vôle, Božej pravdy, prijala v sebe toho, ktorý 

je novou a večnou zmluvou, vrcholiacou v obete jeho tela a jeho krvi: tela a krvi 

ktoré dostal od Márie. Právom sa teda kresťanská zbožnosť v litániách ku c� 

Panny Márie na ňu obracia invokáciou „Foederis Arca“ čiže „archa zmluvy“ archa 

Božej prítomnos�, archa zmluvy lásky, ktorú Boh defini�vnym spôsobom uzavrel 

s celým ľudstvom v Ježišovi Kristovi.

Úryvok z Apokalypsy chce poukázať i na ďalší dôležitý aspekt, ktorý 

sa týka Márie. Ona, živá archa zmluvy, má mimoriadne slávny údel, pretože 

je tak tesne spojená so Synom, ktorého prijala vo viere a počala v tele, že s 

ním plne zdieľa nebeskú slávu. O tomto hovoria slová, ktoré sme si vypočuli: 

„Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami 

mesiac a na jej hlave veniec z dvanás�ch hviezd. Bola ťarchavá... I porodila 

syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi.“ 

Mária, Matka Božia, plná milos�, poslušná Duchu Svätému, už žije v Božom nebi s 

celým svojím by�m, s telom i dušou. Sv. Ján Damascénsky odvolávajúc sa na toto 

tajomstvo v jednej slávnej kázni hovorí: „Dnes je svätá Panna Mária vovedená do 

nebeského chrámu... Dnes svätá archa, pobádaná živým Bohom, ktorého nosila 

vo svojom lone, spočíva v chráme Pánovom, nie postavenom ľudskou rukou.“


