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Svätá omša 

Svätá omša 
 

Našou veľkou povinnosťou je v nedeľu a vo sviatok omšu počúvať. Katolík 

pokladá si za otázku osobnej cti, aby v tejto veci nestrpel u seba ľahkú 

výhovorku, ale ani u iných, ktorí sú mu zverení. Každý má príležitosť zúčastniť 

sa aspoň na malej omši, tobôž v meste, kde slúžia sa omše v každú hodinu. Kto 

počúva iba rádiom prenesenú omšu, ten nekoná svoju povinnosť, lebo omša je 

obeta, ktorá vyžaduje osobnú prítomnosť a priamu spojitosť s obetujúcim 

kňazom a s Ježišom. Kto nechodieva v nedeľu na omšu, nie je hoden cti, aby 

nosil meno katolíka, a prezradzuje svoju duševnú menejcennosť. Treba vedieť, 

že inteligenciu tvorí predovšetkým duchovná vyspelosť a nie knižné 

vedomosti.  

Teda nepremeškajme v nedeľu a vo sviatok ísť na omšu. A keďže je to pre nás 

skoro jediná príležitosť na náboženské prehĺbenie, treba tú polhodinku alebo 

hodinku dobre využiť. Na to nám slúži aj táto knižka, ktorá chce tu byť dobrým 

priateľom a vodcom.  

Najkrajšími modlitbami sú modlitby omšové, ktorými kňaz vykonáva 

najsvätejšiu obetu. Ale ja musím mať pritom aj myšlienky, aspoň jednu 

nábožnú myšlienku, ktorá ma núti pokoriť sa Bohu, uznávať Jeho majestát a 

uznávať to, že od Neho závisím, v Jeho rukách som a že všetko v sebe a okolo 

seba, čas, zdravie, prácu, úspech, vôľu mám len od Neho. Meditovať, osvojiť si 

čo len jednu katolícku duševnú pravdu, a v duchu pokoriť sa pred Bohom, to je 

tá opravdivá modlitba inteligentného človeka.  

Sledujem teda pozorne svätú omšu, Uvedomujem si význam nedele alebo 

sviatku, prečítam si evanjelium, zaoberám sa myšlienkou a pravdou, ktorú ono 

vyjadruje, pri pozdvihovaní spájam sa s obetujúcim Veľkňazom Kristom, 

odporúčam seba a svoje veci Bohu, prosím Ho o pomoc — a tak pobožne 

vypočujem svätú omšu, dôstojne a na svoj vlastný osoh.  

Vo svätom evanjeliu nech ma upúta najmä Kristovo slovo, to jedine múdre 

slovo na svete a v dejinách, hlboké a do života siahajúce slovo, ktoré spravovalo 

cez dve tisícročia osudy toľkých miliónov ľudí, tých najlepších a 

najšľachetnejších. Naše slová sú frázami. Usilujeme sa nimi vyjaviť alebo 
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Súkromná omšová pobožnosť 

zakrývať city svoje, omaľovať nebo a zem. No „nebo i zem pominú, moje slová 

nepominú", povedal Spasiteľ. Slová naše sú alebo láskou, alebo nenávisťou; 

Kristove slová sú len láskou. Naše slová sú slabými výjavmi alebo klamom, 

Kristove slová sú len — zjavením.  

 

Súkromná omšová pobožnosť 
 

Vstup 

S kňazom Tvojím pristupujem aj ja k oltáru Tvojmu ó Pane, milostivý Otče môj! 

Uznávam svoju slabosť, svoju ničotu. Uznávam, že nie som hoden(á) postáť 

pred najsvätejšou tvárou Tvojou. Pokorne sa vyznávam Tebe, Bože milosrdný, 

Blahoslavenej Panne Márii, všetkým anjelom a svätým, že som veľmi zhrešil(a) 

myšlienkami, slovami a skutkami. Ľutujem z celého srdca všetky viny svoje. 

Moja vina, moja vina, moja najväčšia vina! Preto prosím svoju matku, Pannu 

Máriu, všetkých anjelov a svätých, aby orodovali za mňa, lebo chcem sa 

polepšiť, chcem žiť životom spravodlivým, životom kresťanskej lásky a 

dokonalosti. Veď stojím vlastne pred trónom Krista-Kráľa, pred trónom Boha-

Spasiteľa, ktorý panuje nad srdcom mojím. Nevidím ho, ale viem, že on je tu, vo 

svätostánku v celej svojej velebnosti. On sa zatvára pod rúcho bielej hostie, ale 

tým viac otváram ja dušu svoju a srdce svoje kniežaťu pokoja a lásky, Svätému 

Spasiteľovi svojmu, Ponáhľam sa v duchu k trónu Najvyššieho. Padám na 

kolená, padám v prach pred svätým jeho zrakom. Ô milostivý Bože, osvieť ma 

svojim Duchom Svätým! Nech mi Duch Tvoj, Duch Syna Tvojho roznieti srdce 

pre opravdivú pobožnosť, aby som mal(a) z počúvania tejto svätej omše veľký 

duševný osoh. Príď, ó Duchu Svätý! Pane, zmiluj sa nado mnou . . . Amen.  

 

Glória 

Slastne spievam pieseň slávy: Sláva Bohu na výsostiach! Sláva Kristu Ježišovi 

nielen na nebi, ale aj tu na zemi, medzi nami. Sláva mu všade! V srdciach našich, 

v kostoloch našich, v školách našich, v úradoch našich, v celom štáte našom! 
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Súkromná omšová pobožnosť 

Sláva mu v chudobných domčekoch, sláva mu v továrňach, sláva mu v 

obchodoch a bankách, sláva mu v palácoch, a sláva mu aj v mojom príbytku. 

Sláva mu na uliciach, na vode a vo vzduchu, sláva mu u priateľov a nepriateľov. 

Ó Bože, osláv svojho Syna, lebo čím väčšia bude jeho sláva na svete, tým skorej 

nastane aj pokoj medzi ľuďmi dobrej vôle!  

 

Orácia. Modlitba 

Pán s nami! Modlime sa, Bože milostivý, my sme nehodní Tvojich darov, Tvojej 

pomoci a lásky, ale orodujú za nás v nebi všetci svätí, ktorým tak záleží na 

posvätení tohto života na zemi. Na príhovor týchto našich slávnych bratov a 

sestier, na česť ktorých tiež obetujeme svoje omše sväté, udeľ nám dnes veľa 

duševnej pomoci, veľa milosti svätej, aby sme neopustili tú cestu, po ktorej oni 

tak krásne kráčali a dokončili svoj život, že obsiahli slávu večnú. Amen,  

 

Lekcia 

So zvláštnou zbožnosťou a pozornosťou sa správam voči Písmu svätému, v 

ktorom sú naznačené dejiny nášho spasenia a z ktorého hovoria k nám 

hrdinovia našej svätej viery. Najmä si ctím listy sv. Pavla apoštola, ktorý tak 

úchvatne a presvedčivo píše vo svojom liste Kolosanom: »Bratia, ďakujeme 

Bohu Otcovi, že nás urobil hodnými mať so svätými účasť na údele svetla. — 

On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, 

v ktorom máme (skrze jeho krv) vykúpenie a odpustenie hriechov... « Daj, Bože, 

aby nijaké čítanie náboženské nezostalo u mňa bez vplyvu, bez duševného 

osohu. Daj, aby som aj ja mal podiel na tomto dedičstve svätých vo svetle, aby 

som bol neohrozeným apoštolom Krista Ježiša, dobrým kresťanom, dobrým 

katolíkom.  

 

Evanjelium 

Taktiež sa rád vhĺbim do slov evanjelia, ktoré mi tak výrazne predstavujú život 

Ježišov, ten najsvätejší, najvznešenejší život Boha a človeka na zemi. Každé 

slovo Ježišovo je mi smerovkou a bohatým žriedlom rozjímania, a každý čin 

Spasiteľov je mi vzorom a príkladom. Ku komu máme ísť, Pane? Každý smer v 
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tomto modemom víre ponúka svoj tovar a požaduje pre seba vieru a oddanosť. 

Ale to sú všetko ľudské veci a ľudské slabosti. Prichádzajú a odchádzajú, jeden 

smer zabíja druhý. Niet v nich stálosti, niet autority. Som ponechaný na seba 

samého a tak stále sa len k Tebe vraciam, jediná múdrosť Božia, ktorá tak 

krásne a jednoducho hovoríš a vyučuješ v evanjeliu. Za každé spasiteľné slovo 

vďaka Ti a sláva, Ježišu môj. Pri počúvaní evanjelia povstávame zo svojich 

miest. Nech je to pre nás všetkých symbolom, že si nielen ctíme slová Tvoje, ale 

chceme celým bytím a žitím svojím stáť verne za ne, veď všetko pominie, nebo 

a zem, ale Tvoje slová nepominú. Amen.  

 

Krédo 

Spasiteľu môj drahý, Ježišu Kriste, kráľ večnosti, aj ja chcem byť z pravdy. Udeľ 

mi milosti svojej, aby som sa stránil všetkej neprávosti, všetkého klamstva, 

ktorým ma tento hriešny svet láka. Nechcem veriť svetu, ale iba Tebe! Počúvam 

slová Tvoje, preto verím pevne a nezlomne všetko to, čo ma Cirkev Tvoja svätá 

učí. Pevne verím, že si Ty naším kráľom, našim pánom a naším učiteľom. Verím, 

že si ma spasil, verím, že ma Duchom svojím posväcuješ a verím, že po smrti 

prídem k Tebe na spravodlivý súd, aby si mi podľa života môjho určil večnosť. 

Daj, aby tento súd bol pre mňa radostným, aby bol triumfom Tvojej pomocnej 

a posväcujúcej milosti. Lebo bez Teba nič nedosiahnem, posilňuj vôľu moju, 

upevňuj vieru moju, roznieť lásku moju, a splň svätú nádej moju. Amen.  

 

Ofertórium 

Najmilší Ježišu, Otec Tvoj nebeský v nekonečnej láske svojej Ti prisľúbil do 

daru celý svet, keď povedal podľa žalmistu: „Požiadaj odo mňa a dám národy 

Tebe za dedičstvo a do vladárstva Tvojho končiny zeme.“ Ja Ti svet dať 

nemôžem, ani drahocennosti, ale milerád Ti dám to, čo je moje a čím vládnem 

sám, prijmi dušu moju, srdce moje, všetky myšlienky a city moje, všetky sily 

moje. Darujem Ti všetky radosti a žalosti, bolesti a nádeje svoje. Prijmi ma 

samého (samu), ako som. A keďže najväčšia obeta je poslušnosť, prijmi, Pane, 

nadovšetko vôľu moju. Chcem sa podrobiť Tvojim zákonom, chcem byť len v 

Tvojich službách, chcem konať iba Tvoju vôľu? Preto poslúcham vďačne Cirkev 
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Tvoju, kňazov Tvojich, keďže ako Teba poslal Otec, tak posielaš ich Ty. Prijmi, 

Ježišu, obetu moju milostivým srdcom a požehnaj ma. Amen.  

 

Prefácia 

Pán s nami! Pozdvihnime myseľ svoju k výšinám! Vzdávajme vďaky Pánu Bohu 

nášmu! Tak sa to sluší a patrí! Veru je to aj spravodlivé aj spásonosné, aby sme 

sa Ti, najsvätejší Pane, všemohúci Otče, večný Bože, vždy a všade poďakovali: 

Ty si nás stvoril, Ty si nás spasil, Ty si nás posvätil, Ty si nás prijal vo svätom 

krste do opatery svojej, Ty si sa postaral, aby sme mali dobrú výchovu, a Ty sa 

staráš o náš každodenný duševný a telesný pokrm. Na Tvoju prozreteľnosť 

sme odkázaní a v Tebe sa nesklameme nikdy. A preto s anjelmi a archanjelmi, 

s celým zástupom nebeským prespevujeme hymnu slávy Tvojej bez prestania 

volajúc; svätý, svätý, svätý Pán Boh náš, plné sú nebesia a zem slávy Tvojej, 

Hosana na výsostiach. Požehnaný, kto prichádza v mene Pánovom. Hosana na 

výsostiach. Amen.  

 

Pozdvihovanie 

Hľa, milý môj Spasiteľu, prišiel čas, že Ťa kňaz pozdvihuje v podobe hostie a v 

podobe vína v kalichu do výšky. Je to aj pre mňa tichý povel: padni na kolená, 

verná duša, lebo tu je tvoj Boh, tvoj kráľ, tvoj Spasiteľ. Ach, Ježišu, vskutku sa 

korím a padám v prach pred zrakom Tvojím. Verím, že si tu prítomný v 

premenenej podstate chleba a vína. Prítomný si Ty, ten istý velebný kráľ 

nebies, ktorý panuje obkľúčený všetkými anjelmi naveky v nebesiach. 

Prítomný si Ty, ten istý Spasiteľ, ktorý si bol povýšený na dreve kríža s tŕňovou 

korunou na utrápenej hlave. Klaniam sa Ti, Pane môj! Obetujem sa Ti celkom, 

buď mi milostivý. Ježišu, Tebe žijem; Ježišu, Tebe umieram; Ježišu, Tvojím som 

v živote i v smrti. Amen.  

 

Spomienka 

Pri tejto svätej obete, teraz dokončenej, dovoľ mi, Pane Ježišu, kráľu živých a 

mŕtvych, aby som si spomenul na všetkých tých, ktorí mi boli alebo sú milí. 

Porúčam pokorne do blahosklonnosti Tvojej spomedzi živých tieto osoby... A 
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spomedzi už zomrelých tieto osoby... Každá svätá omša má, ó Pane, nekonečnú 

hodnotu, lebo skrýva v sebe, ako najdokonalejšia obeta, nekonečné zásluhy 

Tvoje. Preto buď štedrý, najmocnejší kráľu, k týmto služobníkom a 

služobniciam svojim. Udeľ im mnoho milostí a požehnania. Odporúčam do 

zvláštnej pomocnej milosti Tvojej, najmocnejší Ježišu, aj túto vec: ... Do Tvojho 

svätého srdca zatváram aj hriešnych synov a dcéry Tvoje, ó Ježišu láskavý. Daj, 

aby sa čím skôr spamätali a Tvojej svätej vôli podrobili. Buď kráľom nám 

všetkým. Amen.  

 

Otčenáš 

Otče náš, Otec Spasiteľa nášho, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje a 

meno najsvätejšieho Syna Tvojho. Príď kráľovstvo Tvoje, čo je vlastne 

kráľovstvo Kristovo. Nech Kristus panuje nad všetkými srdcami sveta, nech on 

vedie kňazstvo a veriacich, nech sa ozýva všade naše heslo: Pokoj Kristov v 

kráľovstve Kristovom! Buď vôľa Tvoja, ktorá je aj vôľou Kristovou, ako v nebi 

tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a udeľ nám aj toho chleba, 

pod ktorým sa skrýva Pán našej duše, Ježiš Kristus v prevelebnej Sviatosti 

Oltárnej. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a 

neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého Amen.  

 

Prijímanie 

Šťastlivý ten, ó milý Ježišu, ktorý Ta teraz do srdca svojho môže prijať! Naplň 

ma Duchom svojím svätým! Otváram dušu svoju Tvojmu príchodu. Naplň srdce 

moje, dušu moju, celú bytosť moju, aby som pocítil všetku slasť a radosť 

spoločenstva Tvojho. Kriste-Spasiteľu, pozývam Ťa: ujmi sa miesta svojho v 

srdci mojom, lebo len Teba uznávam za správcu duchovného sveta svojho, len 

Tebe sa klaniam, len Tebe prinášam svoj pokorný hold! Príď, ó Pane Ježišu! 

Príď, ó kráľu srdca môjho, príď, — hoci nie som hoden, aby si vošiel do srdca 

môjho, ale povedz len slovo a bude uzdravená duša moja! Amen.  
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Modlitba 

Všemohúci večný Bože, ešte raz Ťa vrúcne prosím, vzhliadni na nás milostivo a 

pre zásluhy svätých Svojich spravuj nás na tej ceste, ktorá je jedine šľachetná, 

istá, statočná a nevinná, a ktorá vedie najistejšie k cieľu života nášho, k Tebe 

do večnosti. Amen.  

 

Koniec 

Pokľaknem pred velebnosťou Tvojou ó Pane a prosím pokorne o Tvoje sväté 

požehnanie, nech ma požehnáva Boh Otec, Stvoriteľ celého sveta, Otec Ježiša 

Krista, kráľa nášho a Spasiteľa, — nech ma požehnáva Boh Syn, Vykupiteľ 

sveta, ktorý ako Kristus-kráľ panuje nad celým svetom duchovným a hmotným 

a jeho panovaniu nebude konca — nech ma požehnáva Boh Duch Svätý, 

posvätiteľ celého sveta. Duch Krista, ktorý spravuje cirkev svätú. Nech ma 

požehnáva Všemohúci Boh; Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.  
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Prvá nedeľa adventná. 

Prvá nedeľa adventná. 
 

LEKCIA (Rim. 13, 11-14) 

Bratia! Vieme, že je už tu príhodný čas, hodina totiž, keď sa máme prebudiť zo 

sna. Veď teraz je nám spása bližšie než vtedy, keď sme začali veriť! Noc sa už 

pominula, deň sa priblížil. Zhoďme teda so seba skutky tmy a oblečme sa do 

výzbroje svetla! Žime poctivo ako vo dne, a nie v hodovaniach a pijatikách, nie v 

smilstvách a nemravnostiach, nie vo sváre a nenávisti! Oblečte sa v Pána Ježiša 

Krista. 

EVANJELIUM (Lk 21, 25-33) 

Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Budú znamenia na slnku, na 

mesiaci a na hviezdach, a na zemi bude úzkosť medzi národmi, ktoré budú 

bezradné pre hukot mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a od 

očakávania toho, čo príde na celý svet, lebo mocnosti nebeské sa otrasú. A vtedy 

uvidia Syna človeka prichádzať na oblaku s mocou a veľkou slávou. Ale keď sa 

toto začne diať, pohliadnite a zdvihnite si hlavy, lebo sa vám približuje vykúpenie. 

Povedal im podobenstvo: Pozrite na figovník a na všetky stromy: keď ich vidíte 

pučať, sami od seba viete, že je leto už blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto 

deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. Veru, vravím vám, nepominie toto 

pokolenie, kým sa toto všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa 

nepominú. 

 

1. Začína sa nový rok cirkevný. Zas nový prúd milosti, veď ten cirkevný rok, 

zadelenie sviatkov a nedieľ, je nielen uvádzaním pamiatky na život Kristov, ale 

i príležitosťou vhĺbiť sa do života duševného, získať Božiu milosť a v duchu 

napredovať. Toto nám privádza na myseľ evanjelium, keď nám predstavuje 

zodpovednosť: Raz príde Kristus súdiť, a budem musieť počet vydávať o tom, 

ako som tie cirkevné roky strávil. A len ten vojde do kráľovstva Božieho, ktorý, 

ako dobrý strom, nosil na sebe puky kresťanského charakteru, a ktorého život 

bol zrelým ovocím viery katolíckej.  
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Sviatok Nepoškvrneného Počatia. 

2. Teraz očakávame predbežne len toho Ježiša, ktorý sa ako malé dieťa narodil 

v Betleheme, očakávame Vianoce. Ten Ježiš, ktorý bude prísne súdiť, príde iba 

na konci sveta. Aby tento návrat Kristov na súd bol pre mňa šťastný, musím sa 

spojiť úzko s tým Kristom-Spasiteľom, ktorý mi je ako človek taký blízky a v 

eucharistii taký prístupný: musím pripraviť Jeho príchod do môjho srdca. 

Pamätám teda už dnes na trojaký príchod Kristov; o Vianociach, do môjho srdca, 

a voľakedy na súd.  

3. Božia spravodlivosť už aj teraz trestá každú neprávosť. Pozrime len do dejín, 

a pamätajme na katastrofy. Majme pred očami hrozné vojny! Koniec sveta bude 

katastrofou bezbožných cynikov. Buďme na stráži a buďme vždy hotoví — ísť 

na Boží súd. 

 

Sviatok Nepoškvrneného Počatia. 
 

LEKCIA (Prís 8, 22-35) 

Pán vládol mnou hneď od počiatku svojich ciest, prv, než bol stvoril od pradávna 

čokoľvek. Od večnosti som ustanovená, od počiatku, prv, než bol povstal svet. 

Nebolo ešte morských priehlbní, keď ja som sa už zrodila, nebolo ešte žriedel s 

chrliacimi vodami. Prv, než sa boli vrchy vhrúžili, pred pahorkami som sa zrodila, 

prv, než bol nivy učinil a planiny a prvé hrudy na zemekruhu. Keď zhotovoval 

nebesá, tam bola som, keď odmeriaval klenbu nad morskými priehlbinami, keď 

upevňoval mraky vo výši, keď dával dúžiť žriedlam morskej hlbiny, keď 

vymedzoval moru jeho hranicu, by vody neprelievali sa cez svoj breh, keď 

ustaľoval zemské základy, nuž ja som bola uňho chovankou a bola som deň po 

deň jeho rozkošou a hrala som sa pred ním v každý čas, na kruhu jeho zeme 

hrávala som sa a moja rozkoš je byť medzi synmi ľudskými. A teraz počúvajteže 

ma, synovia: Blažení sú tí, ktorí moje cesty varujú. Počujte naučenie, aby ste sa 

stali múdrymi, a nezanedbávajte ho! Blažený človek, ktorý ma počúva a ktorý 

bdie deň po deň vedľa mojich dvier a strežie na veraje mojich brán! Lebo kto 

nájde mňa, ten život nachodí a preukáže sa mu milosť od Pána. 



 

11 
 

Sviatok Nepoškvrneného Počatia. 

EVANJELIUM (Lk 1, 26-28) 

Za onoho času poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volalo 

Nazaret, k Panne, zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. Meno 

Panny bolo Mária. Keď vošiel k nej anjel povedal: Zdravas, milosti plná, Pán s 

tebou, požehnaná si medzi ženami! 

 

1. Ctím si Matku Božiu ako nebeskú Matku svoju, ktorá vo mne vidí podľa Ježiša 

dieťa svoje a ochraňuje ma. Som verným ctiteľom mariánskym, lebo prítulnosť 

k Bohorodičke dodáva náboženskému životu veľmi potrebnú milotu detinskej 

povahy, ochraňuje nevinnosť. Pestujem v sebe úctu k Panne Márii, lebo ona 

predstavuje dokonalú ženskosť, večné hodnoty ženskej bytosti a spája v sebe z 

týchto hodnôt dve najcennejšie: panenstvo a materstvo. Mariánska služba je 

služba rytierska a výhradná perla katolíckeho duševného života.  

2. U dievčat si ctím pyľ panenstva, keď som mužom, a u mladých ľudí si ctím 

neskazenosť, keď patrím k ženskému pokoleniu. Pričiním sa o to, aby v mojom 

priateľstve tieto kvetinky zachovali svoju čerstvosť a príťažlivú silu.  

3. Dnes sa konajú obnovy sľubov a prijatia za členov v mariánskych 

kongregáciách. Šťastlivý ten, kto pod ochranou mariánskej kongregácie vedel 

sa zachovať a vyspieť v uvedomelého katolíka.   

4 Ešte aj u takých rodín, kde niet veľa náboženských obrazov, mávajú obraz 

Madony. Kiežby bola ona strážkyňou manželskej vernosti a čistoty 

manželských úmyslov. Aj v láske k dieťaťu ona dala najkrajší príklad.  

5. Zaťažený som následkami dedičného hriechu. Skazená ľudská prirodzenosť 

ustavične sa hlási vo mne. Ale aj v sebe si musím vysoko ctiť zmysel pre 

duševnú a telesnú čistotu, pre tú relatívnu nepoškvrnenosť. Len neprestať 

bojovať! Ešte ani po páde netreba zúfať alebo oddať sa necharakternému 

cynizmu. Uznať treba vinu, i tú najmenšiu, ľutovať a hľadať nápravu. Ideál 

nepoškvrnenej Panny, ideál čistej ženy ani na chvíľu neslobodno stratiť s očí. 
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Druhá nedeľa adventná. 

Druhá nedeľa adventná. 
 

LEKCIA (Rim 15, 4-13) 

Bratia! Čokoľvek bolo napísané, nám na poučenie bolo napísané, aby sme mali 

nádej skrze trpezlivosť a útechu (čerpanú) z Písem. A Boh (pôvodca) tejto 

trpezlivosti a útechy nech vám dožičí, aby ste medzi sebou boli jednomyseľní 

podľa Ježiša Krista, aby ste jednou mysľou a jednými ústami oslavovali Boha a 

Otca Pána nášho Ježiša Krista. Preto sa ujímajte druh druha, ako aj Kristus sa vás 

ujal na oslávenie Boha! Tvrdím totiž, že Kristus Ježiš sa stal služobníkom 

obriezky, aby dokázal pravdivosť Božiu a potvrdil prisľúbenia, dané otcom, a 

pohania zasa aby oslavovali Boha pre (jeho) milosrdenstvo, ako je napísané: 

Preto velebiť ťa budem medzi národmi a na slávu tvojho mena budem 

prespevovať! A zasa hovorí (Písmo): Radujte sa, národy, s jeho ľudom! A znova: 

Chváľte Pána všetky národy a zvelebujte ho všetky kmene! A aj Izaiáš hovorí: 

Stane sa, že všetky národy budú dúfať v koreň Jeseho, ktorý vzrastie, aby vládol 

nad národmi! A Boh tejto nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom 

viery, aby ste sa viac a viac vzmáhali v nádeji, a to mocou Ducha Svätého. 

EVANJELIUM (Mt 11, 2-10) 

Za onoho času keď sa Ján v žalári dopočul o skutkoch Kristových, vyslal k nemu 

dvoch svojich učeníkov a pýtal sa ho: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo iného máme 

čakať? Ježiš im odpovedal: Iďte, oznámte Jánovi všetko, čo ste počuli a videli. Slepí 

vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a 

chudobným sa hlása evanjelium. Blahoslavený, kto sa na mne nepohorší. Keď tí 

odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vyšli na púšť vidieť? 

Azda trstinu, vetrom klátenú? Alebo načože ste (ta) vyšli? Aby ste uzreli muža 

mäkko odetého? Hľa, jemné šaty nosia tí, čo bývajú v kráľovských palácoch. 

Načože ste teda vyšli? Aby ste videli proroka? Áno, hovorím vám, ešte i viac ako 

proroka. Lebo on je to, o ktorom je napísané: Hľa, ja posielam svojho posla pred 

tvojou tvárou; on pripraví cestu pred tebou. 
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Druhá nedeľa adventná. 

1. Svet ustavične hľadá nových spasiteľov. Všetko prežíva krízu, a niet 

východiska. Hlas modernej kultúry a zázračnej techniky znova sa vracia k 

Ježišovi s otázkou: Ty si ten Mesiáš, alebo máme iného očakávať? Ježiš 

karhavým okom sa díva na moderného človeka, ktorý vo svojej nervozite a vo 

svojom životnom zhone nenájde si čas vzdelávať sa duševne, vhĺbiť sa do dejín. 

Na tom širokom poli histórie a najmä v dušiach tak dobrých ľudí by si uvidel 

dielo Kristovo: duchovnú osvetu, skromnosť, a obetavosť, obnovený život a 

sociálnu rovnosť na základe kresťanskej lásky. Modernému človeku nezostáva 

inšie ako uznať Krista a jeho Cirkev. Kristus, náš vodca z nešťastia a biedy — 

to je najaktuálnejšia adventná myšlienka.  

2. Niekedy a i ja mávam pochybnosti, keď hľadám cesty svojho vlastného 

života. Kam sa obrátiť? Ako by bolo lepšie? Koho poslúchať? Zhýralú 

spoločnosť? Telo svoje? Vlastný namyslený rozum s tou chatrnou mierou 

pochybnej múdrosti? Nie, ja nemám čas v tomto krátkom živote, zmietať sa v 

jalových pochybnostiach. Potrebujem osvedčeného vodcu, zakotvenú silnú 

ideu, potrebujem — Boha. Potrebujem Ježiša. Tí, ktorí ma chcú viesť, sú sami 

slepí: duševne vyschnutí, sú chromí: kuľhajú po chodníkoch rozličných 

„problémov“, sú mŕtvi, života dať nevedia. Ja potrebujem nie vodu, nie noviny, 

nie zábavy — to je všetko veľké vyprázdňovanie duše, mňa moderné prúdy 

duševne len ochudobňujú, — ja potrebujem — evanjelium. Príď, Pane Ježišu!  

3. Ježiš chváli Jána Krstiteľa. Nie panovníkov, ktorí vyobliekaní reprezentujú 

seba, nie diplomatov, ktorí mäkko cestujú, nie profesorov, ktorí z ozdobených 

kresiel vyučujú, ale Jána, ktorý sa odvážil povedať pravdu panovníkovi a preto 

bol do žalára vrhnutý. Jána chváli, ktorý nič nemá, skromne žije, peniazmi 

opovrhuje, svojou nenáročnosťou a chudobou zbiera veriacich pre kráľovstvo 

Božie a sprostredkuje mier medzi ľuďmi. Jána chváli, ktorý neužíva frázy a 

bombasty, ale jednoduchými slovami vykladá pravdu a hlása Krista. Trstina a 

obleky elegantné — to sú necharakterné prázdne hlavy a pozéri. A my 

potrebujeme prorokov!  
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Tretia nedeľa adventná. 

Tretia nedeľa adventná. 
 

LEKCIA (Flp 4, 4-7) 

Bratia! Radujte sa v Pánovi vždycky! Opakujem: Radujte sa! Buďte ku všetkým 

láskaví, lebo Pán je blízko! O nič sa úzkostlivo nestarajte, ale dobrorečte Bohu a 

predkladajte mu svoje žiadosti v ustavičných modlitbách a prosbách! A pokoj 

Boží, ktorý prevyšuje každú predstavu, bude    hájiť vaše srdcia a vaše mysle v 

Kristu Ježišovi, Pánovi našom. 

EVANJELIUM (Jn 1, 19-28) 

Za onoho času poslali Židia k Jánovi jeruzalemských kňazov a levitov, aby sa ho 

spýtali: Kto si ty? A on vyznal a nezaprel. Vyznal: Ja nie som Mesiáš! I spýtali sa 

ho: Čo (si) teda? Si Eliáš? A on povedal: Nie som! Si vari prorok? Odpovedal: Nie! 

Nástojili teda: Tak kto si, aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali? Čo 

tvrdíš sám o sebe? On odpovedal: Som hlas, volajúci na púšti: Pripravte cestu 

Pánovi! ako povedal prorok Izaiáš. A poslovia, ktorí boli z (triedy) farizejov, ďalej 

sa ho pýtali: Prečo teda krstíš, keď si nie Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Ján im 

odpovedal: Ja krstím (len) vodou, ale medzi vami je ten, ktorého vy nepoznáte. On 

prichádza síce po mne, (ale je už predo mnou) a ja nie som hoden rozviazať mu 

remienky na obuvi! To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. 

 

1. Osobnosť Jánova je cenná. Zrieka sa všetkého a žije jednej myšlienke. Celkom 

sa jej oddáva. Nepracuje v úkryte, aj vrchnosti sú na jeho prácu upozornené. On 

sa ich nebojí, smelo im vyznáva, po čo prišiel, čo hlása, čo pripravuje. Vstupuje 

im do svedomia. Je pritom skromný. Nedáva si tituly, ktoré mu neprináležia. 

Nie som Kristus, — hovorí. Ale pri skromnosti, ktorá je u neho vlastne 

pravdovravnosť, je to človek povedomý. Ja som hlas ... Vie, čo koná, a je 

presvedčený o dôležitosti myšlienky, ktorej slúži a žije. I ja musím mať vedúcu 

myšlienku, ktorej žijem, svoje povolanie. Keď sa táto myšlienka nevie uplatniť, 

tak sa netreba búriť, ale príslušných vhodným spôsobom upozorniť. Moja 

vlastná ambícia musí mať tiež dvojakú líniu; skromnosť a povedomie, to je 

správna koľajnica. Skromnosť bez povedomosti býva hriešnou slabosťou, 
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Štvrtá nedeľa adventná. 

alebo stanoviskom pohodlia, zakrývaného pod rúško svätosti. Uvedomelosť 

bez skromnosti je bezočivosťou a bezohľadnosťou.  

2. Tragédia židovského národa je, že toľké storočia čakal Mesiáša, a keď sa 

konečne zjavil, nepriznal sa k nemu. Nešťastníci urobili z náboženskej 

myšlienky nacionálnu otázku a politiku, Kristus im ani z jedného ohľadu 

nevyhovel. Na duševný život, na tieto hlbočizné hĺbky kultúrnych hýbadiel, 

nemysleli. Osud Židov — osud modernej civilizácie! Uprostred vás stojí, 

ktorého vy neznáte.  

3 Je užitočným zvykom odbaviť si spoveď aj pred Vianocami. Dám si teda 

otázku sebe samému: Kto si? Čo hovoríš sám o sebe? Vykonám duševná revíziu 

u seba, vykonám tú malú meliorizáciu. Pripravím cestu Pánovi.  

 

 

Štvrtá nedeľa adventná. 
 

LEKCIA (1 Kor 4, 1-5) 

Bratia! Nech nás každý pokladá za služobníkov Kristových a správcov Božích 

tajomstiev! A od správcov sa požaduje iba to, aby každý bol spoľahlivý. Mne 

samému naozaj veľmi málo záleží, ako ma vy súdite alebo ktorýkoľvek ľudský 

súd. Veď ani sám seba nesúdim! Pravda, ničoho nie som si vedomý, ale to ma 

neospravedlňuje. Pán sám ma súdi! Preto vôbec nesúďte predčasne, kým nepríde 

Pán, ktorý osvetlí to, čo je skryté vo tme, a zjaví úmysly sŕdc. A vtedy každý 

dostane od Boha svoju pochvalu. 

EVANJELIUM (Lk 3, 1-6) 

V pätnástom roku vlády cisára Tiberia, keď Pontský Pilát spravoval Judsko a 

Herodes bol štvrťvladárom v Galilei, jeho brat Filip bol štvrťvladárom v krajine 

Iturejskej a Trachonitskej, Lyzaniáš bol štvrťvladárom v Abiléne, za veľkňazov 

Annáša a Kajfáša zaznel na púšti hlas Boží nad Jánom, synom Zachariášovým. I 
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Štvrtá nedeľa adventná. 

chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako 

je napísané v knihe rečí Izaiáša proroka: Na púšti zaznieva hlas: Pripravte cestu 

Pánovi, rovnými urobte jeho chodníky! Každá dolina nech sa vyplní a každý vrch 

a kopec nech sa zníži; čo je krivé, nech sa vyrovná, a čo je hrboľaté, nech sa stane 

rovnou cestou. A všetci ľudia uvidia spásu Božiu. 

 

1. Keď sa časy splnili, keď mocná rímska ríša objala celý známy kultúrny svet, 

za časov Tibéria, prišla vhodná chvíľa pre Božie plány, prišla chvíľa spasiť 

človeka. Všetko je v Božích plánoch. Tým my ťažko porozumieme, lebo žijeme 

len roky, sotva nazrieme do toho, čo bolo, a o tom, čo bude, nevieme nič. Aj ku 

mne sa dostáva slovo Pánovo, jeho výzva aby som pripravil svoju dušu. Je to 

dnes posledná výzva pred Vianocami. Neviem, čo je o mne v Božích plánoch, 

ale jedno viem, že musím využiť každú chvíľu, v ktorej sa slovo Pánovo ku mne 

dostáva, v meditácii, vo svedomí, v spomienkach, v nepríjemných 

prekvapeniach, v sklamaniach.   

2. Moja duša pohrúžená do víru tohto sveta, do každodennej práce, nemajúca 

času na vhĺbenie, na modlitby, rozptýlená úmorom žitia a plytkosťou zábavy, 

táto moja duša je — akoby vyschýnajúca púšť. A zneje hlas volajúceho na púšti, 

hlas Spasiteľov: Priprav cestu! Všetko jedno, čo som sa učil, aké mám 

postavenie, aký plat, aké zamestnanie. Na tom nezáleží. Ani na chudobe alebo 

na bohatstve. Dušu svoju musím pripraviť. Svoje pudové nízkosti vyrovnať, 

znížiť svoju spupnosť, ktorou sa chcem na druhom vyvŕšiť. Uznať, že ten kopec, 

na ktorý ma postavili štúdiá, veda a každodenné noviny, je primalým 

horizontom, z ktorého sa nedá spravovať ľudský život. Priznať sa k tomu, čo 

som si krivého myslel, povedal a robil. Napraviť. A hlavne opustiť tú hrboľatú 

cestu necharakternosti, cestu bez pevného svetonázoru, to žitie zo dňa na deň 

len pre žalúdok a pre pobavenie: raz sem, raz tam, podľa nálady a spoločnosti. 

Voliť si treba rovnú cestu k spáse. Toto duševné preporodenie je jediným 

slávnym zakončením adventu.   
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VIANOCE 

VIANOCE 
 

LEKCIA (Žid 1, 1-12) 

Mnoho ráz a rozličným spôsobom voľakedy hovoril Boh otcom ústami prorokov, 

ale teraz v poslednom čase prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča 

všetkého a skrze ktorého stvoril svety. On je odblesk slávy (Boha) a obraz jeho 

podstaty. Svojím premocným slovom udržuje vesmír; (ľuďom) priniesol očistenie 

od hriechov a sedí na výsostiach po pravici velebného (Boha). On je o toľko 

dôstojnejší od anjelov, o koľko ich prevyšuje zdedeným menom. Veď kedy 

ktorému anjelovi povedal (Boh): Syn môj si ty, ja som dnes splodil teba!? Inde 

zasa: Ja mu budem otcom a on mi bude synom. A keď svojho Prvorodeného znova 

privádza na zem, hovorí: Nech padnú pred ním na kolená všetci anjeli Boží! O 

anjeloch vraví: Vetry má za poslov a ohnivé plamene za služobníkov. O Synovi 

však: Tvoj prestol, Bože, je na večné veky! Tvojím kráľovským žezlom je žezlo 

spravodlivosti. Spravodlivosť máš rád, neprávosť nenávidíš, preto teba pomazal 

Boh, tvoj Boh, olejom radosti väčšmi než tvojich druhov. A ďalej: Ty, Pane, na 

počiatku zemi si dal základy, dielom tvojich rúk sú nebesá. Tie sa pominú, ale ty 

ostaneš! Ako rúcho zotlejú ony všetky, ako plášť ich zvinieš a ako šatu zameníš 

inými. Lež ty si vždy ten istý a nebudú mať konca roky tvoje. 

EVANJELIUM (Jn 1, 1-14) 

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bolo Slovo. Ono bolo na 

počiatku u Boha. Ním povstalo všetko, a bez neho nepovstalo vôbec nič, čo 

povstalo. V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí. A toto svetlo svieti vo tme, 

no tma ho neprijala. Narodil sa istý človek, ktorého poslal Boh. Menoval sa Ján. 

On prišiel svedčiť, a to svedčiť o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol 

svetlom, ale mal (iba) svedčiť o svetle. Bolo však aj pravé svetlo, ktoré osvecuje 

každého človeka, prichádzajúceho na tento svet. Vo svete bolo a svet ním povstal, 

ale svet ho nepoznal. Do svojho vlastného prišlo, a jeho vlastní ho neprijali. Tým 

však, ktorí ho prijali, dal schopnosť stať sa dietkami Božími, tým totiž, ktorí veria 

v jeho meno, ktorí sa narodili nie z krvi, ani zo žiadosti tela, ani zo žiadosti muža, 

ale z Boha. A toto Slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami. A my sme uzreli 

jeho slávu, a to slávu ako jednorodeného (Syna) Otcovho, plného milosti a pravdy. 
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VIANOCE 

1. Skoro každé slovo svätých vianočných úkonov nás presvedčuje o tom, že 

nenarodilo sa len dieťa, ale narodil sa vlastne — Boh. Tak teda nerozptyľujem 

sa len v akýchsi snivých dumkách, ale klaniam sa narodenému Bohu. Že Boh 

stal sa človekom, táto inkarnácia má svoje výšky a hĺbky. Syn Boží, to je 

grandiózna myšlienka Otcova, myšlienka, ktorá sa večne rodí v Ňom, ale sa 

súčasne aj prejavuje ako Slovo, ako povedaná myšlienka. Otec je od začiatku, aj 

Slovo je od začiatku, a toto Slovo natoľko patrí k podstate Otcovej, k tejto 

praexistencii, že je tiež Bohom, osobou božskou. A toto Božie Slovo, tento Boh, 

stal sa dnes človekom, aby človeka spasil, učil ho myslieť, cítiť, pracovať, 

pravdu poznávať, a za neho sa obetoval. Takto ponímané synovstvo Božie má 

ohromné filozofické hĺbky. Boh sa narodil, Pán sa nám narodil, vládca sveta. 

Keď si teraz prečítam evanjelium Jána o večnom Slove, ktoré stalo sa telom, 

lepšie budem chápať význam sviatku, význam Vianoc, a nebudem vidieť pred 

sebou len milučké jasle, ale začiatok spasenia, ba spasenie vôbec, ktoré mi 

umožňuje stať sa tiež synom Božím a duševne sa znova narodiť nie z tela, ani 

nie pre žiadosti telesné, ale z Boha. Mnohí, premnohí inteligenti a neinteligenti 

Krista neuznávajú, o jeho spáse ani nevedia, »a tma ho nepochopila«. Ani jeho 

vlastný národ Ho neprijal. A dnes koľko je kresťanov, koľko katolíkov, koľko 

inak dobrých ľudí, ktorí sa nevedia vhĺbiť do tajomstiev spasenia, žijú len 

zvykom a predsudkom, nie Kristovi. »Jeho vlastní ho neprijali« ... Ja Ho 

prijímam, ja Ho chcem poznať, chápať, jeho nasledovať. Chcem ten vyšší život, 

v Bohu zakotvený. »Všetkým tým, čo ho prijali, dal moc stať sa dielkami 

Božími.« Tak kľačím pred jasľami. Modlím sa k narodenému Bohu, klaniam sa 

Slovu, ktoré sa telom stalo. Povďačnosť ku Stvoriteľovi mi opanúva srdce. »Veď 

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v neho 

uverí, nezahynul, ale mal večný život.« (Ján 3, 16.)    

2. Aký je to ohromný rozdiel? Boh sa narodil, všemohúci Pán — a to v opustenej 

maštali. Pastieri, zvieratká okolo Neho, Nie vladári, nie bohatí, nie zhýralci. 

Táto prekvapujúca nenáročnosť, táto chudoba a skromnosť — to je múdrosť 

Božia, ktorá vo všetkom vidí podstatu a nie prídavky, táto primitívna múdrosť 

ma môže jedine urobiť šťastným. Dôstojnosť ľudskú mám, lebo som sa narodil, 

jednoducho: človekom sa stal. Dobrým človekom sa stanem, keď nebudem 

chcieť nikomu ublížiť, keď nebudem myslieť na pomstu. Šťastlivým človekom 

budem, keď sa uskromním, keď nebudem mať nároky, neprístojné ambície, 
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VIANOCE 

keď sa uspokojím s tým, čo treba. A svätým človekom sa stanem, keď budem 

mať spojenie s Bohom, keď sa stanem synom, dcérou Boha svätého. To je 

podstata života, nič iného. Ostatné je len prídavok. Betlehem — podstata života 

a šťastia.  

3. Nie nadarmo vidíme vo Vianociach aj sviatok rodinného života. Práve tá 

podstatná skromnosť a jednoduchosť, ktorá nehľadá šťastie v hojnej 

materiálnej zaopatrenosti, ale v láskavom spolužití a vzájomnej láske, je 

koreňom rodinného šťastia. Mária a Jozef s malým Ježišom, to je tá malá rodina, 

Svätá rodina, ktorá je príkladom všetkých kresťanských rodín. S najväčšou 

starostlivosťou sa musím starať, aby bol pokoj v mojej rodine, aby neboli 

zvady, hnevy. To rozbíja rodinné šťastie to rozbíja rodinu. Zväčša pre hmotné 

veci sa vadievame v rodine, lebo ony v nás vypestujú ducha hrabivosti a červ 

závisti vyhlodá i najskromnejšie ovocie rodinného života. Posilňujme katolícku 

rodinu, vychovajme ju v duchu betlehemskej skromnosti a súdržnosti, to je 

jedinečná sociálna úloha Cirkvi.   

4. Boh sa narodil a priniesol hneď aj program: Sláva Bohu, pokoj ľuďom. Keď 

mám byť inteligentným človekom-katolíkom, ani ja nemôžem mať iného 

programu. Uznávať Boha, vyznávať Ho, klaňať sa Mu, jeho kráľovstvo šíriť, 

Jemu sa modliť, mať pevnú vieru, kresťanské presvedčenie, ucelený 

svetonázor, zdravé zásady: to je jedna čiastka programu, to je tá sláva Božia. 

Znášať sa s ľuďmi, pokoj dať každému človeku dobrej vôle, nerobiť nesváry, 

ohovárky, nepríjemnosti, to je druhá čiastka programu. Taká je inteligentná 

duša katolícka. 
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Nedeľa po Vianociach. Nedeľa v oktáve narodenia Pána. 

Nedeľa po Vianociach. Nedeľa v oktáve 

narodenia Pána. 
 

LEKCIA (Gal 4, 1-7) 

Bratia! Dokiaľ je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, hoci je pánom 

všetkého (imania). Je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. 

Tak aj my, kým sme boli maloletí, boli sme podrobení živlom tohto sveta. Keď však 

prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, zrodeného zo ženy a poddaného 

zákonu, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a mohli sme dostať právo 

synovstva. A keďže ste synovia (Boží), zoslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, 

volajúceho: Abba! Otče! Už nie si teda sluha, ale syn; a keď si syn, si z milosti Božej 

aj dedič. 

EVANJELIUM (Lk 2, 33-40) 

Za onoho času Jozef a Mária, matka Ježišova, divili sa tomu, čo sa o ňom povedalo. 

Simeon ich požehnal a jeho matke Márii povedal: Hľa, tento je ustanovený na pád 

a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A 

tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých sŕdc. Žila 

vtedy aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova, z pokolenia Azerovho. Bola už veľmi 

pokročilého veku. So svojím mužom žila sedem rokov po svojom panenstve a 

vdovou bola až do osemdesiatich štyroch rokov. Nevychádzala z chrámu, ale 

postami a modlitbami slúžila (Bohu) vo dne v noci. V tú istú hodinu prišla aj ona, 

velebila Boha a rozprávala o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie 

Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, 

do svojho mesta Nazareta. Dieťatko však rástlo a mocnelo, plné múdrosti, a 

milosť Božia bola na ňom. 

 

1. Kristus hneď po svojom narodení sa stal problémom viery a nevery. Každý 

kultúrny človek musí k nemu zaujať stanovisko, pozitívne alebo negatívne. 

Ľahostajnosť je záporné a odporné stanovisko. Simeonovo proroctvo kreslilo 

dejiny cirkvi katolíckej. Pre mnohých sa stal Ježiš pádom, a zas pre mnohých 
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Nový rok. Oktáva narodenia Pána. 

vzkriesením. Jeho znak, kríž, je znakom odporu. Ja sa tomu nečudujem. 

Kristova náuka nie je heslom, ktoré zapaľuje zdivočené davy, ale je ovocím 

pripravených duší. V chráme jeruzalemskom úradné kňazstvo nepoznáva 

Mesiáša. Ono vyberá dane a obetné dary, a očakáva tuzemskú moc pomsty a 

panovačnosti, len dvaja skromní ľudia vidia v tom dieťatku Spasiteľa, dvaja z 

celého národa židovského: Simeon a Anna, predstavitelia Židov veriacich, 

modliacich sa, milosťou Božou osvietených. Preto mňa nezroní, keď vidím to 

úžasné stranenie sa Krista. Na to treba osobitnú duševnú inteligenciu a 

duchovnú jemnosť, hĺbku, múdrosť a dobre podkuté vedomosti, aby človek 

objal znak odporu, aby videl v umŕtvovaní život, v smrti vzkriesenie, aby vedel 

v sebe prekonať ohromnú protivu medzi telom tohto sveta a krížom 

nadprírody.  

2. »Tvoju vlastnú dušu prenikne meč.« To je základ mojej hlbokej katolíckej 

úcty k Matke Božej. Po pôrode zrástla s Ježišom duševne a prekonala v sebe 

všetky cesty spasenia. Je Matkou Boha, — to jej dodáva dôstojnosť. Je Matkou 

Spasiteľa, — to jej dodávalo nadľudskej sily. Stala sa Matkou všetkých, ktorí 

nastúpili a nastupujú cestu ukrižovanej viery, — to jej zabezpečuje teplotu 

lásky a rytierskeho oduševnenia. Matku nemožno odtrhnúť od Syna. Synovi sa 

klaniam, Matku si uctievam. Mariánska úcta prehlbuje život a kresťanský cit. 

Per Mariam ad Jesum — Máriou k Ježišovi, to je dobré heslo. Som verným 

dieťaťom Máriiným. 

 

 

Nový rok. Oktáva narodenia Pána. 
 

LEKCIA (Tit 2, 11-15) 

Drahý brat! Zjavila sa milosť Božia, prinášajúca spásu všetkým ľuďom, a 

vychováva nás, aby sme sa odriekli bezbožností a svetských žiadostí, a žili na 

tomto svete striezlivo, spravodlivo a nábožne, očakávajúc (splnenie) 

blahoslavenej nádeje a slávny príchod velebného a veľkého Boha, Spasiteľa nášho 
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Nový rok. Oktáva narodenia Pána. 

Ježiša Krista. On sa za nás obetoval, aby nás vykúpil zo všetkých nepravostí a 

očistil si nás ako ľud sebe patriaci, horlivý v dobrých skutkoch. Toto hlásaj a 

povzbudzuj v Kristu Ježišovi, Pánovi našom. 

EVANJELIUM (Lk 2, 21) 

Za onoho času po ôsmich dňoch, keď bolo treba obrezať chlapčeka, nazvali ho 

menom Ježiš, ktorým ho bol anjel nazval skôr, ako sa počal v živote. 

 

1. Včera sme dokončili starý rok. Hlúpa poverčivosť ľudská usporiada na 

Silvestra zábavy a hulákanie, aby sa vraj nový rok začínal veselo. Silvester je 

predovšetkým večerom spytovania svedomia o tom, ako sme rok prežili a 

využili, večerom revízie, ktorá sa má konať s povďačnosťou k Bohu, od ktorého 

máme nielen rok, ale i každú hodinu, tobôž zdravie i milosť. Len potom sa 

môžem zabaviť, keď revízia duše priniesla uspokojenie. Inak je zábava len 

zahlušovaním svedomia a výrazom duchovnej prázdnoty. Posledné akordy 

roku: Te Deum laudámus!  

2 Šťastlivý Nový rok! Je to pekný spoločenský zvyk dobroprajnosťou zaplaviť 

známy svet. Pritom musím dávať pozor, aby to novoročné želanie malo aspoň 

pre mňa samého význam. Šťastlivý má byť nový rok, lenže šťastie nezávisí od 

kariéry a bohatstva, ale od spokojnosti a mierumilovnosti; na to treba ešte 

zdravia ako osobitnej milosti Božej, a šťastie je hotové. Kto nie takto chápe 

šťastie, ten je duševným samovrahom, lebo sa otravuje nemožnými plánmi, 

ambíciou závisti na ujmu duševného a telesného zdravia. Keď sa plány nedaria, 

keď príde sklamanie, nastane katastrofa vyprázdnených duší: stratia sa v 

živote, stratia sa zo života, stratia sám život, alebo si ho sami odnímu. Šťastie, 

to je kus práce, úsmev a jar, viera a nezávislosť, tichá modlitba, trocha slušnej 

zábavy, porozumenie a usmernená láska, povedomá vláda nad sebou, zdravý 

šport, dobré čítanie, vykonaná povinnosť a služba. Nový má byť ten rok: 

obnoviť veci zastaralé, odložiť staré chyby, nedobré zvyky. Obnoviť sa v Pánu. 

Mať pevnú vôľu a cieľavedomé plány, ktoré možno uskutočniť. Lepší život, 

duchovnejší, hlbší, povedomejší, nábožnejší. Skutočným rokom má byť tento 

nový rok, celým rokom: využiť každý Boží deň, aby bol dňom práce a dňom 
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Sviatok Najsvätejšieho Mena Ježiš. 

Božím. 365 dní: 365 krokov dopredu! Veni Creator Spiritus! Osvieť ma, Duch 

Boží, Duch narodeného Spasiteľa! 

 

 

Sviatok Najsvätejšieho Mena Ježiš. 
 

LEKCIA (Sk 4, 8-12) 

V tých dňoch Peter, naplnený Duchom Svätým, prehovoril: Náčelníci ľudu a starší, 

počujte ma! Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, (vykonaný) na chorom 

človekovi, skrze koho (totiž) tento ozdravel, vedzte teda vy a celý izraelský národ: 

V mene Pána nášho Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale 

ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, skrze tohto stojí tento človek pred vami zdravý! 

On je ten kameň, ktorým ste vy, stavitelia, opovrhli, ale (ktorý) sa stal uhlovým 

(kameňom). A v nikom inom niet spásy, lebo ani niet pod nebom iného mena, 

daného ľuďom, v ktorom máme byť spasení. 

EVANJELIUM (Lk 2, 21) 

Za onoho času po ôsmich dňoch, keď bolo treba obrezať chlapčeka, nazvali ho 

menom Ježiš, ktorým ho bol anjel nazval skôr, ako sa počal v živote. 

 

1. Ježiš — toto meno je nám vyznaním viery. V ňom sa skrýva celá katolícka 

dogmatika, zmysel nášho náboženstva. Znamená Spasiteľa. Znamená osobu, 

ktorá je Bohom. Ježišovi sa klaniame. Znamená osobu, ktorá je človekom, nám 

najbližším, najideálnejším, príkladom života. Ježiša milujeme. Znamená heslo, 

duševné cennosti, náš celý život, česť našu a našich rodín. Za Ježiša žijeme. 

Znamená viac než existencia naša, viac než zdravie naše, viac než bohatstvo 

naše, znamená dušu našu, jej večnosť a blaženosť. Za Ježiša umrieme. Znamená 

kultúru, civilizáciu, mier a umenie, dejiny a pokrok. Od Ježiša sa učíme. 

Znamená za pravdu vyliatu krv miliónov martýrov, sebazapieranie, utiahnuté 

kláštorné životy mlčanie a pokoru. Za Ježiša trpíme. Znamená osvedčený 

svetový názor, ucelený charakter, program práce a života. Ježiša vyznávame. 
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Sviatok zjavenia Pána. Tri krále. 

Ježiš znamená meno nad všetkými menami: nomen super omne nomen. Nie 

som sentimentálny, ani mysticky neobyčajne nadaný, len jednoduchá 

inteligentná osoba: ale meno Ježiš mi mimovoľne dáva pocítiť všetku sladkosť 

a radosť, čo sa skrýva v pravom katolíckom nábožnom živote.  

2. Laudetur Jesus Christus — Pochválený buď Ježiš Kristus! Tak sa 

pozdravujeme po latinsky alebo po našský. Nech to nie je len šablónovitým 

pozdravom, zväčša okypteným a nezrozumiteľným, ale aj poklonou Ježišovi. A 

keď je to i vierovyznaním, tak má mať vážnosť aj pred laikom, nielen pred 

kňazom.  

3. Začínam svoje veci v mene Ježišovom. Svoje práce učenie, zotavenie, 

modlitbu, rozmýšľanie. To, čo takto začínam, iste nič zlého nebude. V každom 

mojom skutku môže byť pochválené meno Ježišovo. A nech je ono pochválené 

vždy a všade. In saécula. Na veky. Amen.  

 

Sviatok zjavenia Pána. Tri krále. 
 

LEKCIA (Iz 60, 1-6) 

Vstaň, zasvieť, Jeruzalem, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova zaskvela sa nad 

tebou. Lebo pozri: tma pokrýva zem a temnota národy, ale nad tebou zaskvel sa 

Pán a sláva jeho zjavila sa nad tebou. A prichádzajú národy k tvojmu svetlu a 

králi k žiari, čo ti vzišla. Zdvihni si vôkol oči a pozri, všetci sa zišli, prišli k tebe, 

synovia tvoji zďaleka prídu a dcéry ti skraj sveta povstanú. Vtedy uvidíš a 

zažiariš, triasť a šíriť sa ti bude srdce, veď sa k tebe obráti bohatstvo mora, 

poklady národov prídu k tebe. Záplava tiav ťa pokryje, tiavätá Madiánu a Efy, 

všetci prídu zo Sáby, zlato a tymián prinesú a zvestujú Pánovu chválu. 

EVANJELIUM (Mt 2, 1-12) 

Keď sa narodil Ježiš v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, hľa, mudrci 

prišli do Jeruzalema z východných krajov a pýtali sa: Kde je novonarodený kráľ 

židovský? Videli sme totiž jeho hviezdu na Východe a prišli sme sa mu pokloniť. 

Keď to kráľ Herodes počul, zarazil sa nad tým a celý Jeruzalem s ním. Dal zvolať 
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Sviatok zjavenia Pána. Tri krále. 

všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má Mesiáš 

narodiť. Oni mu odpovedali: V judskom Betleheme, lebo tak napísal prorok: Ty, 

Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judska, 

keďže z teba vyjde vojvoda, ktorý má spravovať môj ľud izraelský. Tu Herodes 

dal si potajomky privolať mudrcov a usilovne sa vyzvedal od nich o čase, kedy sa 

im hviezda zjavila. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: Iďte a usilovne sa 

dopytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu i ja šiel pokloniť. 

Keď vypočuli kráľa, vydali sa na cestu. A hľa, hviezda, ktorú uzreli na Východe, 

šla pred nimi, až prišla a zastavila sa (nad miestom), kde bolo dieťatko. Keď uzreli 

hviezdu, preveľmi sa zaradovali. I vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho 

matkou, padli na tvár a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a  podali 

mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ale keď vo snách dostali napomenutie, aby sa 

nevracali k Herodesovi,  inou  cestou  sa  vrátili do svojej krajiny. 

 

1. Zjaveniu veleby a mohutnosti božskej v osobe Ježišovej zodpovedá oddaná 

adorácia z našej strany. Klaniam sa mu — to je všetko. Uznávam Ho za svojho 

Boha, za svojho vodcu, jeho božskou bytosťou vyplňujem ohromné medzery 

svojej chatrnej bytosti. To ostatné vyplýva z tohto. Že zlato znamená lásku, 

tymián vieru i modlitbu, myrha prácu a utrpenie, to môžu byť krásne symboly, 

ale hlavnou vecou ostáva: oddať sa, uznať a klaňať sa. Kristus nežobre, On 

nepotrebuje našich darov. On prijíma ten dar iba vtedy, keď dar predstavuje 

celého človeka, tak ako je. My, inteligenti, sa neradi zaoberáme vo vážnych 

veciach maličkosťami, malými darčekmi, keď ide o — všetko. Aj zjavený Ježiš 

chce všetko. Nedá sa odbiť darčekmi: malou omšičkou po prelumpovanej noci, 

sviečkami za hriechy, ktorých sa nechceme zrieknuť, almužnou na zakrývanie 

mamonstva, hlbokými, jalovými vzdychmi, týmito modernými signálmi slabej 

vôle a mäkkosti. Mudrci odovzdali svoje dary, ale i seba. Aj mňa len hviezda 

múdrosti priviedla k Ježišovi. Možno, že to bola moja múdrosť, moje 

presvedčenie, ťažko nadobudnuté. Možno múdrosť výchovy, ktorú som dostal. 

Ale akokoľvek, k Ježišovi ísť a klaňať sa mu, je veru zaiste múdra vec. 

Múdrejšia, než ísť ku tvorom a zbožňovať svoje slabosti.  

2. Aj v našom verejnom živote sú vplyvní páni, ktorí sa usilovne dopytujú na 

Ježiša, na Cirkev, na život náboženský. Berú na seba masku záujmu, ako 
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Prvá nedeľa po Zjavení. Sviatok Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. 

Herodes, uznávajú veľký význam náboženského cítenia, ovievajú svoj záujem 

jalovými frázami akejsi po novinách pozbieranej filozofie, ale pritom sú 

zaprisahanými nepriateľmi všetkého, čo vyšlo z Betlehema; a keď im už tá 

hviezda betlehemská nedáva pokoja, sliedia po tých, ktorí sa chodia klaňať 

Ježišovi, po katolíkoch praktických, aby im hatili postup a tak aby zahládzali 

aspoň vo verejnej správe stopy Kristove. Ja nie som slepý. Musím ihneď 

spoznať nežičlivca viery a Cirkvi, a pričiniť sa o to, aby jeho vplyv bol 

znemožnený alebo aspoň zoslabený. Nesmiem sa ďalej schovávať so svojím 

katolíctvom, ale musím mu zaistiť miesto, ktoré mu patrí.  

3. Mám niekedy náchylnosť uznávať nie toho Krista, ktorý sa zjavil, ale toho, 

ktorého ja sám si predstavujem, — Krista s takou morálkou a s takými 

príkazmi, aké mne lepšie zodpovedajú. Takáto náchylnosť by mi polámala 

charakter, teda pozor. Aj tak je dosť tých mudrcov a filozofov, ktorí objavia 

každý deň iného Krista podľa svojej plytkej podoby a nárokujú si, aby sme ich 

pokladali za ľudí hlboko náboženských len preto, lebo ich náboženské cítenie 

je vraj nezávislé od cirkevných predsudkov. Z toho je len toľko pravdou, že také 

náboženstvo je naozaj hlboko — skleslé.  

 

 

Prvá nedeľa po Zjavení. Sviatok Svätej Rodiny 

Ježiša, Márie a Jozefa. 
 

LEKCIA (Kol 3, 12-17) 

Bratia! Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte si city milosrdenstva, 

dobrotivosti, pokory, miernosti, trpezlivosti! Znášajte sa navzájom a odpúšťajte 

si, ak by sa niekto mal čo ponosovať na iného! Ako vám Pán odpustil, tak aj vy! 

Nadovšetko však majte lásku, ktorá je spojivom dokonalosti! A pokoj Kristov nech 

vládne vo vašich srdciach, lebo na to ste boli povolaní v jednote (Kristovho) tela, 

a buďte za to vďační! Slovo Kristovo nech vo vás bohato prebýva! Múdro sa 

navzájom poučujte a napomínajte! Vďačným srdcom spievajte Bohu žalmy, 
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chválospevy a duchovné piesne! A čokoľvek činíte slovom alebo skutkom, všetko 

čiňte v mene Pána Ježiša, dobrorečiac skrze neho Bohu Otcu! 

EVANJELIUM (Lk 2, 42-52) 

Keď mal Ježiš dvanásť rokov, vybrali sa do Jeruzalema podľa obyčaje slávnosti. 

Keď sa dni (slávnosti) skončili a oni sa vracali, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme. 

No jeho rodičia to nezbadali. Keďže si mysleli, že je v sprievode, prešli deň cesty a 

hľadali ho medzi príbuznými a známymi. A keď ho nenašli, vrátili sa hľadať ho 

do Jeruzalema. Po troch dňoch našli ho v chráme; sedel medzi učiteľmi, počúval 

ich a vypytoval sa ich. Všetci, čo ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a 

odpoveďami. Keď ho (rodičia) uvideli, stŕpli od údivu. Tu mu povedala matka: 

Synu, prečo si nám to urobil? Hľa, tvoj otec a ja s úzkosťou sme ťa hľadali! Ale on 

im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že mám byť vo veciach svojho 

Otca? Ale oni nepochopili odpoveď, ktorú im dal. Potom sa vrátil s nimi, prišiel do 

Nazareta a bol im poddaný. A jeho matka si zachovávala v srdci všetky tieto veci. 

Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a milosti pred Bohom a ľuďmi. 

 

1. Život Svätej rodiny je príkladom predovšetkým pre domáci pokoj a 

porozumenie. To by bola azda najmenšia miera kresťanského ducha, ktorú by 

sme si mohli spoločensky osvojiť z povznášajúceho učenia katolíckej náuky. A 

veru, mnoho ráz práve táto najmenšia miera, naoko maličkosť, chýba. To je 

veľké pohoršenie: ukazovať sa nábožným človekom, konať si vonkajšie 

cirkevné povinnosti, a pritom mať doma stále zvady a peklo. Opravdivé duše, 

Kristovi oddané, musia sa znášať. A tu je moja úloha, úloha inteligentného člena 

rodiny, závažná. Domáce intrigy závisti a zvady, tie rozličné zádrapky radi 

vyhovárame čudnou povahou svojich domácich. No tá čudná povaha nie je 

iným ako duševnou menejcennosťou nespratného člena rodiny, inteligentný 

človek je mierumilovný, vie spôsobne vyrovnať rozpory, uhladiť 

nedorozumenia, stráni sa surových výrazov, je pozorný, vie sa opanovať, 

obetuje pre domáci pokoj veľmi mnoho. Tobôž inteligent nábožný s Božou 

pomocou vždy rád vyplní svojou zhovievavosťou tie nepríjemné medzery, 

ktoré vznikajú pre výčiny menej vzdelaných príbuzných.  
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2. Ježiš bol poslušný svojim rodičom. Býval s nimi tridsať rokov. Najväčšia 

zhoda, láska a porozumenie, starosť jedného o druhého — to je nazaretský 

dom. I ja chcem byť vždy poslušným dieťaťom. Keď mám sám rodinu a deti, 

správam sa vo všetkom tak, aby deti nemali príčinu pohoršiť sa, lebo tým by 

som oslaboval ich vôľu na poslušnosť. V katolíckej rodine musí panovať 

poriadok, a kde je poriadok, tam je úcta i poslušnosť. Zhoda rodičov je 

základom výchovy dietok a ich poslušnosti.  

3. Kristus má vyššie ciele, vyššie povolanie, ktoré prerastá úzky kruh rodiny. 

To dáva na vedomie svojej Matke. Ani ja sa nesmiem báť podrobiť sa vyššej vôli 

a konať prednejšiu a svätejšiu povinnosť! Táto vyššia vôľa, Božia vôľa a svätá 

povinnosť, i keď je to národná povinnosť, alebo vnútorný hlas povolania, je 

vždy prednejšia než vôľa rodičov, príbuzných a priateľov. Matka Ježišova mala 

porozumenie pre povolanie Syna svojho, ako dobrá matka. Dobrí rodičia nikdy 

nebudú hatiť múdro ponímané šťastie a duševný pokoj svojho dieťaťa.  

4. Katolícka rodina — to je najpotrebnejšia bunka cirkevného a štátneho života. 

Preto musím všetko podporovať, čo napomáha zveľadeniu rodín, ich zdravý 

sociálny život a existenciu. A hlavne musím napĺňať rodiny duchom Ježišovým, 

musím byť príkladom: za povinnosť svoju pokladám založiť šťastlivú rodinu. 

Od tejto povinnosti môžu ma oslobodiť iba vyššie a vážne príčiny.  

 

Druhá nedeľa po Zjavení. 
 

LEKCIA (Rim 12, 6-16) 

Bratia! Máme rozličné dary (Ducha) podľa milosti, ktorá nám bola daná. Tak dar 

proroctva, v súhlase s vierou, alebo dar služby pri obsluhovaní, alebo dar 

vyučovania pri vyučovaní, alebo dar potechy pri potešovaní. Kto teda dáva, tak 

úprimne; kto je predstavený, tak horlivo; kto preukazuje milosrdenstvo, tak 

ochotne! Láska nech nie je pokrytecká! Zošklivte si zlé a pridŕžajte sa dobrého! 

Milujte sa navzájom v úctivosti! V horlivosti sa nedajte znechutiť; buďte vždy 

vrúceho srdca! Pánovi (neustále) slúžte! V nádeji sa radujte, v súžení buďte 

trpezliví, v modlitbe vytrvalí! Majte činorodé porozumenie pre potreby svätých! 
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Buďte pohostinní! Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú; dobrorečte a 

nepreklínajte! Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! Buďte napospol 

jednomyseľní! Nezmýšľajte vysoko, ale buďte naklonení nízkym! 

EVANJELIUM (Jn 2, 1-11) 

Za onoho času bola svadba v Káne Galilejskej. Bola tam aj Matka Ježišova. Na 

svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď im pochybelo vína, povedala Ježišovi 

Matka: Nemajú vína! Ježiš jej odpovedal: Žena, načo mi s tebou (o tom hovoriť)? 

Ešte neprišla moja hodina! Tu jeho Matka povedala posluhovačom: Čokoľvek 

vám povie, urobte! A bolo tam šesť kamenných nádob, každá na dve až tri mierky, 

ako si to vyžadovali židovské očisťovacie obrady. I prikázal Ježiš (posluhovačom): 

Naplňte tie nádoby vodou! A naplnili ich až do vrchu. Potom im Ježiš povedal: 

Teraz načrite a zaneste starejšiemu! A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, 

premenenú na víno, zavolal si ženícha – ten totiž nevedel, kde sa vzalo (víno), ale 

posluhovači, ktorí načierali vodu, to vedeli – a vravel mu: Každý podáva najprv 

dobré víno, a horšie len potom, keď si (hostia) upili. Ty si však zachoval dobré 

víno až dosiaľ! Tento div v Káne Galilejskej bol prvý, ktorý učinil Ježiš, a tak zjavil 

svoju slávnu moc. A jeho učeníci uverili v neho. 

 

1. Kána v Galilejsku — to bol počiatok zázrakov, to bol začiatok ťažkej 

vychovávateľskej práce, ktorou Ježiš vychoval si apoštolov a učeníkov. Veď oni 

videli pred sebou človeka, žijúceho v najskromnejších pomeroch, videli syna 

tesárovho z Nazaretu. Ježiš ich musel presvedčiť o tom, že on je očakávaný 

Mesiáš i pritom, že celý židovský svet sa pripravoval na vládu Mesiáša z 

vysokého kráľovského rodu. Musel im dať vedomie, že spasenie Izraela a sveta 

sa stane na kríži, hoci každý očakával slávu i moc, a musel ich konečne utvrdiť 

aj vo viere, že je on Synom Božím, teda zjaviť pred nimi svoju slávu, aby mu 

verili. Ja poznám už nielen celý život a smrť, potupu a slávu Ježišovu, ale aj 

dvetisícročné dejiny kresťanstva. Celú nepretržitú reťaz zázrakov na tele i na 

dušiach, tú obdivuhodnú spasiteľskú prácu Kristovu, ktorou od počiatku 

dokazuje, že on je nielen človekom, nielen prorokom, nielen veľkým 

mysliteľom, ale aj pravým Bohom. Ja verím, ja viem, že je Kristus Bohom, ja sa 

mu klaniam.  
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2. Matka Božia sa prihovára za dobrých ľudí, ktorí nevládali dostatočne 

pohostiť povolaných svadobníkov. Táto radostná vôľa pomáhať iným, zastávať 

sa iných, je čnosťou mariánskou. Modlievam sa v tomto zmysle aj k Panne 

Márii. Ona je mocnou a láskavou orodovnicou našou.  

3. Na mnohých moderných svadbách chýba Ježiš. Boja sa ho povolať, lebo by 

nestrpel tú bezohľadnosť, s akou sa nejedno manželstvo uzatvára, len pre zisk, 

bez lásky a bez bázne Božej. Na premnohých sobášoch chýba aj Cirkev jeho, 

lebo kňaz môže sobášiť len tých, ktorým nijaká prekážka, stanovená Božími 

zákonmi, nezakazuje manželstvo. Na mnohé svadby zas bol Ježiš povolaný, ale 

manželský nesvár Ho neskôr vypudil.  

4. Ježiš sa zúčastňuje na spoločenskej radosti. Prijal pozvanie na veselie. Jeho 

láska a Božská nekonečná múdrosť stvorila ľudskú prirodzenosť, jej 

náklonnosti na spolčovanie sa a na utvorenie tých tisíce a tisíce obyčají i 

ľudských zreteľov, ktoré spravujú náš spoločenský život. Ježiš práve preto 

neopovrhuje týmito zreteľmi, ale ich posväcuje a dáva im dôstojnosť. Keď som 

vo spoločnosti alebo na zábave, nikdy nesmiem zabudnúť, že som katolíkom.  

 

Tretia nedeľa po Zjavení. 
 

LEKCIA (Rim 12, 16-21) 

Bratia! Nepokladajte sa za múdrych! Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, ale sa 

usilujte konať dobré, a to tak pred Bohom, ako aj pred všetkými ľuďmi! Nakoľko 

je to možné a závislé od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi! Nepomstite sa, 

milovaní (bratia), ale ponechajte to (Božiemu) hnevu, ako je napísané: Moja je       

pomsta, ja sám sa odplatím, hovorí Pán. Ba, keď je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm 

ho; a keď je smädný, napoj ho! Keď tak urobíš, žeravého uhlia nahrnieš mu na 

hlavu! Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo! 

EVANJELIUM (Mt 8, 1-13) 

Za onoho času, keď zostupoval Ježiš s vrchu, išli za ním mnohé zástupy. Tu prišiel 

k nemu človek malomocný, poklonil sa mu a vravel: Pane, keď chceš, môžeš ma 
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očistiť. Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý! A hneď bol 

očistený od svojho malomocenstva. Potom mu Ježiš povedal: Hľaď, aby si o tom 

nikomu nehovoril, ale iď, ukáž sa kňazovi a prines obetu, ktorú nariadil Mojžiš; 

nech im je to ako svedectvo. Keď potom vchádzal do Kafarnaumu, pristúpil k 

nemu istý stotník s prosbou: Pane, sluha mi leží doma porazený a hrozne sa trápi. 

Ježiš mu povedal: Prídem a uzdravím ho. Stotník mu odpovedal: Pane, nie som 

hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo, a ozdravie môj sluha. 

Lebo i ja som podriadeným človekom a mám vojakov pod sebou. Keď tomuto 

poviem: Iď! -tak ide; a zasa inému poviem: Poď - a príde, a sluhovi svojmu: Urob 

to! - a urobí to. Keď to Ježiš počul, udivený povedal tým, ktorí ho sprevádzali: Veru, 

hovorím vám, u nikoho v Izraeli nenašiel som toľkú vieru. Ale vravím vám: Mnohí 

prídu od východu a západu a stolovať budú s Abrahámom, Izákom a Jakubom v 

kráľovstve nebeskom, synov kráľovstva však vyhodia do vonkajšej tmy; tam bude 

plač a škrípanie zubmi. A stotníkovi Ježiš povedal: Iď, a ako si uveril, nech sa ti 

stane! A v tú hodinu ozdravel jeho sluha. 

 

1. Naozaj neviem, Pane, čo je väčšie: tieto zázraky, alebo Tvoja láska, ktorou 

ihneď nazrieš do trpiacej duše človeka. Zázraky dokazujú Tvoju božskú moc, 

Tvoje velebné mesiášstvo, ale že si nimi uzdravoval trpiacich, to prezrádza 

Tvoje láskavé srdce. Daj mi hodne tejto milosrdnej, spolucítiacej duše svojej, 

ktorej neošklivila sa ani najohavnejšia nemoc, ktorá sa ponížila i k najubitejšej 

biede, len aby pomohla, len aby uľavila a uzdravila. »Pane, ak chceš, môžeš ma 

očistiť.« — »Chcem. Buď čistý.« Aká to ochota! Kto má pomôcť, nech pomôže 

hneď. To je láska.  

2. Hriech a hriešne náklonnosti — ozajstná prašina, pre ktorú rozpadne sa i 

najkrajšia duševná stavba. Ťažko jej odolať, ťažko ju premôcť. Milosti mi treba, 

Božej pomoci. Chcem byť čistý, duševne zdravý, Pane, ak chceš ...  

3. »Pane, nie som hoden...« Naozaj, aká ohromná viera, aká dôvera! Táto viera 

nepochybuje, nekladie podmienky, je úplná. To je viera inteligentného človeka, 

ktorý sa presvedčil o vyššej moci Ježišovej. To je viera múdreho človeka, ktorý 

sa vie pokoriť pred Bohom, lebo si je vedomý toho, že ľudské vedomosti sú 

slabé a neisté, ale Božia sila všemohúca. To je viera dieťaťa, ktoré sa oddáva 

Ježišovi ako otcovi, lebo hľadá istotu. Daj mi, Pane, takúto vieru!  
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4. »Nie som hoden...« Začiatok duševného života je skromnosť a poníženosť. 

Len kto hlboko nazrie do seba, a uvidí v sebe tie ohromné medzery, ktoré 

ľudská slabosť so sebou prináša, len ten si bude žiadať doplniť dušu svoju 

svetom Božím. Pane, maličký som pred Tebou, a slabý, daj, aby pokora bola 

mojou životnou múdrosťou.  

5. Stotník mal sociálny cit. Staral sa o zdravie svojho sluhu. Už tým si získal 

Božiu dobrotu. Táto sociálna svojpomoc je krásna vec. Už je aj dobre 

organizovaná. Na jedno sme predsa zabudli; na duševnú stránku veci. Pomôcť 

treba aj duševnej biede. A na to nestačí organizácia, ani zákony, ani štát. Na to 

treba lásky. Na to treba ducha Kristovho.  

 

 

Štvrtá nedeľa po Zjavení. 
 

LEKCIA (Rim 13, 8-10) 

Bratia! Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem vzájomnej lásky! Kto totiž miluje 

blížneho, splnil (všetok) zákon. Lebo (prikázania) ako: Nescudzoložíš! Nezabiješ! 

Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nepožiadaš! a každé iné prikázanie je 

zhrnuté v slovách: Miluj blížneho ako seba samého! Láska nerobí zlé blížnemu. A 

láska je splnením zákona. 

EVANJELIUM (Mt 8, 23-27) 

Za onoho času, keď Ježiš vstúpil na loďku, nasledovali ho jeho učeníci. A hľa, na 

mori strhla sa veľká búrka, takže vlny zavaľovali loďku. No on spal. Tu pristúpili 

k nemu učeníci a zobudili ho slovami: Zachráň nás, Pane, hynieme! On im však 

odpovedal: Čo sa strachujete, maloverní? Potom vstal, rozkázal vetrom a moru, a 

nastalo hlboké ticho. Ľudia sa divili a medzi sebou sa vypytovali: Ktože je tento, 

že ho i vietor i more poslúchajú? 
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1. Ježiš potreboval hrdinov, ktorí sa ničoho neboja. Veď pôjdu do sveta, ktorý 

číha na ich životy, do boja, do borby za novú ideu, za novú vieru, za nové 

ponímanie, za všetko, čo sa protivilo vtedajšej spoločnosti a mocenským 

poriadkom. A tu, hľa, naľakajú sa jednoduchej búrky. S takými ľuďmi, s takými 

slabochmi nemožno rozširovať evanjelium, a tým menej ho uhájiť. Preto vstal 

a ukázal im svoju moc. Nebolo to teda jednoduché predstavenie, aby sa ľudia 

čudovali a tlieskali. Bolo to upevňovanie viery a hlbokej dôvery. Bol to tiež 

výchovný prostriedok, aby Spasiteľ mal horlivcov, hotových umrieť za Neho, 

veriacich a majúcich úplnú oddanosť. Aj medzi nami sú takí slabosi. 

Nedoukovia vo viere a nedochovanci vo smelom výstupe. Ľahko je volať o 

pomoc, strašiť katolíkov so smutným položením Cirkvi, poukazovať v štatistike 

na to, ako strácame svoje ústavy a svoj vplyv. Ale ťažko je mať pevnú, nezdolnú 

vieru v Boha, v Ježiša, zakotvenú v hlbokom presvedčení. A ešte ťažšie je konať 

podľa tejto viery: obetovať a boriť sa, nedať zahynúť nijakej náboženskej veci, 

veď Kristus je s nami, On musí víťaziť. „Čo ste bojazliví, maloverní?” Táto 

výčitka týka sa tej čiastky katolíckej inteligencie, ktorá nemá nijakej duševnej 

sily, nijakého pochopenia pre Božiu vec, a radšej zradne opúšťa naoko topiacu 

sa lodičku, než by sa chopila práce a boja. Ratuj nás, Pane! — kričia stále na 

Krista, na Cirkev, na kňazov, ako keby nešlo o spoločnú vec, kde treba spojenej 

práce: kňazskej a laickej naraz. Pane, ja verím, ja mám v Tebe skalopevnú 

úfnosť, s nami si Ty, nebojím sa, i keby ma chceli pohltiť zúrivé vlny nevery a 

ľahostajnosti.  

2. Cirkev — to je tiež taká lodička, vystavená ustavičným búrkam dejín a 

hnevom nepriateľským. Ale prekoná všetko, i najväčšie ťažkosti. Kristus ju 

vedie. Svätý Duch ju spravuje. Búrky utíchnu, štáty a národy sa menia, mrú, 

tróny sa rúcajú, ale ona ide ďalej. V nej je skalopevná viera neporušená. Keby 

iného nebolo, tento nesklátiteľný osud Cirkvi katolíckej mi musí dodávať sily a 

viery.  

3. Môj vlastný život — tiež lodička vlnami života dosť poprehadzovaná. Tiež ju 

nemožno spravovať bez tejto pevnej viery. Aj na nej musí prebývať Ježiš, Jeho 

sviatosti, Jeho milosť. Neskočiť do mora, vytrvať a úfať!  
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LEKCIA (Kol 3, 12-17) 

Bratia! Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte si city milosrdenstva, 

dobrotivosti, pokory, miernosti, trpezlivosti! Znášajte sa navzájom a odpúšťajte 

si, ak by sa niekto mal čo ponosovať na iného! Ako vám Pán odpustil, tak aj vy! 

Nadovšetko však majte lásku, ktorá je spojivom dokonalosti! A pokoj Kristov nech 

vládne vo vašich srdciach, lebo na to ste boli povolaní v jednote Kristovho tela, a 

buďte za to vďační. Slovo Kristovo nech vo vás bohato prebýva! Múdro sa 

navzájom poučujte a napomínajte! Vďačným srdcom spievajte Bohu žalmy, 

chválospevy a duchovné piesne! A čokoľvek činíte slovom alebo skutkom, všetko 

čiňte v mene Pána Ježiša, dobrorečiac Bohu a Otcovi skrze Ježiša Krista, Pána 

nášho. 

EVANJELIUM (Mt 13, 24-30) 

Za onoho času povedal Ježiš zástupom toto podobenstvo: Kráľovstvo nebeské sa 

podobá človekovi, ktorý dobré semeno zasial na svoju roľu. Ale kým ľudia spali, 

prišiel jeho nepriateľ, prisial kúkoľa medzi pšenicu a odišiel. Keď už siatina 

vyrástla a začala do klasu vyháňať, vtedy sa ukázal aj kúkoľ. Tu prišli sluhovia k 

hospodárovi a pýtali sa ho: Pane, či si nezasial na svoju roľu dobré semeno? Kde 

sa teda vzal kúkoľ? On im odpovedal: Človek-nepriateľ to urobil. A keď sa 

sluhovia (ďalej) pýtali: Chceš, aby sme išli a vyzbierali ho? - odpovedal im: Nie, 

aby ste azda pri zbieraní kúkoľa nevytrhali spolu s ním aj pšenicu. Nechajte oboje 

rásť až do žatvy. V čas žatvy vydám rozkaz svojim žencom: Pozbierajte najprv 

kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, čistú pšenicu však zhromaždite do 

mojej stodoly! 

 

1. Prečo Boh toľko zla pripúšťa na tomto svete? Kristus všetko tak krásne 

ustrojil, Keď zostavil najkrajšiu náuku, ustanovil si Cirkev, i všetko by mohlo 

ísť utešene podľa zásad kresťanských, ľudia by mohli žiť ako bratia a sestry v 

pokoji ... A tu — po dvetisícročnom kresťanstve zasa len zlo, vojna, nenávisti, 

proticirkevné prúdy. Všade kúkoľ: v spoločnosti podlí ľudia, v školách všetko, 
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len Boh nie; na  vedeckých ústavoch len hmota a hmota, nemožné teórie, voľná 

morálka, vydaná ľudským rozmarom. Tých niekoľko kostolov a praktických 

katolíkov veru predstavuje málo pšenice pri hojnej úrode nočných lokálov a 

obskúrnych prednáškových siení. No nebudem preto nespokojný. Zlo patrí tiež 

do veľkého Božieho plánu. Zlo je trpené a môže to byť i najväčšie zlo, ktoré len 

kedy diabol vymyslel, Božiu moc nepremôže, ba na konci vysvitne, že aj zlo, 

hoci je proti Bohu, mimovoľne slúži Božím poriadkom. Kde by sme mali toľko 

martýrov, vyznávačov krásnych čností, keby nebolo prenasledovateľov, keby 

nebolo odporu? To je tragédia zla, že je rovno namierené proti dobru, proti 

Bohu, proti Cirkvi a slúži nakoniec predsa veľkej stvoriteľskej myšlienke Božej. 

A zas to je šťastie dobra, že čím viac má prekážok, čím viac skusuje trápenia, 

tým je lepšie, slávnejšie, odolnejšie. Preto som vždy na strane dobra, na strane 

pšenice, keby ju i ľadovec ubil.  

2. Boží horizont — ľudský horizont, to sú dve rozličné veci. Ja vidím len krátko 

a málo. Preto netreba sa prenáhliť. Netreba prchkosťou a akousi nemúdrou 

horlivosťou proti neporiadku narobiť ešte väčšej škody než nepriateľ urobil. 

My vidíme len niekoľko klasov tej pšenice, a veľa toho kúkoľa. Boh vidí celú 

úrodu a dovidí až do žatvy, vidí do konca. Preto nezúfať.  

3. Na nepriateľa pozor! I v duševnom živote, i vo verejnom!  

 

Šiesta nedeľa po Zjavení. 
 

LEKCIA (1 Sol 1, 2-10) 

Bratia! Neprestajne vzdávame Bohu vďaky za vás všetkých a pamätáme na vás v 

modlitbách. Ustavične pripomíname Bohu a Otcu svojmu trudné dielo vašej viery, 

úsilie vašej lásky a vašu vytrvalosť v nádeji v Pána nášho Ježiša Krista. Vieme, 

bratia Bohom milovaní, že ste vyvolení, lebo nezvestovali sme vám blahozvesť len 

slovom, ale aj mocou Ducha Svätého a so všetkou istotou. Veď sami viete, ako sme 

medzi vami účinkovali, a to na vaše dobro! Vy ste nasledovali príklad náš a Pánov 

a s radosťou z Ducha Svätého ste prijali túto náuku, sami vo veľkom súžení, takže 

ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónsku a v Achajsku. Veď nielen že 
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slovo Pánovo sa od vás rozhlásilo po Macedónsku a po Achajsku, ale (zvesť) o 

vašej viere v Boha rozniesla sa po celom kraji. O tom nám už netreba hovoriť! 

Všetci rozprávajú, ako sme prišli k vám a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, 

aby ste slúžili Bohu živému a pravému a očakávali s nebies jeho Syna Ježiša, 

ktorého vzkriesil z mŕtvych a ktorý nás oslobodil od budúceho hnevu. 

EVANJELIUM (Mt 13, 31-35) 

Za onoho času povedal Ježiš zástupom toto podobenstvo: Kráľovstvo nebeské je 

podobné horčičnému zrnku, ktoré vzal človek a zasial na svoju roľu. Ono je síce 

menšie od všetkých obilných semien, ale keď vyrastie, býva väčšie od všetkých 

zelín, ba vyrastie ako strom, takže vtáctvo nebeské priletuje a hniezdi na jeho 

konároch. Aj iné podobenstvo im povedal: Kráľovstvo nebeské je podobné kvasu, 

ktorý berie žena a zapraví ho do troch mier múky (a nechá) celé skysnúť. Toto 

všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách a bez podobenstva im nič 

nehovoril, aby sa naplnilo, čo predpovedal prorok slovami: Otvorím ústa svoje v 

podobenstvách, vysvetľovať budem záhady, skryté od stvorenia sveta. 

 

1. Zrno horčičné, ktoré vyrastá v rozvetvený strom, to je vonkajší vzrast cirkvi 

Kristovej. Chatrné začiatky, apoštolovia-rybári, nijaké prostriedky, záplava 

sveta pohanského. A dnes Cirkev udáva smer v živote. Jej horčičný vzrast vidno 

na každom podujatí cirkevnom: na misiách, na ťažkých začiatkoch hlásania 

evanjelia, alebo na poli diplomacie, a predsa ohromné úspechy! A všetko to, čo 

my začíname na poli katolíckom, má veru biedne začiatky. Skoro vždy bez 

groša a bez patrónov. Niekoľko presvedčených horlivcov začne kdesi voľačo, a 

keď je úmysel dobrý a stojí za ním Cirkev, vyrastie v mohutnú baštu kráľovstva 

Kristovho.  

2. Kvas — to je zas vnútorný vzrast Cirkvi svätej. Bez tohto by vonkajšie 

zveľaďovanie nič nestálo. Kvas — to je milosť Božia. Kvas — to je Duch Svätý. 

Kvas — to je vnútorná organizačná sila. Kvas — to je jednota myšlienky a reči. 

Kvas — to je jednota ducha, to je horlivosť, to je vytrvalosť. Kvas — to je sľub 

Kristov: ani brány pekelné ju nepremôžu. Kvas — to je drobná oddaná práca 

kňazov a laikov v malých a väčších farnostiach, duševná expanzia, ktorá 

podmaňuje celý svet, veriaci a neveriaci, — i ja som kúskom tohto kvasu. Iba 
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malou bunkou, ale svojím oduševnením, svojou prácou, svojou katolicitou 

stávam sa tiež spolupracovníkom Kristovým.  

3. Kristov kvas potrebujem aj pre svoju vlastnú dušu. Meditácia, niekoľko 

myšlienok — a kvas už pracuje, keď aj podvedome, v duši mojej. Dobré slovo, 

kázeň, modlitba, poučenie, príklad — to všetko je dobrý kvas pre môj duševný 

vzrast. Bože, len drobné svetielko do tej duše mojej — a pomaly rozsvieti sa vo 

mne celý človek.  

 

Nedeľa Deviatnik — Septuagesima. 
 

LEKCIA (1 Kor 9, 24-27; 1 Kor 10, 1-5) 

Bratia! Neviete, že tí, ktorí bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden 

dostáva cenu? Aj vy tak bežte, aby ste ju dostali! A každý, kto sa preteká, zdržuje 

sa všetkého: Tí preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Aj ja 

teda tak bežím, nie na neisto; tak zápasím, nebijúc iba do vetra. Tvrdo si 

premáham telo a podrobujem si ho, aby som azda nebol zavrhnutý, hoci som iným 

kázal (blahozvesť). Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci 

boli pod oblakom (Božím) a všetci prešli cez more; všetci boli pokrstení v Mojžiša, 

a to v oblaku (Božom) a v mori; všetci jedli ten istý duchovný pokrm a pili ten istý 

duchovný nápoj. Pili totiž z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou 

bol Kristus sám. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenia. 

EVANJELIUM (Mt 20, 1-16) 

Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom toto podobenstvo: Kráľovstvo 

nebeské je podobné hospodárovi, ktorý si hneď na úsvite vyšiel najať robotníkov 

do vinice. Keď sa dohodol s robotníkmi na jednom     denári dennej mzdy, poslal 

ich do svojej vinice. A keď vyšiel okolo tretej hodiny, zazrel niekoľkých záhaľčivo 

postávať na námestí. Aj tým povedal: Aj vy poďte do mojej vinice, a čo bude 

spravodlivé, dám vám. Tu oni šli. A keď znova vyšiel okolo šiestej a okolo deviatej 

hodiny, podobne urobil. Ale keď potom vyšiel okolo jedenástej hodiny, našiel tam 

iných postávať a povedal im: Čo tu postávate a zaháľate celý deň? Odpovedali 
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mu: Nikto nás nenajal. Povedal im: Poďte aj vy do mojej vinice! Keď sa zvečerilo, 

povedal pán vinice svojmu správcovi: Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, 

počnúc od posledných až po prvých. Keď teda tí, čo došli okolo jedenástej hodiny, 

dostali po denári, nazdávali sa tí, čo došli pred nimi, že oni viac dostanú. Ale aj 

oni dostali iba po jednom denári. Keď ho prevzali, šomrali na hospodára: Títo 

poslední pracovali iba jedinú hodinu, a predsa postavil si ich na roveň nám, čo 

sme niesli ťarchu a horúčosť (celého) dňa. Ale on prehovoril k jednému z nich a 

takto mu povedal: Priateľu, nekrivdím ti. Či si sa nezjednal so mnou na jednom 

denári? Vezmi teda, čo je tvoje, a iď! Chcem dať aj tomu poslednému toľko, koľko 

aj tebe. Alebo či nesmiem urobiť so svojím majetkom, čo chcem? Alebo azda preto 

máš zlé oko (na mňa), lebo som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví 

poslednými. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. 

 

1. Toto evanjelium sa týkalo najmä apoštolov. Pán Ježiš dobre predvídal to, čo 

v budúcnosti zabije toľko dobrých vecí vo verejnom živote a predovšetkým v 

katolíckej spolupráci. Je to žiarlivosť a závisť medzi staršími a mladšími, tobôž 

medzi rovesníkmi. Kristov duch to nestrpí. Kráľovstvo nebeské je pracovným 

a duševným poľom pre každého rovnako. V práci zaváži jedine výkonnosť, v 

duši hĺbka. A najmenej akýsi domnele nadobudnutý titul alebo čas. Ani reklama 

nie. Je veru smutné, že mnohí starší pracovníci na konci svojej práce stratia 

všetky svoje zásluhy pre závisť, ktorou nevedia zniesť prácu a úspechy 

nastupujúcich mladých ľudí. Každému treba dožičiť prácu, každého pochváliť 

za jeho horlivosť. Kristus potrebuje ľudí, a práve na poli duchovnej práce, na 

poli sociálnej práce cirkvi katolíckej, v spolkoch katolíckych niet toho 

podnikania, v ktorom by nedostal úlohu ešte aj ten, čo sa v poslednej hodine 

prihlasuje. Keby sme sa bližšie prizreli na nejedného z tých naoko horlivých 

svojich ľudí, ktorí všetko robia, a vyhovárajúc sa na nespoľahlivosť iných, 

obetavo vykonávajú prácu aj za desiatich ľudí naraz, druhého za svet 

nepripustiac, vtedy by sme v ňom našli červa pekla, hlodavý smrteľný hriech, 

chorobnú žiarlivosť a závisť až do omdlievania. Kde je tu Kristus? Pýtam sa sám 

seba: Či je tvoje oko závistlivé? Aj tu treba nielen viac viery, ale aj viac 

inteligencie. Žiarlivosť je najlepším znakom slabších rozumových schopnosti. 

U Ježiša nerozhodujú ani rozumové vlastnosti, ale inteligencia srdca, 

porozumenie a zhoda. Dobre, že je toto prvá z tých vážnych pôstnych 
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myšlienok. Treba začať bojovať proti koreňu zla, inak nebude duševnej 

obnovy.  

2. Voľačo pre mňa samého. Nesmiem byť pyšný na svoje práce. Všetko je od 

Boha. Aj moje schopnosti sú len milosťou Božou. A zas nech ma to netrápi, že 

iný tých milostí má viac. Pán Boh je dobrý — a ja prečo by som nemohol byť 

aspoň natoľko dobrý, aby som uznával dobrotu svojho druha?  

 

Prvá nedeľa po Deviatniku — Sexagesima. 
 

LEKCIA (2 Kor 11, 19-33; 2 Kor 12, 1-9) 

Bratia! Vy radi znášate nerozumných, lebo sami ste rozumní. Strpíte, keď vás 

niekto zotročuje, keď vás niekto vyžiera, keď vás niekto oberá, keď sa niekto 

povyšuje, keď vás niekto do tváre bije. Na svoju hanbu hovorím: V nasledujúcom 

ako by sme sa ukazovali slabými! Ak si však niekto v niečom trúfa, trúfam si aj ja, 

hoci to nerozumne hovorím. Sú oni hebrejského pôvodu? Som aj ja! Sú izraelského 

pôvodu? Som aj ja! Sú potomkami Abrahámovými? Som aj ja! Sú služobníkmi 

Kristovými? Ešte väčšmi ja, hoci to hovorím bláznivo! Ale viac som sa namáhal, 

viac ráz som bol vo väzení, vytrpel som neporovnateľne viac bolestných úderov, 

ba často som bol aj v nebezpečenstvách smrti. Od Židov som päť ráz dostal po 

štyridsiatich bez jednej, tri razy ma palicovali, raz kameňovali, tri razy som 

prestál stroskotanie, dni a noci som prekonal na morských hlbočinách. Bol som 

často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách pred 

zbojníkmi, v nebezpečenstvách pred vlastným rodom, v nebezpečenstvách pred 

pohanmi, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v 

nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi. (Žijem) 

v trude a námahe, v ustavičnom bdení, o hlade a smäde, často bez jedla, na zime 

a v nahote. Okrem toho deň po deň doliehajú na mňa aj starosti o všetky cirkvi. 

Veď kto je slabý, aby som nebol slabý s ním? Kto trpí pohoršenie, žeby to aj mňa 

nepálilo? Ak sa už mám chváliť, tak by som sa chcel chváliť iba svojou slabosťou. 

A Boh, Otec Pána (nášho) Ježiša Krista, ktorý nech je požehnaný naveky, vie, že 

neklamem! (Keď som bol) v Damasku, miestodržiteľ kráľa Aretu strážil mesto 
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Damask, aby ma chytil. V koši ma spustili oknom cez hradby; len tak som unikol 

jeho rukám. Keď sa teda treba chváliť, hoci to neosoží, prejdem k videniam a 

zjaveniam, ktoré mi dal Pán: Viem, že istý človek, s Kristom spojený, bol pred 

štrnástimi rokmi uchvátený až do tretieho neba. Či to bolo v tele, neviem, a či 

mimo tela, tiež neviem. Boh sám to vie! A viem, že ten istý človek, zasa neviem, či 

to bolo v tele a či mimo tela, Boh sám to vie, bol uchvátený do raja a počul 

nevysloviteľné veci, ktoré človek ani vypovedať nemôže. Týmto sa teda chcem 

chváliť, sebou samým sa však nebudem chváliť, leda svojimi slabosťami. Veď ak 

sa (týmto) budem chváliť, nebudem nerozumný, lebo poviem len pravdu. 

Uskromním sa však, aby si o mne nikto nemyslel viac, než čo vidí na mne, alebo čo 

počuje odo mňa. A aby som sa nepovyšoval týmito neobyčajnými zjaveniami, bol 

mi daný do tela osteň, Satanov posol, aby ma zauškoval. Preto som tri razy prosil 

Pána, aby ma prestal trápiť, ale on mi povedal: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa v 

slabosti stáva dokonalou! Najradšej by som sa teda chválil svojimi slabosťami, 

aby mohla vo mne prebývať sila samého Krista. 

EVANJELIUM (Lk 8, 4-15) 

Za onoho času, keď sa zišiel k Ježišovi veľký zástup a ponáhľali sa k nemu ľudia z 

miest, prehovoril k nim v podobenstve: Vyšiel rozsievač siať semeno. Ako 

rozsieval, jedno (zrno) padlo kraj cesty, kde ho pošliapali a vtáci nebeskí pozobali. 

Iné padlo na skalnatú pôdu; vzišlo síce, ale uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné padlo 

medzi tŕnie, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ho. Iné padlo do dobrej zeme, vyrástlo a 

prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to dopovedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, 

nech počúva! Učeníci sa ho opýtali: Čo znamená toto podobenstvo? On im 

odpovedal: Vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho, iným len v 

podobenstvách (hovorím), aby (síce) hľadeli, ale neuvideli, počúvali, ale 

neporozumeli. Podobenstvo znamená toto: Semeno je slovo Božie. Tí, čo sú kraj 

cesty, vypočujú slovo, ale potom prichádza diabol a vyníma im slovo zo srdca, 

takže – hoci uverili – nebudú spasení. Do skalnatej pôdy (zasiate) je u tých, ktorí 

keď počúvajú, s radosťou prijímajú slovo, nemajú však korene, lebo veria len na 

čas a v čase skúšky odpadávajú. Do tŕnia padlo u tých, ktorí síce vypočuli (slovo), 

no rastúc bývajú udúšaní starosťami, bohatstvom a rozkošami života, a 

nedozrejú. Do dobrej zeme je zasiate u tých, ktorí dobrým a dokonalým srdcom 

vypočujú slovo, zachovávajú ho a prinášajú úrodu v trpezlivosti. 
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1. Spasiteľ sám tak jasno nám dnes hovorí o tom o čom máme rozjímať. Jeho 

náuka je slovom Božím, slovo Božie je naším životom, našou smernicou, od 

ktorej závisí všetko, naše tunajšie šťastie a posmrtný život. Osud slova Božieho 

v nás je teda našou najvážnejšou vecou. I čo len seba samého skúmam, mám sa 

nad čím zamyslieť. — Čože je to moje srdce? Je ono hádam len obyčajnou 

hradskou, po ktorej chodí celý svet, zlí a dobrí jednako? To zlé iste pošliape 

všetko dobré, čo v ňom vznikne. Alebo je ono len ľahostajnou, studenou skalou, 

kameňom, na ktorom sa nič šľachetného neujme, lebo je v ňom všetko 

povrchné, len naoko. Hádam aj túto knižku len tak pre mienku spoločnosti 

držím v ruke, len tak z nálady, a pri prvom pokušení mi vypadne z rúk, alebo 

zostane kdesi na zaprášenej polici. Alebo mi zo srdca vyrastá aj mnoho toho 

tŕnia, len samé starosti o existenciu, o postup, o zábavu, o zárobok. Na veci 

duchovné nezostáva ani času, ani vôle. To by bola jednostranná otupelosť. — 

Pane Ježišu, skypri tú zem srdca môjho, aby som zachoval slovo Tvoje, verne a 

dôsledne. Nech je duša moja pevnou a odolnou pôdou pre slová evanjelia, a 

kajúcna modlitba vlahou pre hojný vzrast.  

2. Pán Ježiš spomína ešte jeden druh ľudí; tých, ktorých je najviac. To sú tí, čo 

vôbec nepočúvajú slovo Božie. Ani ho nechcú počúvať. Z rozličných príčin: 

alebo nešťastná výchova a predsudky ich držia ďaleko od viery a kresťanstva, 

alebo spupnosť mysle, alebo akási nenávisť, ktorá oslepuje. Nevera je vždy 

nešťastím, ako nešťastím je, keď dieťa v škole dostane vyučovanie len z 

menejcenných predmetov, vážne veci mu zostávajú nedobytným poľom po 

celý život, — ako nešťastím je, keď jeden užitočný úd tela ochromie, — ako 

neslúži na chválu, keď niekoho pre telesnú alebo duševnú chybu nemôžu vo 

verejnej službe potrebovať. Nevera je — ohromná medzera v inteligencii, vo 

vlastnom kultúrnom živote a v rozbehu vôle. Tu zostáva náboženstvo len 

symbolom, podobenstvom a necennou básňou. Takíto ľudia síce hľadia, ale 

nevidia.  
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Druhá nedeľa po Deviatniku — Quinquagesima. 
 

LEKCIA (1 Kor 13, 1-13) 

Bratia! Čo by som hovoril jazykmi ľudskými a anjelskými, a lásky by som nemal, 

bol by som iba cvendžiacou mosadzou a zuniacim zvoncom. A čo by som mal dar 

proroctva a poznal všetky tajomstvá a mal všemožné vedomosti a čo by som mal 

vieru takú silnú, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som 

nebol. A čo by som rozdal všetko svoje imanie, ba čo by som svoje telo vydal do 

múk ohňa, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska 

je dobrá, nezávidí. Láska sa márnivo nevypína, ani nenadúva. Nie je dotieravá, 

nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle. Neraduje sa z nepravosti, ale raduje 

sa s pravdou. Všetko vie zniesť, všetko verí, všetko dúfa, všetko pretrpí. Láska 

nikdy neprestane, ale proroctvá sa pominú, jazyky zaniknú, poznanie sa pominie. 

Lebo len sčiastky poznávame, len sčiastky prorokujeme, ale keď príde, čo je 

dokonalé, pominie sa, čo je len sčiastky. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, 

zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, 

zanechal som detské spôsoby. Aj my teraz vidíme (Boha) len ako by v zrkadle, ako 

by v nejasnej hádanke, ale potom z tváre do tváre. Teraz (ho) poznávam len 

sčiastky, ale potom (ho) poznám jasne, ako jasne on poznal mňa. Teraz ešte 

ostáva aj viera aj nádej aj láska, všetky tri, lež najväčšia z nich je láska! 

EVANJELIUM (Lk 18, 31-43) 

Za onoho času vzal si Ježiš dvanástich a vravel im: Hľa, vystupujeme do 

Jeruzalema, a všetko sa splní, čo napísali proroci o Synovi človeka. Lebo ho vydajú 

pohanom, posmievať sa mu budú, potupovať ho a pľuvať na neho; a keď ho 

ubičujú, zabijú ho, ale tretieho dňa vstane (z mŕtvych). Oni však z toho nič 

nerozumeli, lebo táto reč im bola skrytá, a nič nerozumeli, čo im hovoril. Keď sa 

približoval k Jerichu, akýsi slepec sedel kraj cesty a žobral. A keď počul 

prechádzať zástup, pýtal sa, čo to je. I oznámili mu, že Ježiš Nazaretský tade 

prechádza. Vtedy zvolal: Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! Ti, čo išli 

popredku, dohovárali mu, aby mlčal. On však ešte hlasnejšie kričal: Synu Dávidov, 

zmiluj sa nado mnou! Tu Ježiš zastal a kázal si ho priviesť. Keď sa priblížil, opýtal 

sa ho: Čo chceš, aby som ti urobil? On odpovedal: Pane, aby som videl! Ježiš mu 
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povedal: Viď! Tvoja viera uzdravila teba. A hneď videl, nasledoval ho a oslavoval 

Boha. Všetok ľud, keď to videl, vzdával chválu Bohu. 

 

1. Ježiš hovorí povedome o svojom budúcom utrpení. Dobrovoľne berie všetko 

na seba, čo mu určil Boh Otec vykonať pre spasenie ľudstva. Celá dôstojná 

tvrdosť povolania ho naplňuje. Niet návratu. Ani sa nechce vrátiť. Čo vzal na 

seba, to dokončí. A neodstupuje práve vtedy, keď dielo spasenia začína byť 

krvavou cestou na Kalváriu. Vedie ho jedine láska k človeku, aby ho spasil. — 

Ani ja nesmiem odstúpiť od začatého dobrého diela vtedy, keď treba zaň trpieť 

a biedu znášať. Do konca vytrvať. To je charakter. Nie vybrať si z každej práce 

a úlohy pohodlnejšiu čiastku.  

2. Apoštolovia ešte nič z toho nerozumejú — ale idú za Ježišom. Dôverujú mu. 

Veria v Neho. Aj mne je azda veľmi mnoho nejasného v učení Ježišovom, azda 

mám pochybnosti, môj rozum nevládze vnikať do tých hlbokých tajomstiev 

viery. No preto neodskočím. Boh je múdrejší než celý tento svet vedy a 

múdrosti. Verím a dúfam. Od toho nezávisí moja spása a blaženosť, či tomu 

alebo inému článku viery rozumiem alebo nerozumiem. Verím Ježišovi, a to ma 

uspokojuje.  

3. Aj slepý mal veľkú dôveru v Spasiteľa. Vidieť chcel. Aj mne v mnohých 

veciach otvoria sa s Jeho pomocou oči. On dá, že budem vidieť jasnejšie, najmä 

vo veciach životnej skúsenosti. Kto v Ježišovi vidí tento svet, jasne vidí, toho 

nepomýli klam a mam moderných hesiel.  

4. Celý zástup v evanjeliu chladne šiel vedľa žobráka. Obraz biedy bol ľuďom 

ľahostajný. Kristus sa zastavil. Išlo len o jednoduchého pocestného žobráka, ale 

Kristovi aj ten znamená človeka, dušu. A naozaj, keď si tak rozmyslím, kde 

ostali zo sprievodu, ktorý šiel skoro stále za Kristom, mudrci, filozofi, 

univerzitní profesori, veľkňazi, lekári a ostatná inteligencia? Okolo Krista sú 

len samí jednoduchí ľudia, plní dôvery a naivity. Z týchto si vychovával novú 

inteligenciu. Otváral jej oči, pozdvihoval zraky. Tá nám chýba i dnes, 

inteligencia jasného pohľadu, inteligencia duševná.  
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Prvá nedeľa pôstna. 
 

LEKCIA (2 Kor 6, 1-10) 

Bratia! Napomíname vás, aby ste milosť Božiu neprijímali nadarmo. Veď on 

hovorí: V milostivom čase ťa vyslyším a v deň spásy ti pomôžem. A hľa, tu je 

milostivý čas! Hla, deň spásy! Preto nikomu v ničom nechceme dávať pohoršenie, 

aby naša služba bola bez hany. A vo všetkom sa predstavujeme ako Boží 

služobníci: V mnohej trpezlivosti a úzkostlivosti a v súženiach, v nedostatku a 

úzkostiach; pri bolestných úderoch a vo väzeniach, v nepokojoch a námahách, v 

bedleniach a pôstoch. V čistote a v poznaní, v zhovievavosti a dobrotivosti; v 

Duchu Svätom a nepokryteckej láske, v slove pravdy a v moci Božej, ozbrojení 

spravodlivosťou sprava i zľava. V sláve a potupe, v zlej i dobrej povesti; zvodcovia, 

a predsa pravdu hlásame; neznámi, a predsa dobre známi; stále umierame, a hľa, 

žijeme; trescú nás, ale (ani) smrť nás nezroní! Sme smutní, a predsa vždycky 

veselí; sme úbohí, a predsa mnohých obohacujeme; nič nemáme, a predsa máme 

všetko! 

EVANJELIUM (Mt 4, 1-11) 

Za onoho času Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. Postil sa 

štyridsať dni a štyridsať noci a potom pocítil hlad. Vtedy pristúpil k nemu 

pokušiteľ a povedal mu: Ak si Syn Boží, povedz, aby sa z týchto kameňov stály 

chleby. Ale on mu odpovedal: Napísané je: Nielen samým chlebom sa živí človek, 

ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Potom ho vzal diabol do svätého 

mesta, postavil ho na hradbu chrámu a povedal mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa, lebo 

napísané je: Svojim anjelom prikázal o tebe, aby na ruky vzali teba, žeby si 

neurazil svoju nohu o kameň. Ale Ježiš povedal: No napísané je i tak: Nepokúšaj 

svojho Pána Boha! A zasa ho vzal diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky 

kráľovstvá sveta a všetku ich slávu a povedal: Toto všetko ti dám, ak padneš a 

budeš sa mi klaňať. Vtedy mu povedal Ježiš: Odstúp odo mňa, satan! Lebo 

napísané je: Pánu Bohu svojmu sa klaňaj a jemu jedine božskú poctu vzdávaj! 

Vtedy ho opustil diabol, a hľa, pristúpili anjeli, aby mu posluhovali. 
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1. Cirkev oslobodzuje od pôstu, uľavuje pôstnu disciplínu, ale od ducha 

pôstneho neoslobodzuje nikoho. Umŕtvovanie a askéza patrí k povinnostiam 

kresťanským. Bez vlády nad sebou, nad svojím vlastným telom, ba nad svojimi 

vlastnými citmi a myšlienkami — niet nasledovania Kristovho. Katolicizmus je 

istý poriadok života a zmýšľania, nábožný život katolícky je podľa možnosti 

dokonalý výkon tohto poriadku. A to bez stáleho cvičenia tela i ducha nemožno. 

Vďačne to uznávame pri každom športe, majme teda smelosť uznávať to aj na 

poli duševnom. Kristus sa 40 dní postil a tým nám dal príklad. On je Boh, 

nepotreboval to. My sme slabí ľudia, nám disciplína, zriekanie sa, obete 

znamenajú posilu duševnú.  

2. Kiež by ma Duch Svätý tiež často priviedol do púšte samoty, kiežby som sa 

často zahrúžil do týchto vážnych vecí. Niekedy taká meditácia, taká prechádzka 

osamote, také zamyslenie sa viac osoží, než dlhé nahováranie. Duševné 

cvičenia, exercície, poskytujú nám tiež takú samotu.  

3. Ježiš nám dáva príklad v trojakom ovládaní seba: popri každodennom chlebe 

myslieť aj na dušu, meditovať, učiť sa a modliť. To je prvé. Na uzde mať 

prekotnú ctibažnosť, vo všetkom zachovať spokojnosť a vážnosť. To je druhé. 

Neklaňať sa nikomu pre sľuby a úspechy, nepredávať seba, svoje telo, svoju 

prácu, svoj rozum pre akúsi domnelú slávu. To je tretie. Zdolať treba pokušenia 

a Bohu slúžiť.  

4. Zapamätám si: meno diabol je grécke slovo, znamená ohovárača.  

 

Druhá nedeľa pôstna. 
 

LEKCIA (1 Sol 4, 1-7) 

Bratia! Žiadame vás a veľmi prosíme v Pánu Ježišovi, aby ste vždy lepšie a lepšie 

zachovávali to, čo ste od nás prijali, totiž ako máte Bohu milo žiť. A vy tak aj 

žijete! Viete, aké príkazy sme vám v mene Pána Ježiša dali: Boh chce vaše 

posvätenie! Preto sa chráňte smilstva! Nech si každý z vás opatruje nádobu 

(svojho tela) vo všetkej posvätnosti a poctivosti, a nie v zmyselných žiadostiach 
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ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. Nech sa nikto pri svojich podujatiach 

nedopúšťa prechmatov a chamtivosti proti bratovi, pretože Pán sa za toto všetko 

pomsti, ako sme vám už predtým povedali a dosvedčili! Veď nie k nečistote, ale k 

svätosti nás Boh povolal v Kristu Ježišovi, Pánovi našom. 

EVANJELIUM (Mt 17, 1-9) 

Za onoho času vzal si Ježiš Petra, Jakuba a jeho brata Jána a viedol ich osve na 

vysoký vrch. Tam sa premenil pred nimi. Tvár mu zažiarila ako slnko, jeho rúcho 

zbelelo ako svetlo. A hla, zjavili sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním. Vtedy sa 

ozval Peter a hovoril Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, spravíme tu tri 

stánky, tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. Kým ešte hovoril, hľa, jasný 

oblak ich zaclonil a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom 

mám zaľúbenie. Jeho počúvajte! Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa 

báli. Potom pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: Vstaňte a nebojte sa! 

Keď pozdvihli svoje oči, nikoho iného nevideli, iba samého Ježiša. Keď potom 

zostupovali s vrchu, Ježiš im prikazoval: Nikomu nehovorte o videní, kým Syn 

človeka nevstane z mŕtvych! 

 

1. V tomto jedinom zjave oslávenia Pána vidím dejiny ľudskej spásy. Mojžiš — 

Starý zákon so svojím očakávaním, tvrdými predpismi, — Eliáš — proroci, 

ktorí neustali napomínať národ židovský, aby vytrval, neodpadol od pravého 

Boha, veď je predurčený dať svetu Spasiteľa, — Kristus — Nový zákon vo 

svojom jase a krásnom oslávení, — Boh Otec, ktorý vydáva svedectvo o svojom 

Synovi, že je to Jeho vôľa, aby Ježiš trpel, aby umrel, preto treba ho poslúchať, 

a konečne apoštolovia, ktorí razom vidia aj vrub slávy a konečne cieľ pašií. 

Veru, kresťanstvo nie je náboženstvom trpiacich, nie je len pre ubiedených, nie 

pre tých, čo len na kríž myslia, na askézu a smrť. Kríž je len prostriedkom k 

obnove, k duševnej slobode, k rovnováhe a ku sláve. — Nech aj na moju dušu 

padne lúč z oslávenej Kristovej postavy na hore Tábor. I ja musím dovidieť na 

koniec krížovej cesty a nezaostávať s bedákajúcimi a so slabochmi. Kristus, to 

je krajší život, hlboký život a dôstojný život. Kristus, to je človek, postavený na 

vrchol žitia ponad dejiny spásy. Kríž nemožno zo života vymazať. Tí, čo 

pohŕdajú kresťanstvom pre jeho filozofiu kríža, čo omieľajú heslá životnej 

radosti, národnej hrdosti, bez Boha, prirodzenosti a telesnej udatnosti, môžu 
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mať slávu na začiatku, ale potom berú na seba nedobrovoľný kríž neukojených 

duší a stroskotaných pokusov. My berieme na seba kríž Kristov už vopred a 

dobrovoľne, v povedomí, že za ním žiari život, zdravie a sláva.  

2. Dobre je nám tu byť — je heslo nábožnej duše, Kristovi oddanej. „Faciamus 

tria tabernacula" — my máme svoje tabernákulum v každom kostole, vo 

svätostánku, kde prebýva medzi nami Ježiš. Tam je dobre byť s Ním v sladkom 

modlitebnom spojení.  

3. Ježiš je dobrý Majster, dobrý učiteľ a dobrý priateľ. Vedie apoštolov na ceste 

utrpenia. Budú musieť byť svedkami strašnej smrti krížovej, a potom oni sami 

budú musieť hlásať evanjelium kríža, trpieť a umrieť. Preto bolo treba posily a 

potechy. Výjav na Tábore, ktorý aspoň na chvíľu odhalil podstatu životnej 

borby a vôbec posunul horizonty celého života až do večnosti cez dejiny 

ľudské, tento výjav im bol najlepšou posilou, najúčinnejšou školou a 

jedinečnou potechou. Apoštolovia prežili všetko, aj kríž, aj vzkriesenie, a 

radostne umierali pre ten kríž v nádeji vzkriesenia. — Dobre si uvedomujem, 

že život katolíka nie je od narodenia až do smrti, ale z večnosti do večnosti. Kríž 

a útrapy stoja v znamení tohto presvedčenia, „sub specie aeternitatis", v 

znamení večnosti.  

 

Tretia nedeľa pôstna. 
 

LEKCIA (Ef 5, 1-9) 

Bratia! Nasledujte (príklad) Boží ako (jeho) milované dietky a žite v láske, ako aj 

Kristus nás miloval a seba samého vydal za nás Bohu ako dar a obetu ľúbeznej 

vône! Smilstvo však a akákoľvek nemravnosť alebo chamtivosť nech sa ani len 

nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých; ani všelijaké mrzkosti a 

nemiestne bláznivé i prázdne reči. Miesto toho radšej dobrorečte (Bohu)! Lebo 

vedzte a uvedomte si, že ani smilník, ani iný nemravník, ani chamtivec, čo je 

vlastne modloslužobníctvom, nemajú práva na dedičstvo v kráľovstve Kristovom 

a Božom! Nedajte sa nikomu zviesť prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza 

hnev Boží na neposlušných synov! Nebuďte ich spoločníkmi! Pravda, kedysi ste 
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boli tmou, teraz ste sa však stali svetlom v Pánovi. Žite teda ako dietky svetla! A 

ovocie svetla je to, čo je dobré, spravodlivé a pravdivé. 

EVANJELIUM (Lk 11, 14-28) 

Za onoho času Ježiš vyháňal diabla, ktorý bol nemý. Keď diabol vyšiel, prehovoril 

nemý. I divili sa zástupy. Poniektorí z nich však hovorili: S pomocou Belzebuba, 

kniežaťa diablov, vyháňa diablov. - Iní však, aby ho pokúšali, žiadali si od neho 

znamenie s neba. (Ježiš) poznal ich zmýšľanie a povedal im: Každé kráľovstvo 

rozdvojené sa rozpadne a dom na dom sa zrúti. Ak je teda aj satan rozdvojený, 

ako obstojí jeho kráľovstvo? Vy vravíte, že ja s pomocou Belzebuba vyháňam 

diablov. No ak ja s pomocou Belzebuba vyháňam diablov, potom s pomocou 

kohože (ich) vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja 

prstom Božím vyháňam diablov, tak teda prišlo k vám kráľovstvo Božie. Ak silný 

človek v plnej výzbroji stráži svoj dvor, jeho majetok je bezpečný; ale ak príde ešte 

silnejší muž a premôže ho, vtedy ho oberie o výzbroj, v ktorú dúfal, a čo ukoristil, 

porozdáva. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, 

rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vlahy a hľadá 

odpočinok, ale ho nenájde. Vtedy si povie: Navrátim sa do svojho domu, odkiaľ 

som vyšiel. A keď sa vráti, nájde ho vymetený a vyzdobený. Potom odíde a priberie 

si sedem iných duchov, podlejších ako on sám, vojdú a ostanú tam bývať. Posledný 

stav takého človeka býva horší, ako bol predošlý. Keď to hovoril, ktorási žena zo 

zástupu mocným hlasom zvolala: Blahoslavený život, ktorý nosil teba, a 

blahoslavené prsia, ktoré si sal. On však povedal: Zaiste, ale blahoslavenejší sú tí, 

ktorí počúvajú slovo Božie a zachovávajú ho. 

 

1. Keď už robí Ježiš dobré, keď uzdravuje, keď jeho Cirkev prekvitá, keď v nej 

ľudia nachádzajú pravý život a potechu, — a to všetko vysvetľovať podľa 

takých metód, ktoré predstavujú Krista ako celkom prirodzený zjav, bez 

slávožiary božstva a mesiášstva: to je heslom všetkých, ktorí nechcú veriť 

Kristovi. Židom, čo boli svedkami zázrakov Ježišových, vyhovela výhovorka s 

Belzebubom, dnešným Antikristom slúži moderná psychológia, okultné vedy, 

materializmom presiaknutá prírodoveda aby popierali všetku 

nadprirodzenosť v súvislosti s Kristovou postavou. Kristus je láskavý, trpezlivo 

vysvetľuje, vyloží zjavnú mýlku. Niektorí sa dajú presvedčiť, iní zostávajú 
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tvrdošijne pri svojom. Aj my máme apologetiku, dokazujeme rozumnosť svojej 

viery, máme dôkazy pre jestvovanie Boha, že Ježiš žil a Cirkev založil. No kto 

nemá pre duchovný svet zmyslu, kto z prekliatej hmotnosti vymotať sa nevie, 

ten v týchto otázkach zostáva vždy bližší psychickému stavu zvieraťa, kde je 

táto neschopnosť pre vyšší život prirodzená, než duševnému vývoju veriaceho 

človeka. Tomu je márna každá apologetika. Ale kde je náchylnosť na vyššie 

ponímanie vecí, tam môže byť nádej, že nemý diabol opustí človeka a ozve sa v 

ňom — Slovo.  

2. Kristus ostro rozdeľuje duchovný svet na dve ríše: na ríšu Božiu a na ríšu 

satanovu. Tieto dve ríše bojujú o dušu človeka. Kristus a satan stoja proti sebe. 

Netreba zapierať satana, ani jeho peklo. Mnohí ho nevidia, lebo ho majú v sebe. 

Satan jestvuje a nezaháľa. Kto má oči, vidí to a skusuje. Blažený ten, z ktorého 

Kristus, jeho kňazi alebo jeho ustanovizne vyženú satana i jeho dielo: hriech a 

neduhy, a zas nešťastní tí, z ktorých satan, jeho pomocníci, jeho školy a učeníci 

vyženú Boha. Jedno je isté: Kristus a jeho ríša sú silnejší. Satan ozbrojene stráži 

svoju korisť, ale od neho silnejší Ježiš ho premôže. Majme teda dôveru a vieru.  

3. Kristus nestrpí ľudí na dve strany. Alebo je niekto katolík, Kristov človek, 

alebo nie. To pokuľhávanie na každú stranu, to z polovice kresťanské, z 

polovice pokrokárske rúcho, to je satanovo dielo. Tí duševní všadeboli, ktorí 

chcú byť milými a vzácnymi na všetky strany, ba aj tí takzvaní neutrálni ľudia, 

ktorí sa prísnou objektivitou usilujú zachovávať svoju duševnú tuposť a 

ľahostajnú bezobsažnosť, sú len predvojom na tamtej strane. Môžu byť 

diplomatmi, ale nezastupujú ríšu Božiu.  

4. Nesmiem si zakladať na svojej zachovalosti alebo na domnelej stálosti v 

čnostiach. Tým menej na svojej duševnej náprave. Pokušenia môžu byť ešte 

silnejšie než kedysi, a môj pád bude tým hroznejší. Modliť sa a mať dôveru v 

milosť Božiu! 

5. Mária bola matka Ježišova. Bola mu celkom blízka. Správne ju chválila 

biblická žena ako blahoslavenú. A tu nás Pán Ježiš hneď upozorňuje, kto mu je 

najbližší, kto je s ním úzko spojený: ten, kto počúva a zachováva slovo Božie, 

človek nábožný. To je podstata všetkej spojitosti s Ježišom.  
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LEKCIA (Gal 4, 22-31) 

Bratia! Je napísané, že Abrahám mal dvoch synov, jedného z otrokyne, druhého z 

(manželky) slobodnej. A ten, čo bol Z otrokyne, narodil sa podľa tela, ale ten zo 

slobodnej podľa prisľúbenia. Toto je však obrazne povedané. Tie (ženy) 

znamenajú totiž dve zmluvy: Tá prvá, daná na vrchu Sinaj, rodí pre otroctvo. A to 

je Agar. Sinaj však, vrch v Arábii, zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo ten je v 

otroctve aj so svojimi deťmi. Ale nebeský Jeruzalem, to je tá slobodná, ktorá je 

našou matkou. Napísané je totiž: Zaplesaj, neplodná, ktorá si nerodila, rozzvuč sa 

a jasaj ty, ktorá si nemala dietky! Veď dietky opustenej sú početnejšie ako dietky 

tej, čo žije s mužom! Aj my, bratia, sme dietkami prisľúbenia, ako bol Izák. Lenže 

ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prenasledoval toho, čo sa narodil podľa 

ducha, tak je to aj teraz. Avšak čo hovorí Písmo? Vyžeň otrokyňu a jej syna, 

pretože syn otrokyne nemôže byť dedičom so synom slobodnej! A my, bratia, nie 

sme dietky otrokyne, ale slobodnej. Kristus nás oslobodil, aby (sme mali účasť) na 

tejto slobode. 

EVANJELIUM (Jn 6, 1-15) 

Za onoho času odišiel Ježiš na druhú stranu Galilejského čiže Tiberiadského mora 

a nasledoval ho veľký zástup (ľudí), lebo videli divy, ktoré činil na chorých. Ježiš 

vystúpil na vrch a posadil sa tam aj s učeníkmi. Blízko bola židovská slávnosť 

Veľkej noci. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k nemu, 

povedal Filipovi: Kdeže nakúpime chleba, aby sa títo (všetci) najedli? Ale to 

povedal len preto, aby ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: 

Nestačí chleba za dvesto desiatnikov, aby sa ušlo každému čo len trocha! Jeden z 

učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, povedal (Ježišovi): Tu je akýsi chlapec, ktorý 

má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých? I rozkázal Ježiš: 

Usaďte ľudí! A bolo na tom mieste mnoho trávy. (Len) mužov si tam posadalo 

okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chlieb, vzdal Bohu vďaky a potom rozdával sediacim. 

Podobne aj z rýb, koľko kto chcel. Keď sa nasýtili, povedal učeníkom: Pozbierajte 

zvyšné odrobinky, aby nič nevyšlo nazmar! Pozbierali ich teda a odrobinkami z 

piatich jačmenných chlebov, ktoré zvýšili po tých, čo boli jedli, naplnili dvanásť 
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košov. Tí ľudia, keď videli, aký div učinil Ježiš, hovorili: Toto je naozaj ten prorok, 

ktorý má prísť na svet! Ale Ježiš, keď zvedel, že chcú prísť za ním a zmocniť sa ho, 

aby ho urobili kráľom, utiahol sa zasa samotný na vrch. 

 

1. Ježiš rozmnožovaním chleba zasa dokázal, že je Pánom prírody. Ale tento 

zázrak vyviera aj z Jeho dobrotivého srdca. Nasýtil najprv celý zástup chlebom 

duševným, učil ich, hovoril im, takže ani nezbadali príchod večera, keď bolo 

treba dať poslucháčom aj telesný pokrm. Pri starosti o dušu nesmieme nikdy 

zabudnúť na hmotnú stránku života. To nám pripomína toto evanjelium, 

určené práve na túto radostnú nedeľu pôstu. Aj sebazapieranie musí vyvierať 

z dobre chápanej životnej radosti. To sú dve chybné výstrednosti, ktoré 

nechápu podstatu pravého života: starať sa z jednej strany len o hmotu, o 

bohatstvo, pohrúžiť sa celkom do hmoty, ale na dušu, na náboženstvo celkom 

zabudnúť a nevšímať si duchovnú čiastku žitia, — z druhej strany zas starať sa 

len o dušu, o duchovné veci, a pritom zanedbávať zdravie, poriadok, čistotu 

tela, slušnú výživu. Aj tu, aj tam len trpí ľudská dôstojnosť. Preto je našou 

katolíckou sociálnou povinnosťou starať sa aj o hmotné zaopatrenie svojich 

ľudí, aby mali zamestnanie, slušné pláce a platy, zdravé bývanie. Staviame 

krásne kostoly, ale nesmieme zanedbávať ani kostoly Ducha Svätého, to jest 

telo ľudské. „Zdravý duch v zdravom tele" má platnosť i v živote náboženskom.  

2. Rozmnožovanie chleba je prípravou na založenie Sviatosti Oltárnej. Ako z 

niekoľko chlebov nasýtil Ježiš tisíce ľudí, tak podáva teraz veriacim v 

Eucharistii duševný pokrm, svoje vlastné telo. Je tu čas odbaviť si veľkonočnú 

spoveď a prijať telo Pánovo. Možno, že si to aj inokedy, aj častejšie vykonávam, 

no teraz, keď to Cirkev priamo predpisuje, urobím to tým dôkladnejšie; i 

spoveď, i sväté prijímanie. Veď to je ovocie veľkej prípravy na Vzkriesenie: 

očistiť sa od hriechov a spojiť sa s Kristom.  
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LEKCIA (Hebr 9, 11-15) 

Bratia! Kristus, Veľkňaz budúcich požehnaní, cez väčší a dokonalejší stánok, nie 

rukou urobený, nepochádzajúci totižto z tohto sveta, vošiel raz navždy do 

svätyne, obetujúc nie kozľaciu a teľaciu krv, ale svoju vlastnú. Tak vydobyl 

(ľuďom) večné vykúpenie. Lebo keď kozľacia a býčia krv a popol z jalovice 

pokropením posväcujú poškvrnených a robia obradne čistými, o čo viac krv 

Krista, ktorý mocou večného Ducha seba samého priniesol Bohu ako bezúhonnú 

obetu, očisti nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému 

Bohu! A on je Prostredníkom novej zmluvy, pretože podstúpil smrť, aby vykúpil z 

priestupkov, spáchaných za prvej zmluvy, tých, ktorí, súc povolaní, dostali prísľub 

večného dedičstva v Kristu Ježišovi, Pánovi našom. 

EVANJELIUM (Jn 8, 46-59) 

Za onoho času povedal Ježiš zástupom židovským: Kto z vás usvedčí ma z hriechu? 

Prečo mi (teda) neveríte, keď vám pravdu hovorím? Kto je z Boha, počúva Božie 

slová; vy ich nepočúvate, lebo nie ste z Boha. Židia mu odpovedali: Či nevravíme 

dobre, že si Samaritán a diablom posadnutý? Ježiš (im) hovoril: Nie som diablom 

posadnutý, ale ctím si Otca, vy ma však zneucťujete. Nehľadám svoju slávu, ale je, 

kto ju hladí a kto súdi. Veru, veru, hovorím vám, kto zachováva moje slová, 

neuvidí smrti naveky! Židia mu vraveli: Teraz vieme, že si diablom posadnutý! 

Abrahám umrel i proroci, a ty tvrdíš: Kto zachováva moje slová, neokúsi smrti 

naveky! Vari si ty väčší ako náš otec Abrahám, ktorý umrel? I proroci umreli! 

Kýmže sa robíš? Ježiš odpovedal: Ak sa sám oslavujem, moja sláva nestojí za nič! 

Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy tvrdíte, že je vaším Bohom. Vy ste ho 

nepoznali, ale ja ho poznám! A keby som povedal, že ho nepoznám, bol by som 

luhárom ako vy. Ale ja ho poznám a zachovávam jeho slová. Váš otec Abrahám 

plesal (v nádeji), že uzrie môj deň; uzrel a zaradoval sa! Židia sa ho teda pýtali: 

Ani päťdesiat rokov nemáš, a Abraháma by si bol videl? Ježiš im povedal: Veru, 

veru, hovorím vám, ja som skôr, ako sa narodil Abrahám! I zdvihli kamene, aby 

hádzali na neho, no Ježiš sa skryl (medzi ľuďmi) a vyšiel z chrámu. 
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1. Židia sa hádajú s Ježišom. Nechcú veriť. Tu je zasa ten problém viery a 

nevery, ktorý mňa, moderného človeka, natoľko zaujíma. Viera, to je slobodný 

mravný čin. Nemožno ju vynútiť ani násilím, ani vedeckým dôvodením. Treba 

chcieť veriť. Kto nemá dobrej vôle, kto nemá tú stálu duševnú náladu na vieru, 

ten takzvaný „pius credulitátis afféctus“, tomu neimponuje ani najideálnejší 

obsah náboženského pomíňania. „Preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha“ — to 

je všetko. Pre mňa je dôležité, aby som si bol načistom, koho to mám na kríži. 

Ja verím. Predo mnou stojí Kristus, vyrastený z úzkeho kruhu niekoľko Židov-

vrstovníkov do večných dejín. Predo mnou stojí s tými istými slovami a s tým 

istým povedomím. Ako Pán života a smrti. Ako Pán večnosti a Žriedlo 

nesmrteľnosti pre tých, čo Ho počúvajú „Prv, než bol Abrahám, ja som." On je 

Slovo večné, On je Boh. Preto verím. Úplne verím a nehádam sa.  

2. Židia súdili podľa seba. Nevedeli si vysvetliť ani Ježišove povedomie, ani Jeho 

skutky a život. „Čertom posadlý“ — to bol ich argument. Pokladali Ho za 

posadlého, za nepríčetného, ako Samaritánov, ktorí sa oddeľovali od ostatných 

Palestínčanov. Posadlý človek neslúži sláve Božej — odpovedá im Spasiteľ. 

Židom sa nepáčili Kristove novoty, i keby boli uznávali Jeho pravdu. Spasiteľ 

stojí vysoko nad nimi. Nezatají ani pravdu, ani svoje božstvo. Keby to robil, bol 

by luhárom ako oni. I dnes luhár zakrýva svoje špinavé úmysly a city, a preto 

sa nazdáva, že aj iný klame, aj iný zakrýva, keď hovorí o sebe. Protivníci 

Kristovi mali diabla, ducha ohovárky a osočovania, preto v nich diabol 

rozmýšľal, ten diabol hovoril z nich, tohto diabla hľadali aj v Ježišovi. — Ja 

musím mať čisté, jasné, dobrotivé oko, nezakalené diabolstvom závisti a 

ohovárky. Nemyslím o nikom zlé, nehľadám na nikom špinu, neupodozrievam. 

Len takéto oko môže vidieť v potupenom, zneuctenom, nepochopenom 

Kristovi — Boha.  

3. „Kto z vás môže ma obviniť z hriechu?" To je jedinečné povedomie Ježišovo. 

Nik iný neodvážil by sa na túto otázku, veď sme plní krehkosti, pokleskov. Preto 

je mi povedomie Kristovo upozornením, že keď chcem pracovať pre ideály, pre 

pravdu, keď chcem vystupovať vo verejnosti, musím byť aspoň od tých 

podlostí a necharakterností čistý, ktoré môžu kompromitovať pravdu, mnou 

zastúpenú. Nemať „maslo na hlave!“ Kto sa drží Krista a Jeho zásad, môže 

vystupovať vždy s podmaňujúcou mravnou silou.  
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4. Ježiš sa napokon vyhol tej rozbesnenej spoločnosti, ktorá mala vo svojej 

bezradnosti len jediný dôvod: kameň. Múdrejší ustúpi, hovorí príslovie. I keď 

neustúpi, ale vyhýba sa sprostým.  

 

Kvetná nedeľa.  
 

Tento týždeň pozorne čítajme slová Kristove, ktoré bol povedal v čas svojho 

utrpenia. Tie slová nepotrebujú vysvetlivky slabých ľudských slov. Hovoria 

priamo k našej duši. Každé slovo je sväté, každé pre mňa povedané, každé tak 

mohutne vystihuje náladu tohto svätého týždňa! Slová Spasiteľove sú tu 

pozbierané zo všetkých štyroch evanjelií a voľne pospájané do rámca dejín 

Kristovho utrpenia. Čítame teda v nich vlastne zjednotené pašie. 

 

Veľkonočná nedeľa. 
 

LEKCIA (1 Kor 5, 7-8) 

Bratia! Vyhoďte starý kvas, aby ste boli novým cestom! Ste totiž ako by 

nekvaseným chlebom. A Kristus sám bol obetovaný ako náš veľkonočný baránok, 

preto hodujme nie vo starom kvase, ani v kvase zlosti a nepravosti, ale pri 

nekvasenom chlebe čistoty a pravdy! 

EVANJELIUM (Mk 16, 1-7) 

Za onoho času Mária Magdaléna a Mária, Jakubova matka, i Salome nakúpili 

voňaviek a vybrali sa, aby ho pomazali. V prvý deň týždňa, zavčas rána, keď už 

slnko vyšlo, išli k hrobu. I hovorili si navzájom: Kto nám odvalí kameň od vchodu 

do hrobu? Ale keď pohliadli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. 

Vošli do hrobu a uvideli sedieť sprava mládenca, oblečeného do bieleho rúcha, a 

naľakali sa. On im však povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, 

ktorý bol ukrižovaný? Vstal, niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho boli položili. Ale iďte, 
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povedzte jeho učeníkom, najmä Petrovi: Predchádza vás do Galiley; tam ho 

uvidíte, ako vám povedal. 

 

1. Veľká noc je veľká preto, že v nej vstal zmŕtvych Kristus. Menuje sa v liturgii 

»Pascha«, alebo po hebrejsky »Pesach«. To znamená »priechod«, keďže Židia 

slávili v tento deň, a slávia i dnes pamiatku tej noci, keď anjel smrti prešiel cez 

Egypt, všade nechal mŕtveho, minul len domy Izraelitov, ktorí podľa príkazu 

Božieho boli natreli prah krvou baránka. Kristus je baránkom Novej úmluvy, 

jeho krv je na oltároch našich, jeho krv v srdci našom, jeho krv na kríži. Anjel 

smrti - neúprosné dejiny prechádzajú stále ponad našimi hlavami. V každom 

dome ležia mŕtvi, duševné mŕtvoly, ľudia, ktorých zabila moderná výchova bez 

Boha, bez Krista. Celý svet je novým Egyptom, ktorý baží len za slávou, 

bohatstvom, nechce veriť ani zjavným znakom. Preto ho stíha Boh každoročne 

ešte hroznejšími pliagami než boli tamtie v starom Egypte. Milióny umierajú 

hladom, milióny vo vojnách, milióny pri nešťastiach, milióny v chorobách, 

milióny pri zemetraseniach, povodniach a iných živelných katastrofách, ba v 

nových vojnových prípravách chystajú si ľudia sami novšie a novšie pliagy. To 

je telesná smrť. Ale hroznejšia je duševná smrť; niet pevnej viery, niet 

duševného šťastia, niet charakteru, niet svetonázoru, len problémy, hlivenie, 

debaty, a potom — rozvody, vraždy, samovraždy, úlisnosť, nevedomosť, tma, 

zúfanie. Alebo v najlepšom prípade bezstarostné žitie zo dňa na deň, bez 

myšlienky na budúcnosť po smrti. Tak ako u zvierat. Kde žije Kristus, tam niet 

tejto smrti. Tam panuje viera v posmrtný život, tam majú cieľ života, tam je 

všetko vysvetlené, zlé a dobré, začiatok a koniec, stvorenie a zánik. Tam je 

človek zakotvený v Bohu, riešiteľovi všetkých problémov, ktorý je spolu 

riešením všetkých pochybných otázok. Tam je — život.  

2. Svätému Pavlovi vzkriesenie Kristovo je hlavným bodom viery, od ktorého 

všetko závisí. Keď Kristus nevstal zmŕtvych, márne je všetko, celá viera by bola 

klamom, hovorí. Preto vzkriesenie Kristovo je fundamentom kázania evanjelia, 

je základom našej nádeje na vzkriesenie vlastné a vôbec na posmrtný život. 

Svätý Pavol s podivuhodnou jasnosťou položí všetko, čo súvisí s kresťanstvom, 

na túto jedinú kocku. Keď je Kristus našou nádejou len pre tento život, tak píše, 

vtedy sme my najpoľutovaniahodnejší ľudia. A keď mŕtvi nevstanú, hovorí, tak 
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jedzme a pime, lebo zajtra umrieme, a tým koniec všetkému. Ale práve u Pavla 

presvedčenie o tom, že Kristus vstal zmŕtvych, je najpevnejšie. Za toto 

presvedčenie dal život nielen on, ale aj ostatní apoštolovia, ktorí boli svedkami 

udalostí. Kristus voskres — vstal z hrobu a žije ako víťazný Boh. Žije v nebi, žije 

medzi nami, žije všade! 

 

Prvá nedeľa po Veľkej noci. Biela nedeľa. 
 

LEKCIA (1 Jn 5, 4-10) 

Drahí bratia! Každý, kto sa z Boha narodil, víťazí nad svetom. A naša viera je tým 

víťazstvom, ktoré premohlo svet. Lež kto môže zvíťaziť nad svetom, ak len nie ten, 

kto verí, že Ježiš je Syn Boží? On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. 

Nie iba skrze vodu, ale skrze vodu a krv! A Duch o tom svedčí, že Kristus je pravda 

sama. Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, 

a títo traja sú zajedno. A tri bytosti sú, ktoré vydávajú svedectvo na zemi: Duch, 

voda a krv, a tieto tri sú zajedno. Ak prijímame svedectvo ľudí, tým viac svedectvo 

Božie, pretože Boh sám takým svedectvom svedčil o svojom Synovi. Ten, kto verí 

v Syna Božieho, má sám v sebe svedectvo Božie. 

EVANJELIUM (Jn 20, 19-31) 

Za onoho času: Večer prvého dňa v týždni prišiel Ježiš ta, kde sa učeníci 

zhromaždili a zatvorili dvere zo strachu pred Židmi, postavil sa doprostred izby 

a pozdravil ich: Pokoj vám! Keď to povedal, ukázal im ruky i bok. Učeníci sa však 

zaradovali, keď videli Pána. Tu im Ježiš znova povedal: Pokoj vám! Ako mňa 

poslal Otec, tak aj ja posielam vás. Keď to dopovedal, dýchol na nich a hovoril: 

Prijmite Ducha Svätého, ktorým odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im, ktorým 

zadržíte, zadŕžajú sa im! Tomáš však, jeden z dvanástich, nazývaný Dvojčaťom, 

nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. I povedali mu ostatní učeníci: Videli sme Pána! On 

im odvrával: Ak len neuvidím na jeho rukách jazvy po klincoch a nevložím prst do 

rán po klincoch a nevložím mu ruku do boku, neuverím! O osem dní jeho učeníci 

boli zasa v tej (sieni) a aj Tomáš bol medzi nimi. Tu vošiel Ježiš, hoci dvere boli 

zatvorené, stal si doprostred a pozdravil ich: Pokoj vám! Potom hovoril Tomášovi: 
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Daj sem prst a pozri moje ruky! Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď 

neveriaci, ale veriaci! Odpovedal mu Tomáš: Pán môj a Boh môj! Ježiš ho 

napomenul: Uveril si, pretože si videl, ale blahoslavení sú tí, ktorí nevideli, a 

uverili! Ešte veľa iných divov urobil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú 

zaznačené v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn 

Boží, a vierou aby ste mali život skrze jeho meno. 

 

1. »Pax vobis!« Pokoj vám — to nie je len Kristov pozdrav, ale aj jeho program, 

ktorý znel už nad betlehemskou maštaľkou. To je jeho dedičstvo nám. Veď na 

poslednej večeri povedal učeníkom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám 

dávam; nie ako svet dáva, dávam vám (ho).“ Svet dáva pokoj len ústami, ako 

formalitu, ako konvenčné želania, ale skutočne ho dať nemôže, lebo je sám plný 

nepokojov, nesvárov a nervozity. Kristov pokoj spočíva v jeho stálom spojení s 

Bohom Otcom. Tento Ježišov pokoj požíva ten, ktorý je s Kristom spojený a tak 

priamo zakotvený v Bohu samom. Ja si musím pomaly nadobúdať tento pokoj 

Kristov, aby nenastali medzery v mojom duševnom živote. Kristov pokoj sa 

nedá vyrušiť ani nezdarom, ani nešťastím a chorobou, lebo tieto veci sú pojaté 

do pojmu pokoja Kristovho, kým v pokoji, ktorý si predstavuje svet, sú tieto 

veci opakom duševnej harmónie. 

2. Najväčší nepokoj robí hriech. Rozvracia dušu. Preto dáva dnes Kristus 

apoštolom svojim plnú moc oslobodzovať ľudí od hriechu, rozhrešovať. 

„Ktorým odpustíte, odpúšťajú sa im...“ Na kríži vykonal veľké dielo: zmieril 

Boha s človekom, a teraz, keď kto ľutuje svoj hriech, rozhreší ho slovo kňazovo. 

Rozhostí sa v jeho duši nový pokoj, nová úľava. Pax ... Toto slovo má vo sviatosti 

pokánia zasa iný, vážny význam: oslobodenie od duševnej ťarchy. Tiež Kristov 

pokoj, ktorého svet dať nemôže. Ja musím mať aj tento pokoj, preto vďačne 

nastupujem cestu ku spovednici.  

3. „Blahoslavení sú tí, čo nevideli a uverili.” Viera nie je bezprostredná 

vedomosť, ale veľká čnosť. Zakladá sa na dôvere voči Bohu a Cirkvi, na 

poslušnosti, na podrobení vôle a rozumu. A to nie otrocky ale slobodne. Pre 

túto vôľu, za pravdu pokladať to, čo Cirkev učí ako Božie zjavenie, je viera 

záslužnou čnosťou, ktorá vrcholí v pevnom presvedčení a v konzekventnej 

životospráve.  
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4. „A vierou aby ste mali život skrze jeho meno.“ Celý katolicizmus je život. Život 

tunajší a život večný. Teda nielen doktrína, nielen krst, nielen problémy, nielen 

štatistická poznámka: rím.-kat.  

 

Druhá nedeľa po Veľkej noci. 
 

LEKCIA (1 Pt 2, 21-25) 

Drahí bratia! Kristus trpel za nás a dal vám príklad, aby ste kráčali v šľapajách 

jeho. On sa hriechu nedopustil a v jeho ústach nebolo lesti. Keď mu zlorečili, 

nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale zveril sa tomu, ktorý spravodlivo súdi. 

Naše hriechy on sám vzal na svojom tele na kríž, aby sme odumreli hriechom a 

žili spravodlivosti. Jeho siné rany vás uzdravili! Boli ste ani blúdiace ovce, ale 

teraz ste sa vrátili k Pastierovi a Ochrancovi svojich duší. 

EVANJELIUM (Jn 10, 11-16) 

Za onoho času povedal Ježiš farizejom: Ja som dobrý pastier! Dobrý pastier aj 

život dá za svoje ovce. Ale najatý (strážca) a taký, ktorý nie je pastierom a 

ktorému ovce nepatria, opúšťa ovce a uteká, keď vidí vlka prichádzať, a vlk ich 

chmatá a rozháňa. Najatý (strážca) uteká, pretože je najatý a nezáleží mu na 

ovciach. Ja som dobrý pastier! Poznám svoje, a moje poznajú mňa, ako mňa pozná 

Otec aj ja poznám Otca. A ja život dám za svoje ovce! Mám však aj iné ovce, ktoré 

nepatria do tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť (sem), a budú počúvať na môj 

hlas. A bude jeden ovčinec a jeden pastier. 

 

1. Jedno z najkrajších evanjelií je čiastka o dobrom pastierovi. Ježiš je dobrý 

pastier, ktorý dal svoj život za svoje ovce. To dokázal na Veľký piatok. Je to 

najdokonalejšia láska a oddanosť. Kto toto priateľstvo, túto teplotu srdca 

Ježišovho pochopí, ten sa bude vedieť oduševňovať za Krista a za jeho vec. Ten 

ho bude milovať. Pane Ježišu, pokladaj ma tiež za svoju ovečku!  

2. Ježiš hovorí farizejom, predstaviteľom národa, ktorý sa živí pastierstvom, 

chovom dobytka. Preto táto jednoduchá reč a obraz z pastierskeho života. S 
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každým treba hovoriť jeho rečou a pre jeho pochop a obrazotvornosť. To je 

pravá inteligencia a láskavosť.  

3. Ježiš pozná svoje ovečky, a tie poznajú ho tiež. Medzi nimi je stála spojitosť. 

To je duševný život. To sú meditácie. Vhĺbiť sa mi treba do kresťanských právd, 

do pravej mentality Ježišovej, aby som Ho poznal, aby som mu porozumel. 

Nesmiem zostať iba pri vonkajšom vyznávaní svojej viery, musím žiť po 

katolícky, hľadať spojenie s mocným a hlbokým životom náboženským, 

napájať sa duchom kresťanstva, duchom Ježišovým. Chcem byť duševným 

človekom, hlbokým duchom, krásnou dušou. Poznaj ma, Ježišu, a chop sa duše 

mojej!  

4. Tie iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca, priviesť musím pomáhať aj ja 

Ježišovi a Cirkvi jeho. Keď mám katolícke presvedčenie, dožičím opravdivý 

život a zmýšľanie aj iným. Preto sa zaujímam o misijnú činnosť Cirkvi, Teším 

sa, keď sa konajú misie u nás a podporujem misijnú agendu v iných krajoch, 

kde naši horliví a obetaví misionári a misionárky učia pohanov a krstia ich. 

Svojim vlastným príkladom a šľachetnosťou, vážnym poučovaním, tiež môžem 

blúdiace ovečky priviesť k Ježišovi. Aj sa modlím za ne.  

5. V dnešnej lekcii predstavuje nám Peter Krista ako pokorného trpiteľa, ktorý 

sa bez protivenia odovzdáva nepriateľovi, lebo ide o vyššiu vec, ide o 

zmierenie, o obetu, o zadosťučinenie. V evanjeliu je zas Kristus hrdinským 

strážcom, ktorý sa nebojí vlka, postaví sa mu na odpor i v nebezpečenstve 

života svojho, lebo ide o záchranu ovečiek. To je miera kresťanskej pokory a 

hrdinstva.  

6. Treba si vážiť každého dobrého kňaza, ktorý obetuje svoj čas a pohodlie, 

svoje zdravie a svoj um veriacim. Taký je verným spolupastierom Kristovým.  
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LEKCIA (1 Pt 2, 11-19) 

Drahí bratia! Veľmi vás prosím ako cudzincov a prišelcov (na tejto zemi), aby ste 

sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré broja proti duši. Vaše obcovanie medzi 

pohanmi nech je príkladné, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali Boha v deň 

navštívenia pre to, pre čo vás (teraz) osočujú ani zločincov. Kvôli Pánovi buďte 

poddaní každej ľudskej vrchnosti, či už kráľovi, ako najvyššiemu, a či náčelníkom. 

(Boh) ich posiela trestať tých, ktorí robia zle, a chváliť tých, ktorí robia dobre. 

Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robili a tak umlčali hlúpe reči nerozumných 

ľudí. Žite ako slobodní, ale nie ako tí, ktorým je sloboda iba prikrývkou zlého, lež 

ako Boží služobníci! Všetkých si ctite, všetkých bratov milujte, Boha sa bojte, 

kráľa si vážte! Sluhovia, buďte so všetkou bázňou poddaní pánom, a to nielen 

dobrým a láskavým, ale aj nevľúdnym! To je bohumilé v Kristu Ježišovi, Pánovi 

našom. 

EVANJELIUM (Jn 16, 16-22) 

Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Ešte chvíľku, a neuvidíte ma; a zasa 

chvíľku, a uvidíte ma! Odchádzam totiž k Otcovi. Tu si hovorili niektorí z jeho 

učeníkov: Čo nám to vraví: Ešte chvíľku, a neuvidíte ma; a zasa chvíľku, a uvidíte 

ma? A tiež: Odchádzam k Otcovi? A hovorili si: Čo to vlastne vraví: Ešte chvíľku? 

Nevieme, čo nám chce povedať! Ježiš, keďže zbadal, že sa ho to chcú opýtať, 

povedal im: Dopytujete sa medzi sebou na to, čo som povedal: Ešte chvíľku, a 

neuvidíte ma; a zasa chvíľku, a uvidíte ma. Veru, veru, hovorím vám, budete 

plakať a žialiť, a svet sa bude radovať! Budete smútiť, ale váš smútok premení sa 

na radosť! Aj žena, keď rodí, má bolesti, lebo prišla jej hodina, ale keď porodila 

dieťa, už nemyslí na tie úzkosti pre radosť, že prišiel človek na svet. Tak aj vy ste 

teraz smutní, ale zasa vás navštívim, a srdce sa vám zaraduje. A tú radosť vám 

nikto nevezme! 

 

1. Evanjelium tejto nedele, ako aj ostatných nedieľ do Svätého Ducha, je vzaté 

z krásnej reči Kristovej, ktorou sa lúčil s učeníkmi pri poslednej večeri. Naráža 

na svoju smrť, ktorá zapríčiní na chvíľku smútok, ale potom príde Veľká noc, 
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vzkriesenie — a smútok sa obráti na radosť. Táto radosť vyviera zo smútku 

samého, ako príčina matkinej radosti je vlastne ona bolesť, ktorou porodila 

svoje dieťa. To sú najšľachetnejšie radosti života, ktoré idú v zapätí veľkých 

útrap a skúšok, a veľkosť takých radostí závisí od veľkosti bolestí, ktoré zrodili 

potechu. Život bez trápenia a bez starosti je životom bez opravdivých radostí. 

Ale aj tu treba veľkú inteligenciu a kresťanskú hĺbku, aby v našich veľkých 

životných útrapách rodili sa veľké nádeje, dôvera a konečne — radosť. Táto 

radosť nie je predovšetkým vonkajšia, ale duševná, oblažujúca. Preto mnoho 

ráz bolesť trvá aj naďalej, neprestane, a duševná radosť je už tu, ba teší sa — 

bolesti. Tieto ohromné protivy znáša iba duša kresťanská, v Ježišovi žijúca.  

2. Chvíľka, veru chvíľočka je celý tento čas tu na zemi. Chvíľka od nášho 

narodenia do smrti. Chvíľka, len chvíľočka je celý ten žiaľ, celá tá radosť, čo je 

naším podielom. Chvíľkou je život celých generácií, chvíľkou je sláva národov, 

chvíľkou ich pokorenie. A táto chvíľka je koreňom dobra a zla, koreňom 

večnosti. A v tých chvíľkach zrkadlí sa duša, odohráva sa všetko. V tej chvíľke 

je niekedy sústredená celá večnosť. Ba od tej chvíľky závisí tá večnosť, všetko. 

Dám si pozor na každú chvíľku života svojho!  

3. V dejinách Cirkvi tiež vandrujú tie ohromné chvíle a striedajú sa: chvíle 

žalosti a radosti, pokory a slávy, úspechu a neúspechu, ale na konci tú ozajstnú 

radosť: plnenie Kristovho odkazu, šírenie a sprostredkovanie spásy, 

vysluhovanie sviatostí, nikto od Cirkvi odňať nemôže, ani to najkrutejšie 

prenasledovanie.  

4. Svet — to je ten ľahkomyseľný, pre vonkajšok žijúci tuctový svet — ten má 

iné názory na žalosť a radosť. A tuctový človek, bez duševnej inteligencie, súdi 

podľa mienky sveta. Volí pre chvíľku života — večnosť smrti.  
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LEKCIA (Jak 1, 17-21) 

Drahí bratia! Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora a 

prichádza od Otca svetiel, v ktorom niet nijakej premeny ani prípadného 

zatemnenia. A on, keďže to sám chcel, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli ako 

by prvotinou jeho stvorení. Vedzte, bratia moji milovaní, že každý má byť rýchly, 

keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, lebo ľudský hnev 

nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a zvyšky 

zlosti a pokorne prijmite vštepené slovo (viery), ktoré má moc spasiť vaše duše! 

EVANJELIUM (Jn 16, 5-14) 

Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik 

z vás sa ma (viac) nespytuje: Kam ideš? No žiaľ vám naplnil srdcia, že som vám 

to povedal. Hovorím vám však pravdu: Bude vám to osožiť, keď odídem, lebo ak 

neodídem, nepríde k vám Obranca; keď však odídem, pošlem ho k vám. A keď 

príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neverili vo 

mňa; spravodlivosť, že idem k Otcovi a že ma už neuvidíte; súd, že knieža tohto 

sveta je už odsúdené. Ešte vám mám veľa rozprávať, ale teraz by ste to nezniesli. 

Keď však príde on, Duch pravdy, vyučí vás všetkej pravde, lebo nebude hovoriť 

sám od seba, ale bude hovoriť to, čo počuje a zvestuje vám aj budúce veci. On ma 

oslávi, lebo (všetko) prijme z môjho, a to vám zvestuje. 

 

1. Ježišove slová o Obráncovi-Duchu Svätom robia už náladu turíčnu a kreslia 

vo veľkolepých črtách celú posvätnú činnosť Ducha Svätého. Svätá Trojica sa 

nám vynára v hlbokých kontúrach ako živá skutočnosť, ktorá neodškriepiteľne 

spravuje a určuje osudy duší. Otec-Stvoriteľ dal žitie-bytie, Syn-Spasiteľ sa 

obetuje, aby toto žitie človeka bolo životom v Bohu, aby to bytie išlo z Boha a 

smerovalo k Bohu do večnosti, a Duch-Plniteľ doplňuje všetko, prehlbuje, 

oživuje, riadi a spravuje. Táto činnosť Trojice predstavuje sa nám ako trojaká 

dimenzia duševného života: Otec mu dáva plochy existenčné. Syn výšku až do 

večnosti, Duch hĺbku. A pritom je táto trojaká činnosť predsa jedna a jednotná, 
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Kristus je v Otcovi a Otec je v ňom, a teraz hovorí, že Duch ho oslávi, lebo berie 

z neho, čo patrí k posväteniu duší.  

2. Činnosť Ducha Svätého v učeníkoch je dvojaká: individuálna v dušiach 

jednotlivcov a kolektívna v celej Cirkvi. „Naučí vás všetkej pravde." Ja ani 

všetku tú pravdu nepotrebujem, nemusím byť teológom a učencom, len žiť 

chcem, žiť charakterne bez hriechu. A na to treba silu duševnú, na to treba dary 

Ducha Svätého, ktoré sa dávajú v milostiach birmovania. Naplňuj ma už teraz, 

Duch Svätý, Duch Ježišov, Duch pravdy, svätým presvedčením a silnou vôľou, 

aby sa tvoril vo mne turíčny človek duševnej sily, ako sa tvoril vianočný človek 

duševnej radosti a veľkonočný človek duševnej obrody! Radosť, obroda a sila 

— to je život katolícky!  

3. Činnosť Ducha Svätého v Cirkvi je tá neohrozená stálosť v učení a v 

spravovaní katolíckeho sveta. Akási tajná sila a pružnosť, ktorá premôže 

všetky ťažkosti a všade prerazí s pravdou. V Cirkvi je, ona „všetka pravda“, z 

ktorej čerpá ľudský um a srdce. Činnosť Ducha je aj tá ustavičná novosť a 

modernosť, ktorou sa podáva nezmeniteľná pravda. Som verným synom tejto 

Duchom vedenej Cirkvi, alebo som jej vernou dcérou.  

4. Činnosť Ducha sa javí aj vo svete. Aj ten moderný svet sa pri každom kroku 

presviedča, že najväčším hriechom je nevera. Neveriť v Krista — je záhuba 

dnešnej spoločnosti. A presviedča sa tento svet aj o spravodlivosti, ktorá 

pochádza jedine od Krista, od toho Ježiša, ktorého poslal Boh a ktorý sa slávne, 

po premožení smrti, vrátil zas k Bohu na dôkaz toho, že čo hlásal, je Božím 

zjavením. A presviedča sa aj o súde: satan je už odsúdený, a každého očakáva 

súd. Toto presviedčanie je ťažké, krvavé, vyžaduje obety. Ono je aj trestom 

Božím.  
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Piata nedeľa po Veľkej noci. 
 

LEKCIA (Jak 1, 22-27) 

Drahí bratia! Slovo (Božie) aj uskutočňujte a nepočúvajte ho len, klamúc seba 

samých! Kto len počúva slovo (Božie), a neuskutočňuje ho, podobá sa človekovi, 

čo si v zrkadle pozerá tvár, ktorú má od prírody. Vidí sa, ale len čo odíde, už aj 

zabudne, aký bol. Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá v nej, 

nie ako zábudlivý poslucháč, ale koná (dobré) skutky, ten je blahoslavený vo 

svojom konaní. Ak s niekto myslí, že je bohabojný, a nevie si jazyk držať na uzde, 

ten klame sám seba a všetka jeho bohabojnosť je daromná. Čistá a nepoškvrnená 

bohabojnosť pred Bohom a Otcom je táto: Navštevovať siroty a vdovy, keď sú v 

tiesni, a uchrániť sa nepoškvrneným od tohto sveta. 

EVANJELIUM (Jn 16, 23-30) 

Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Veru, veru, hovorím vám, keď 

budete v mojom mene prosiť Otca o niečo, dá vám to! Dosiaľ ste o nič neprosili v 

mojom mene. Proste, a dostanete, aby vaša radosť bola úplná! Dosial som vám 

hovoril v podobenstvách, no prichádza čas, že už nebudem hovoriť v 

podobenstvách, ale (vám) budem otvorene rozprávať o Otcovi. Vtedy budete 

prosiť v mojom mene, a nehovorím vám už, že ja budem prosiť Otca za vás, lebo 

sám Otec vás miluje, keďže vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel. 

Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet, a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi. 

Jeho učeníci mu povedali: Hľa, teraz otvorene hovoríš, a nie v podobenstvách! 

Teraz vieme, že všetko vieš a netreba, aby sa teba dakto opytoval. Preto veríme, 

že si od Boha vyšiel. 

 

1. Zasa turíčna predzvesť. Ako sa kedysi apoštoli modlitbou chystali na prijatie 

Ducha Svätého, tak aj ja sa musím modliť, aby som vhodne prijal turíčnu milosť. 

Modliť sa... Keď sa podrobujem v mysli Stvoriteľovi, keď Ho uznávam za svojho 

pána, vtedy sa modlím. Keď vidím v Bohu svojho láskavého a starostlivého 

Otca, keď prechádza cez moje srdce teplý cit detskej lásky a dôvery pri 

myšlienke na Boha, vtedy sa ešte lepšie modlím. A keď uznajúc svoju závislosť 

a slabosť, obraciam sa priamo na Boha v pevnom presvedčení, že pozná každú 
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moju myšlienku a každú moju žiadosť, keď si žiadam od Neho plnosť života, 

posvätenú vôľu, pomoc milosti, ba aj niečo hmotné, zdravie, kus istého chleba; 

poctivého, keď mu odporúčam seba, svojich, alebo keď Ho kajúcne prosím o 

odpustenie, a keď to všetko robím v mene Ježišovom, vtedy sa modlím 

najlepšie.  

2. Som inteligentný človek. Mám duševné nároky zhovárať sa s múdrymi 

ľuďmi, počúvať ich, s nimi sa poradiť. Opravdivý inteligent hľadá spoločnosť 

najvyššieho inteligenta, Boha. Modlí sa. Medituje. Pokorí sa. Modlitba je výkon 

vyššej inteligencie.  

3. V mene Ježišovom sa mám modliť. To znamená úzku spojitosť s Ježišom, stav 

milosti, lebo ináč nemôžem sa odvolávať na neho. To znamená modliť sa tak, 

ako sa on modlil: žiadať tie šľachetné veci, ktoré môžu zdokonaľovať dušu 

moju, a mať pritom tú Kristovu pokoru: „Nie moja vôľa, ale Tvoja nech sa 

stane.“ To je tak správne. Keď už raz veríme v Boha, tak sa mu klaniame ako 

vševedúcemu a všemohúcemu. On iste lepšie vie, než ja sám, čo mi treba, a čo 

mi bude na úžitok. Veď čo je môj horizont v porovnaní s Bohom! Moje meno je: 

obmedzenosť. Obmedzenosť v čase, v priestore, v tele i v ume. A Božie meno 

je: nekonečnosť. Postavím tieto dva pojmy proti sebe, a modlitba je hotová tá 

dobrá, pokorná, do Božej vôle oddaná modlitba, modlitba v mene Ježišovom.  

4. Možno, že ani ja som doteraz nepýtal nič v mene Ježišovom. Nemodlieval som 

sa. Alebo ma zdržuje hriech. To je škoda, ktorú treba nahradiť. Pripravím dušu 

svoju na život modlitby.  

5. Modlitba a viera patria dovedna. „Veríme, že si od Boha vyšiel.“ Kto sa modlí, 

nadobudne pevnejšiu vieru, a kto má vieru, ten sa modlí. Modlím sa aj preto, 

aby som poznal svoju vieru. Kristus hovorí otvorene, nemá tajnosti. Pridám sa 

mu otvorene.  
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Nanebovstúpenie Pána. 
 

LEKCIA (Sk 1, 1-11) 

Teofil! Prvý svoj spis zostavil som o všetkom, čo Ježiš robil a učil od počiatku až 

do dňa, v ktorý bol vzatý do neba, keď bol skrze Ducha Svätého odovzdal svoje 

prikázania apoštolom, ktorých si bol vyvolil. Im sa dosvedčoval mnohými 

dôkazmi po svojom umučení, že je živý, keď sa im cez štyridsať dní zjavoval a 

hovoril s nimi o veciach kráľovstva Božieho. Keď s nimi jedol, prikázal im, aby 

neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali prisľúbenie Otcovo, o ktorom ste už 

- vravel - z úst mojich počuli; lebo Ján krstil vodou, vás však pokrstí Duch Svätý 

po nemnohých dňoch. Zhromaždení sa ho opýtali: Pane, či už teraz zriadiš 

kráľovstvo Izraelitom? On im vravel: Nie je vašou vecou znať časy alebo chvíle, 

ktoré Otec určil svojou vlastnou mocou, ale keď zostúpi na vás Duch Svätý, 

dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme a v celom Judsku i v Samarii a 

až po kraj sveta. Keď to dopovedal, pred ich očami vystúpil, a oblak im ho vzal s 

očú. Ako uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, hľa, dvaja mužovia v bielom 

odeve si zastali vedľa nich a vraveli im: Mužovia galilejskí! Čo stojíte a hľadíte do 

neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, vráti sa tak, ako ste ho videli 

odchádzať do neba. 

EVANJELIUM (Mk 16, 14-20) 

Za onoho času zjavil sa Ježiš jedenástim učeníkom, keď boli za stolom. Pokarhal 

ich pre ich neveru a tvrdosť srdca, lebo neuverili tým, ktorí ho videli po jeho 

zmŕtvychvstaní. Potom im povedal: Iďte do celého sveta a kážte evanjelium 

všetkému stvoreniu! Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, 

bude odsúdený. A tých, ktorí uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom 

mene budú vyháňať zlých duchov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať 

do rúk, ak niečo smrtonosného vypijú, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky, 

a tí ozdravejú. Keď im Pán Ježiš dopovedal, vzatý bol do neba a sedí na pravici 

Božej. Oni sa rozišli a kázali všade. Pán im pomáhal a potvrdzoval ich slová 

zázrakmi, ktoré ich sprevádzali. 
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1. „Ešte vám mám veľa rozprávať, ale teraz by ste to nezniesli“, — povedal Ježiš 

apoštolom svojim pri lúčení. Duchom Svätým osvietení mnohému potom 

porozumeli a otvorili sa im oči, aby hlbšie nazreli do diela Majstrovho. Ale viera 

zostáva vierou, a nie videním. Celý ten svet je nám veľkou skutočnosťou, ale 

podrobnosti sú nám zväčša záhadou. Veda poskytuje nové objavy, nové 

vysvetlenia, nové názory, ale to je len sporadický úsvit ľudského umu. Hmotný 

svet, celý komplex vesmíru zostane navždy mystériom, ktoré my neznesieme. 

Vtelenie Pána je tiež mystérium. Ako šiel do neba i s ľudským telom, tomu by 

sme neporozumeli ani vtedy, keby nám to vysvetľoval akýsi osvietený veľduch. 

Jednoducho to neznesieme. Vysvetlenia o pramatérii, o druhotnej hmote, a iné 

teórie, sú len filozofiou, a nie pochopením. V najlepšom prípade tušením. Naše 

chápanie teda nemôže byť kritériom viery, nemôžeme zavrhnúť niečo len 

preto, že tomu nerozumieme. A nemôže to robiť práve inteligent, ktorý má 

najviac príležitosti pri každom kroku kapitulovať pred tajomstvami sveta. 

Pravda, najpohodlnejšie je nevychádzať z horizontu hmatateľného sveta tých 

najširších obrysov a neveriť. Takáto duševná inferiorita nesie sa životom 

pomocou nevysvetliteľného fatalizmu a pudovosťou zvierat. Má iba jeden cieľ: 

udržovať telesné indivíduum. Hĺbky filozofické a náboženské nahradia sa 

bežnými heslami, nad ktorými netreba rozmýšľať, lebo ich už vymysleli 

vypočítaví ľudia. Mne sa musí hnusiť takáto duševná lenivosť. Ak ja nechápem, 

doplní slabosť umu Boh, ten vševediaci um, a ja z piety voči Nemu sa podrobím, 

mám v sebe jemný cit vďačne veriť to, čo Boh zjavil, ten takzvaný „pius 

credulitatis affectus", základ viery a života. Tento cit už sám je veľkou milosťou. 

Tak stojím teraz tu, v duchu, pred skutkom nanebovstúpenia. Verím, klaniam 

sa.  

2. „Bol vzatý do neba.“ Aj nebo je tajomstvom. Je to pojem, ktorý nie je vzatý z 

kruhu pozemských vnemov. Je to akýsi „nadvnem“, a tak, prirodzene, vymyká 

sa mojej obrazotvornosti, môjmu chápaniu. Jedno je isté: všetko to, čo si o nebi 

alebo o pekle predstavujem, nie je ani nebom ani peklom. Nebo je jednoducho 

večný život s Bohom, peklo je večný život bez Boha. To mi stačí. Ostatné je 

filozofovanie, fantázia, alebo vtipy, a to zväčša nevkusné, inteligenta 

nedôstojné.  
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3. „Kážte evanjelium...” Je to príkaz Kristov a povinnosť Cirkvi. Túto povinnosť 

zakázať alebo obmedzovať nemá právo ani človek, ani nijaká organizovaná 

spoločnosť. Radšej krv, než zrada.  

4. „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený ...“ Na druhej strane Ježiš práve tie 

najväčšie tajomstvá, od ktorých závisí duševná smrť alebo život, viazal k 

veciam ľudským, hmatateľným, aby nedávali miesta pochybnosti. Krst je 

hmotný znak, Kristom určená podmienka. Celý náš spoločenský a štátny život 

je plný nepodstatných formúl, od ktorých závisia podstatné veci, naša česť, náš 

chlieb, zdravie, bezpečnosť a život. Má to korene v ľudskej psychológii, v ktorej 

všetko duševné si hľadá hmatateľnú podstatu, a zasa usiluje sa navonok 

hmatateľne vyjadriť. Netreba tu zabudnúť ono hlavné: Ježiš je nielen pánom, 

ktorý káže veriť, krstiť, ale aj sudcom, ktorý posudzuje, či komu viera a krst 

dáva opravdivý titul pre spásu! Viera a krst, ako pojmy náboženské, nikoho 

nespasia, iba ako uskutočnený život a vôľa. „Kto neuverí, bude odsúdený“, — 

kto by mohol mať hodnotu, a nemá ju, kto by mohol lepšie žiť, a nežije, kto by 

mohol milovať a nemiluje, kto by mohol mať nádej, a nemá ju, — kto by mohol 

veriť a neverí — už to je ohromná zatratenosť. Tobôž keď kto z vlastnej viny a 

pre vlastnú tvrdosť srdca neverí.  

5. Šírenie evanjelia teraz už nie je sprevádzané zázrakmi, ale v podstate 

človeku, ktorý má pevnú vieru, vyhýba zlo, otvárajú sa ústa na zduchovnelé 

reči, smrtonosný vplyv sveta mu neškodí a ľahko mu je potešiť biednych.  

 

Šiesta nedeľa po Veľkej noci. Nedeľa po 

Nanebovstúpení Pána.   
 

LEKCIA (1 Pt 4, 7-11) 

Drahí bratia! Buďte rozvážni a bedlivo sa modlite! Nadovšetko sa však vrúcne 

navzájom milujte, lebo láska zakrýva množstvo hriechov! Buďte vospolok 

pohostinní, ale bez reptania! Ako dobrí správcovia mnohotvárnej milosti Božej 

navzájom si ňou pomáhajte, každý podľa toho, aký dar milosti prijal! Keď niekto 
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hovorí (darom jazyka), tak len slová Božie; keď niekto posluhuje, tak z moci od 

Boha danej, aby vo všetkom bol oslávený Boh skrze Ježiša Krista, Pána nášho. 

EVANJELIUM (Jn 15, 26-27; 16, 1-4) 

Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Keď však príde Obranca, ktorého 

vám pošlem od Otca, - Duch pravdy, ktorý vychádza z Otca, - ten bude svedčiť o 

mne, a aj vy budete svedčiť, keďže ste od počiatku so mnou! Toto som vám hovoril, 

aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás (totiž) zo synagóg, ba príde čas, keď každý, 

kto vás zabije, bude sa nazdávať, že tým slúži Bohu. To budú robiť preto, lebo 

nepoznali Otca, ani mňa. A povedal som vám to, aby ste si pripomenuli, keď príde 

čas tohto všetkého, že som vám (o tom) hovoril. 

 

1. Toto evanjelium pripravuje nás na Turíce. Kristus poslal Ducha Svätého, 

ktorý vydáva svedectvo o ňom. To je hlavná činnosť Ducha Svätého v dejinách 

a v Cirkvi, že vždy vychádza najavo Kristovo učenie ako jediné, ktoré spasí 

tento svet. Duch Svätý ospravedlňuje Ježiša a jeho evanjelium.  

2. Duch Svätý je Duchom pravdy. On je takrečeno Pravda číra. Kto hľadá 

pravdu, nájde Ducha Svätého, Ducha Ježišovho, ktorý z Otca a Syna pochádza. 

Kde účinkuje Duch Svätý, tam niet lži, niet omylu, tam je istota, tam je 

neomylnosť.  

3. I učeníci budú vydávať svedectvo o Ježišovi. Budú posilnení Duchom Svätým, 

a budú živými svedkami všetkého, čo potvrdzovalo pravdu Ježišovu. Boli stále 

s Ježišom. Milosť Ducha Svätého je predovšetkým smelosť vyznávať Ježiša, 

vydávať o ňom svedectvo. Vo sviatosti birmovania som dostal túto milosť. Ale 

akým som ja svedkom Ježiša? Vyznávam ho zmužile, nebojazlivo? Aj mne treba 

byť vždy s Ježišom, aby môj život bol svedectvom o Spasiteľovi.  

4. Ježiš otvorene hovorí učeníkom, čo ich očakáva. To je najlepšie. Majú 

duševné sily, nech ich teda povedome využívajú čo aj na smrť. Povedomá obeta 

a povedomé presvedčenie je najimpozantnejšou silou sveta, ktorá nepozná 

ťažkosti ani proti najfanatickejšej nenávisti, ktorá vyobcuje a zabíja, niekedy aj 

v mene zákona a pokroku. Ani mňa nesmie odstrašiť nič vo vyznávaní 

katolíctva.  
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Duch Svätý. Turíčna nedeľa. 
 

LEKCIA (Sk 2, 1-11) 

Keď nadišiel sviatok päťdesiateho dňa (po Veľkej noci), všetci učeníci boli 

zhromaždení na tom mieste. Tu zrazu zaznel s neba hukot, ako by sa hnal prudký 

vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa nad nimi ako by ohnivé jazyky 

a rozdelili sa tak, že nad každým jedným z nich sa postavil (jeden); všetkých 

naplnil Duch Svätý, a začali hovoriť cudzími jazykmi tak, ako im ten Duch vnukol 

ozvať sa. V Jeruzaleme sa boli osadili Židia, bohabojní ľudia zo všetkých národov, 

ktoré sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, zbehol sa veľký zástup a 

užasol, lebo každý jeden ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí unesení od 

údivu pýtali sa: Či títo všetci, ktorí hovoria, nie sú Galilejčania? A akože ich každý 

jeden počujeme hovoriť naším vlastným jazykom, v ktorom sme sa zrodili? My 

Parti, Médi, Elamíti a obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kapadocie, Pontu a Ázie, 

Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní 

Rimania, tak Židia ako obrátenci, Kréťania a Arabi, (všetci) ich počujeme hovoriť 

našimi slastnými jazykmi o veľkých skutkoch Božích. 

EVANJELIUM (Jn 14, 23-31) 

Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak ma niekto miluje, zachová moje 

slovo, a môj Otec ho bude tiež milovať. Prídeme k nemu a budeme u neho 

prebývať. Kto ma však nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré (odo 

mňa) počul, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. Toto vám hovorím, kým som 

ešte s vami. No Obranca, Duch Svätý, ktorého Otec pošle v mojom mene, ten vás 

naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som hovoril. Pokoj vám 

zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie ako svet dáva, dávam vám (ho). Nech sa 

nermúti a nestrachuje vaše srdce, keď ste počuli, že som vám hovoril: Odchádzam, 

ale vrátim sa k vám! Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že odchádzam k 

Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. Povedal som vám to už teraz, skôr ako sa stalo, 

aby ste uverili, keď sa to stane. Už nebudem veľa hovoriť s vami, lebo prichádza 

knieža tohto sveta. Nič vo mne nemá svojho, ale svet má poznať, že milujem Otca 

a robím tak, ako mi Otec prikázal. 
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Najsvätejšia Trojica. 

1. Evanjelium opisuje život svätej Trojice v duši mojej. Keď zachovávam 

Ježišove slová, milujem ho, a aj Otec ma miluje, a prídu ku mne a prebývajú vo 

mne s Duchom Svätým. To je život posväcujúcej milosti. Kiežby som ho požíval 

vždy!  

2. Účinkovanie Ducha Svätého spôsobuje vedomosť, pokoj a radosť. Vedomosť 

vo veciach viery, čo je nám také potrebné. „Ten vás naučí všetkému a 

pripomenie vám všetko, čo som hovoril." Pokoj Kristov utvrdzuje, uskutočňuje 

hlavný program Ježišov: Pax — pokoj! A radosť dáva, nermúti sa naše srdce, 

nestrachujeme sa, lebo sme naplnení Duchom potechy a radosti.  

3. Duch Svätý je duch Ježišov, ktorý sa tak krásne predstavuje na konci 

evanjelia. Prichádza hlava zlosti, knieža tohto sveta, a on sa mu dobrovoľne 

odovzdá, hoci na neho, ako na čistú dušu bez hriechu, nemá nijakého práva. 

Odovzdáva sa mu na mučenie a smrť, aby dokázal lásku k Bohu, Otcovi svojmu, 

a svoju nekonečnú, pokornú poslušnosť Hľa: slobodná vôľa, láska a poslušnosť, 

to je duch Kristov, to je Duch Svätý, Duch pravdy a svätosti.  

4. Nám sa dávajú milosti Ducha svätého v birmovke. V tieto dni sa vysluhuje 

sviatosť birmovania, pri ktorej sa rozlieva po dušiach birmovancov oheň 

katolíckej sily. Biskup maže hrdinských duchov, ktorí majú ukázať vo svete 

nielen náuku evanjelia Kristovho, ale aj silu Ducha Svätého, ktorého ovocie je 

podľa svätého Pavla: láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrotivosť, dobrota, 

zhovievavosť, krotkosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota. List ku 

Galaťanom 5, 22. Meditujem nad týmito čnosťami. I ja som pobirmovaný, preto 

občas, aspoň na Svätého Ducha, musím v duši svojej obnoviť birmovné milosti. 

„Veni Creátor Spiritus! — Príď, ó,  Duchu Stvoriteľu!“  

 

Najsvätejšia Trojica. 
 

LEKCIA (Rim 11, 33-36) 

Ó, hĺbka bohatstva a múdrosti a vedomosti Božej! Aké nevyspytateľne sú jeho 

súdy a nepochopiteľné jeho cesty! Veď ktože poznal myseľ Pánovu a ktože mu bol 
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radcom? Alebo kto mu dal prv, aby on musel vracať? Lebo z neho a skrze neho a 

pre neho je všetko. Jemu nech je sláva naveky! Amen. 

EVANJELIUM (Mt 28, 18-20) 

Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Daná mi je všetka moc na nebi i na 

zemi. Iďte teda a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha 

Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s 

vami po všetky dni až do skončenia sveta. 

 

1. V Ježišových rukách je všetka moc! Aká to potecha a aké povedomie, čo je 

proti tejto moci uzučký kruh magických modlárstiev tohto sveta? Preto, kto sa 

hlboko zakotví v poznaní a láske Ježišovej, ten má širší rozhľad a skrýva v sebe 

väčšiu duchovnú moc než najsilnejšia veľmoc tuzemská.  

2. „Učte všetky národy a krstite ich ...“ Už niet viac vyvoleného národa, Kristova 

moc nie je obmedzená, preto aj poslanie Cirkvi je všeobecné, po grécky 

»katolícke«, nerobiac rozdiely medzi jazykmi a národmi. Ježiš nebol úzkoprsý 

zakladateľ národnej cirkvi, ale všemohúci Boh a Otec všetkých národov. Preto 

sa Cirkev dostáva do každého štátu, aby učila a krstila, a do všetkých krajov 

sveta. A preto Cirkev v štáte každému národu a každej národnosti jednako 

hlása evanjelium a tým istým krstom krstí dietky všetkých občanov. To je 

príkaz Kristov, a to je povinnosť cirkvi katolíckej. Cirkev je nad národmi, je 

mocnosťou spájajúcou s Bohom. Táto mentalita Cirkvi, Kristom prikázaná, 

musí usmerňovať aj moju lásku k národu vlastnému. Pravé vlastenectvo je 

vtedy zdravé, keď je spojené s týmto kresťanským univerzalizmom, a vtedy je 

aj najosožnejšie štátu i národu.  

3. Človek sa má pokrstiť v mene Trojice, aby takto bola dokumentovaná 

príslušnosť jeho nielen k Cirkvi, ale aj k jednotlivým osobám Trojice božskej. 

Otec stvoril človeka, človek teda patrí vo svojej existencii Tvorcovi; Syn spasil 

človeka, napravil pomer lásky medzi Tvorcom a stvorením, a dal človeku 

možnosť života nadprirodzeného. Človek teda patrí i Spasiteľovi. A Duch 

zdokonaľuje, osvecuje človeka, a tak duša človeka patrí aj Duchu Svätému, ako 

dielo majstrovi. Následok tejto príslušnosti človeka k Trojici: oddaný 

kresťanský život a povedomá poklona: Sanctus, sanctus, sanctus ...  
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Božie Telo. 
 

LEKCIA (1 Kor 11, 23-29) 

Bratia! Ja som totiž prijal od Pána (náuku), ktorú som vám aj odovzdal: Pán Ježiš 

v ten večer, keď bol zradený, vzal chlieb a keď vykonal modlitby dobrorečenia, 

lámal (ho) a povedal: Vezmite a jedzte! Toto je telo moje, ktoré sa za vás obetuje. 

Toto čiňte na moju pamiatku! Podobne (vzal) po večeri aj kalich a povedal: Tento 

kalich je nová zmluva v mojej krvi! Kedykoľvek ho budete piť, čiňte to na moju 

pamiatku! Vždy teda, keď jete tento chlieb a pijete tento kalich, zvestujete smrť 

Pánovu, dokiaľ on sám nepríde. Preto ktokoľvek by nehodne jedol tento chlieb 

alebo pil tento kalich Pána, previní sa proti telu a krvi Pána. Nech sa teda každý 

najsamprv skúma, a len tak nech je z toho chleba a pije z toho kalicha. Lebo kto 

nehodne je a pije, ten si je a pije odsúdenie, pretože nerozoznáva telo Pánovo. 

EVANJELIUM (Jn 6, 56-59) 

Za onoho času povedal Ježiš zástupom židovským: Moje telo je opravdivý pokrm 

a moja krv je opravdivý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a 

ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem skrze Otca, aj ten, kto mňa je, bude 

žiť skrze mňa. To je ten chlieb, ktorý zostúpil s neba, a nie aký jedli vaši otcovia, 

a pomreli. Kto je ten chlieb, bude žiť naveky! 

 

1. Sviatosť Oltárna sa menuje gréckym slovom: eucharistia. To znamená 

vzdávanie vďaky, pretože vo svätej omši premenenie chleba a vína sa uvádza 

modlitbami vďaky, prefáciou. A veru práve táto najsvätejšia Sviatosť zasluhuje, 

aby sme vždy s povďačnosťou mysleli na Ježiša, že nám ju dal. Eucharistia je 

centrom bohoslužby katolíckej, veď omša svätá, rodisko eucharistie, je 

jedinečným prikázaným obradom našich kostolov. Opravdivý katolík: 

eucharistický človek.  

2. Eucharistia je obeta Nového zákona. Ježiš Kristus sa obetuje za nás Otcovi 

svojmu. To je omša. Ježiš povedal: Konajte to na moju pamiatku. Preto kňaz 

berie chlieb a víno, vyriekne nad nimi slová Kristove: Toto je telo moje, — Toto 

je krv moja — a v tej chvíli podstata chleba a podstata vína sa premení na 

bytnosť Kristovu. Pre zrak a hmat zostávajú spôsoby chleba a vína. Tu netreba 



 

74 
 

Božie Telo. 

mudrovať, tu niet miesta pre nijakú filozofiu. Kristus to povedal a prikázal. 

Kristus je Boh, preto to môže urobiť, a vskutku aj urobí. Tá biela hostia — to je 

Kristus, to je Boh. Preto sa jej klaniam. Nie je ona len symbolom Boha, ani čírym 

znakom, ale Boh sám. Len viera zrodí presvedčenie, len viera má jasné oči a 

teplý cit. Mnohé veci, ktorým ľudia slepo veria, samy sa menia a obracajú 

ľahkovernosť na posmech, hoci sú to veci z tohto sveta, hmatateľné a viditeľné: 

astronómia, fyzika, veda lekárska, chémia. Eucharistia sa nemení, nepripúšťa 

problémy: je dvetisícročnou skutočnosťou, z ktorej žili milióny, ktorá 

vychovávala na život a na smrť. Eucharistia stavala kostoly, tie najkrajšie. Keď 

sa z nich vysťahuje, spustnú, nemajú zmyslu, sú len modlitebňami, nie domami 

Božími.  

3. Eucharistia je medzi nami prebývajúci Ježiš. Keď vstupujem do kostola, moje 

oko mimovoľne hľadá to červené večné svetielko, ktoré označuje prítomnosť 

Božiu. Ihneď si uvedomujem, že som v blízkosti Boha, kľaknem si, spustím 

koleno na dlážku aspoň na chvíľu, aby som vyjadril veľkú myšlienku: prach v 

prach padá, aby som sa pokoril Tomu, ktorý z prachu stvoril človeka. Potom si 

vyhľadám miesto a — adorujem. V mysli sa podrobujem vo svätostánku 

prítomnému Ježišovi, uznávam jeho božstvo a moc, svoju slabosť, pozdravujem 

ho, požiadam Ho o silu, chcem byť s ním duševne stále spojený. „Adóro Te 

devóte, latens Déitas ..." Klaniam sa Tí vrúcne, Bože večitý ... Môj pobyt v 

kostole, či stojím, či kľačím, či sedím, musí stále dokumentovať prítomnosť 

Boha. Preto tá vážnosť, pohrúženosť pieta.  

4. Keď je kostol voľakde otvorený, a ja vojdem na chvíľu, na minútu, na dve, 

pozdravím Boha v eucharistii, pomodlím sa, vyponosujem sa, žiadam o milosť, 

a zas ticho sa vytratím na ulicu, do huku tohto sveta, hľa, to je čin katolíckeho 

presvedčenia a zbožnosti.  

5. Pred kostolom snímam klobúk, keď som muž; prekrižujem sa, keď som žena. 

To patrí eucharistii, Bohu. To si zaslúži každý známy. Zakrpatené duše na to 

nemyslia, surovosť sa skrýva aj pod strojenou ľahostajnosťou. Šľachetnosť aj 

voči Bohu plní predpisy zdvorilosti. Katolík aj v rovnošate, či je vojak alebo iný 

činovník, pozdraví kostol a eucharistiu, ako svojho predstaveného. Je to 

vyznávanie viery.  
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6. Eucharistia je aj pokrmom duše našej. Vo svätom prijímaní spájame sa s 

Kristom, s našim Spasiteľom, s našim priateľom, s našim Bohom. Toto spojenie 

je celkom intímne a slúži na to, aby prehĺbilo našu dušu, aby roznietilo lásku k 

Bohu a blížnym, aby sme s Kristom spolu kráčali po cestách života, aby sme sa 

akosi pretvorili na Krista, aby sme mali zabezpečený — život večný.  

 

Druhá nedeľa po Duchu Svätom. 
 

LEKCIA (1 Jn 3, 13-18) 

Drahí bratia, nedivte sa, že vás svet nenávidí! My vieme, že sme prešli zo smrti do 

života, lebo milujeme bratov. Kto však nemiluje, zostáva v (moci) smrti. Každý, 

kto nenávidí brata, je vrah! A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život, 

ktorý by v ňom zostal. V tom sme poznali lásku Božiu, že (Syn Boží) život položil 

za nás. A my tak isto máme aj život položiť za bratov. Ale ak niekto má pozemské 

imanie a vidí brata núdzu trieť, a srdce si pred ním zavrie, môže mať v sebe lásku 

Božiu? Dietky moje, nemilujte slovom, ani jazykom, ale skutkom a pravdou! 

EVANJELIUM (Lk 14, 16-24) 

Za onoho času povedal Ježiš farizejom toto podobenstvo: Ktorýsi človek prichystal 

veľkú večeru a pozval mnohých. V hodinu večere poslal svojho sluhu, aby povedal 

pozvaným: Poďte, lebo je už (všetko) pripravené. I začali sa jednomyseľne 

vyhovárať. Prvý mu povedal: Pole som kúpil a treba mi ísť pozrieť si ho; prosím 

ťa, maj ma za ospravedlneného. A druhý povedal: Päť párov volov som kúpil, a 

idem ich vyskúšať. Prosím ťa, maj ma za ospravedlneného. Iný povedal: Oženil 

som sa, a preto nemôžem prísť. Sluha sa vrátil a oznámil toto svojmu pánovi. 

Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: Vyjdi chytro na námestia 

a ulice mesta a priveď sem chudobných, mrzákov, slepých a chromých! A sluha 

povedal: Stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesta. Tu povedal Pán sluhovi: Vyjdi 

na cesty a k plotom. Tých, (ktorých nájdeš), donúť prísť, aby sa mi naplnil dom. 

Lebo vravím vám, ani jeden z tých mužov, čo som ich bol pozval, neokúsi mojej 

večere. 
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1. Hostina je ríša Božia, kráľovstvo Kristovo. Hospodár je Boh, ktorý povolal do 

mesiánskej ríše predovšetkým vodcov a učencov ľudu židovského. Prvý raz 

ústami prorokov a potom, keď nadišiel čas spásy, ústami Krstiteľa. Ale pozvaní 

boli natoľko prikovaní k veciam svetským, že si nevedeli vážiť toto pozvanie, 

ba vo svojom materiálnom zmýšľaní ani nechápali duchovný ráz ríše 

Mesiášovej. Ale zato táto ríša nezostane prázdna. Naplnia ju tí chudáci, ktorými 

vodcovia a učenci pohŕdali, čo v meste po uliciach žobrali, — ba prídu aj tí, čo 

nepatria do mesta, čo sú von z národa, pohania všetkých národov, s ktorými sa 

stýkať bolo pre Žida hriechom a znečistením. Hrozná tragédia a kliatba: do 

kráľovstva Božieho nevojdú práve tí, čo mali naň najväčšie nároky, a to pre 

svoju pýchu, trúfalosť, duševnú inferioritu, hmotárstvo a pôžitkárstvo.  

2. Povolanie Boha aj dnes platí. Hostina je duševný život. Na to je potrebné 

vyššie chápanie, šľachetná myseľ, vážne ponímanie celého života. 

Hospodárstvo — to je hmota, dom, role, peniaze. Nie sú to veci hriešne. Ba sú 

potrebné. Ale kto sa celý venuje týmto veciam a nemá času pre vyššie ciele, ten 

nebude človekom ducha. Voly — to je šport, výlety, náruživosti, zábavy, ba aj 

materiálna veda, spoločenské postavenie, všetko to, čím sa tento čas zabíja. To 

tiež nemusia byť veci hriešne. Sú dobré a dovolené, ale kto sa má len okolo nich, 

ten stratí cit pre dušu, kostol, náboženstvo. Nič iného tak dôkladne 

nevyprázdni dušu, ako nemierne športovanie. Aká úbohosť, keď sa niekto 

nevie o inom zhovárať ako o koňoch alebo o zápasoch! „Oženil som sa“ — tiež 

vec potrebná: rodinu založiť a jej sa venovať. Ale keď si manželia navzájom 

zabíjajú ducha, keď manželstvo je založené len na pôžitkárstve a nie na 

spoločnom duševnom živote, je to slabý zväzok a tiež len odvracia človeka od 

vyššieho ponímania tohto tuzemského bytia. Keď sa manželia spolu modlia, 

spolu meditujú, chodia na omšu, to je symbol duchovnosti a opravdivej 

vzájomnej duševnej podpory.  

3. Hostina — to je aj sväté prijímanie. Ako žiaci sme mali veľkú radosť, keď sme 

mohli prichádzať ku stolu Pána. Teraz to azda zanedbávame. Ešte dobre, že 

ročne raz prijímame. To nie je správne. Kristus práve tú inteligentnú, zrelú 

dušu potrebuje, lebo práve tá vyššia, inteligentná duša náležite vládze využiť 

všetky eucharistické hĺbky. Teda častejšie prijímať! A práve tá inteligentná, 

zrelá duša potrebuje najviac Krista. Nižšia duchovnosť sa uspokojí s 
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rozmanitým spojivom tohto pestrého sveta. Vyššie chápanie veci nie je tým 

všetkým uspokojené, má najvyššie nároky, nachádza svoje uspokojivé 

vyrovnanie len v Bohu. Eucharistia znamená vo svätom prijímaní 

najdokonalejšiu integráciu ľudskej duchovnosti. To zakotvenie časovosti vo 

večnosti, ktorú poskytuje Boh. „Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ Keď si 

neviem ceniť eucharistickú hostinu, keď mávam výhovorky, alebo 

ľahostajnosť, Boh ma môže zavrhnúť. Keď ja nepôjdem do kostola, preto kostol 

nezostane prázdny; keď ja nebudem prijímať, preto chlieb života aj naďalej sa 

bude lámať chudobným a biednym, tým, čo svoju duševnú chudobu a slabosť 

uznávajú. Nie Boh bude ukrátený, ale ja. Preto ešte raz: chcem prijímať 

častejšie!  

4. Toto evanjelium dokazuje aj to, že duševný život nespočíva len v stránení sa 

hriechov. To je potrebné negatívum. Ale stále zostáva iba vybielenou stenou, 

ktorá málo znamená. Život bez hriechu ešte neznamená život čnostný. A bez 

čností ani spasenia niet. Bezúhonný človek má iba povolanie k duševnému 

životu, ale nie je ešte účastníkom života milosti Ježišovej. Ježiša treba hľadať a 

vyhľadať nezištne, bez výhovoriek, prosto a zmužile.  

 

Tretia nedeľa po Duchu Svätom. 
 

LEKCIA (1 Pt 5, 6-11) 

Drahí bratia! Pokorte sa pod mocnou rukou Božou, aby vás povýšil v čase 

navštívenia! Na neho preneste všetky svoje starosti, a on sám sa bude o vás starať! 

Buďte striezliví a bedlite, lebo váš protivník, diabol, ako ručiaci lev obchádza a 

hľadá, koho by zožral! Vzoprite sa mu pevní vo viere! Vedzte: Také isté utrpenia 

znášajú všetci bratia po celom svete! A Boh, nadovšetko milostivý, ktorý vás skrze 

Krista Ježiša povolal do svojej večnej slávy, nech vás sám po tomto krátkom 

utrpení zdokonalí a utvrdí, posilní a postaví na pevný základ! Jemu sláva a moc 

na veky vekov! Amen. 
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EVANJELIUM (Lk 15, 1-10) 

Za onoho času: približovali sa k Ježišovi mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. 

Farizeji a zákoníci šomrali a hovorili: Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. 

Vtedy im povedal toto podobenstvo: Keď má voľakto z vás sto oviec a jedna z nich 

sa mu stratí, či nezanechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za stratenou, 

kým ju nenájde? Keď ju nájde, vezme si ju na ramená a raduje sa. Keď príde 

domov, zvolá priateľov a susedov a    povie im: Radujte sa so mnou, lebo som si 

našiel stratenú ovcu. Vravím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným 

hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimideviatimi spravodlivými, 

ktorí nepotrebujú pokánia. Alebo žena, čo má desať drachiem, ak stratí jednu 

drachmu, či nezapáli svetlo, nevymetie dom a nebude starostlivo hľadať, kým ju 

nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedy a povie: Radujte sa so mnou, 

lebo som našla stratenú drachmu! Vravím vám, takto sa budú tešiť anjeli Boží z 

jedného hriešnika, ktorý robí pokánie. 

 

1. Pán Ježiš najlepšie pozná našu ľudskú slabosť. Vie, že upadáme do hriechov. 

Taká neuvedomelá ľudská duša, ktorá nepozná milosrdenstvo Božie, ľahko sa 

zrieka viery a nábožného života s tým odôvodnením, že hriešny život nemôže 

zanechať a s toľkými hriechmi i tak nepatrí do blízkosti Božej. Chráň ma Boh 

od takéhoto zmýšľania! Keď som zhrešil, treba uznať, že som spáchal hriech. 

Len toto povedomie hriešnosti ma môže zachrániť. A v tomto povedomí je 

základ pokánia. Preč s cynickými poznámkami, že Boh ináč bude súdiť než 

morálka! Nie a nie: tá morálka nie je jednoduchou tlačenou knihou, ale 

prirodzeným zákonom a Bohom zjaveným príkazom. Stačí jedna myšlienka: čo 

by bolo, keby tento alebo onen hriech páchali bezstarostne všetci ľudia bez 

výnimky? Vždy prídem k záveru: bol by to koniec poriadku, koniec sveta. My 

inteligenti páchame hriechy, ale tešíme sa, že ľud je zachovalý, lebo ináč by sa 

zrútilo všetko. Tu vidieť nespravodlivosť takéhoto nášho zmýšľania. Každým 

hriechom kazíme nielen seba, ale celé okolie, aj ten ľud. Teda uznať hriešnosť! 

A potom sa napraviť!  

2. Nič som medzi toľkými, a predsa chýbam Ježišovi, keď ma hriech odtrhne od 

neho. Hľadá ma, dáva mi všetky možné príležitosti, aby som sa vrátil. Idem, 

vrátim sa, lebo najlepšie je byť s Ježišom.  
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3. Netreba pohŕdať inými, ktorí majú viac slabostí a väčšmi upadajú než ja. 

Pomáhať im musím a mať s nimi zľutovanie. Nemôžem vedieť, či nepadnem 

čochvíľa hlbšie, než ten, koho tak nemilosrdne odsudzujem. Najošklivejšia vec 

by bola rovno tešiť sa, že môj brat upadol do hriechu, a tým je azda 

znemožnený, a ja tým lepšie vynikám vo svojej domnelej bezúhonnosti. Môj 

hriech a môj duševný úpadok by bol istotne väčší, než hriech cudzí, ktorý som 

využil.  

4. Mýtnici prenajímali mýta od štátu a vyberali mýtne. Keďže štát požadoval od 

nich vysoký prenájom, tak drali ľud na mýte, aby mali z prenájmu úžitok. Preto 

to bolo nenávidené povolanie. Farizeji a zákoníci boli zasa kastou 

privilegovanou. Pokladali sa za najlepších. Mysleli si, že s hodnosťou chodí aj 

cnosť. Nestýkali sa s mýtnikmi a hriešnikmi. Odsudzujú Ježiša, že s nimi hovorí 

a je, a tak sa znečistí. Aká je zaslepenosť ľudská! Možno, že hriešnici a mýtnici 

páchali mnoho drobnejších hriechov, ale farizeji a zákoníci vo svojej pýche a 

nadutosti, vo svojej zatvrdilosti, vo svojom hmotárstve a lakomstve páchali tie 

hlavné hriechy jeden za druhým. A pokladali sa predsa za vodcov bezúhonných.  

5. Dojímavá je láska Ježišova voči hriešnikom. Ako láskavo s nimi zaobchádza! 

Obraz nájdenej ovce, ktorá leží na ramenách dobrého pastiera, najlepšie 

vystihuje mesiášsku dušu Ježišovu. Ľudská slabosť a pokora na ramenách 

mocného Boha, — hľa, to je najvnútornejší život duševný, život cirkvi svätej. 

Svätý človek rodí sa týmto slovom, mea culpa! Svätý človek poznáva svoju 

hriešnosť, zlý človek je zas presvedčený o svojej svätosti.  
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LEKCIA (Rim 8, 18-23) 

Bratia! Súdim, že utrpenia terajšieho času nie sú rovné sláve, v ktorej sa máme 

zjaviť. A všetko stvorenie s dychtivou túžbou očakáva toto zjavenie sa synov 

Božích. Lebo stvorenie bolo podrobené ničomnej márnosti nie dobrovoľne, ale 

vôľou toho, ktorý ho podrobil v nádeji, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z 

otroctva skazy (a bude mať účasť) na slobodnej sláve dietok Božích. A vieme, že 
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všetko stvorenie spoločne vzdychá a spoločne sa zvíja v bolestiach až dosiaľ. A 

nielen ono, ale aj my sami, ktorí máme prvotiny Ducha, aj my sami v sebe stenáme 

a očakávame synovstvo Božie i vykúpenie svojho tela v Kristu Ježišovi, Pánovi 

našom. 

EVANJELIUM (Lk 5, 1-11) 

Za onoho času, keď Ježiš stál na brehu Genezaretského jazera, tlačil sa k nemu 

zástup, aby počul slovo Božie. I zazrel pri brehu jazera dve lode - rybári z nich 

vystúpili a prali si siete - sadol si teda do jednej z lodí, čo bola Šimonova, a 

požiadal ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z lode začal učiť 

zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Zavez na hlbinu a spustite siete 

na lov! No Šimon mu odpovedal: Pane, celú noc sme sa namáhali, a nič sme 

nechytili. No na tvoje slovo spustíme siete. Urobili tak. I zahrnuli veľké množstvo 

rýb, takže sa im trhali siete. I zakývali na svojich spoločníkov, ktorí boli na inej 

lodi, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe lode, takže sa (bezmála) 

potápali. Keď to videl Šimon Peter, hodil sa Ježišovi na kolená a povedal: Pane, 

odíď odo mňa, lebo som hriešny človek! Hrôza ho totiž prenikla, i všetkých, ktorí 

boli s ním, nad lovom rýb, ktoré boli chytili; podobne i Jakuba a Jána, synov 

Zebedejových, ktorí boli spoločníkmi Šimona. Potom povedal Ježiš Šimonovi: 

Neboj sa! Odteraz už ľudí budeš loviť. Keď svoje lode pritiahli k brehu, zanechali 

všetko a nasledovali ho. 

 

1. Bolo to hneď na začiatku Ježišovej verejnej činnosti, keď bohatým 

rybolovom ukázal Petrovi dôležitosť jeho budúceho povolania; spravovať 

loďku Cirkvi a loviť ľudí. Jednoduchý rybár z blízkeho Kafarnaumu, Šimon, 

ktorého Ježiš pomenoval skalou, Petrom, vybral sa večer so svojimi druhmi k 

jazeru na rybolov. Celú noc, keď je najvýhodnejší čas na rybárčenie, nič 

nechytili. Ráno prišiel Majster, učil z loďky ľudí a potom sa stal zázrak. Nie 

preto, aby sa ľudia čudovali, ale aby Petrova prostá rybárska ideológia 

prevrátila sa v základoch, aby sa jeho horizont aspoň v tušení rozšíril na 

budúcnosť. Pred jeho duševnými očami sa vynárajú kontúry ohromného mora 

pestrého sveta, a on na ňom ako lovec ľudí. Pápeži pokladajú ešte aj dnes 

lodičku Petrovu za úradný symbol Cirkvi a najvážnejšie listiny pečatia 

prsteňom rybára „annulo piscatoris“. Celá úspešná správa Cirkvi katolíckej 
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zrkadlí sa v tomto evanjeliu. Spravovanie sa deje z príkazu Kristovho i pri 

všetkej ťažkosti priviesť ľudí k duševnému životu. „Na Tvoje slovo...“ Kristus je 

s pápežom, preto jeho činnosť musí byť úspešná a požehnaná. A nie je sám, má 

svojich verných druhov v spravovaní toľkých duší. Pokora Petrova, ktorou 

uznával svoju hriešnosť, povýšila ho na najvyššie miesto, a jeho nekonečná 

dôvera v Ježiša zaistila mu úspech a požehnanie.  

2. Teším sa zo srdca, že patrím do tejto Cirkvi, ktorú Peter spravoval po prvý 

raz. Vidím veľkú prácu Ríma, aby boli ľudia spasení, ku Kristovi privedení; 

vidím ten tichý, ale pritom zázračný rybolov, vidím Cirkev na hlbine vekov, na 

výške svojho Kristom určeného povolania. To ma utvrdzuje v mojej vernosti a 

láske voči Cirkvi, voči Rímu, voči pápežovi. Som katolík.  

3. Všetka iná práca v Cirkvi, apoštolovanie kňazov a laikov, závisí od toho, či sa 

koná na príkaz Kristov, v jeho intenciách. Osobné chúťky a osobné ciele nie sú 

Kristove ciele, preto na konci sú škodlivé pre Cirkev. Pre Ježiša získavame, a nie 

pre seba. Kto v práci v Cirkvi má pred sebou osobné úspechy, je zradcom veci. 

Práca v Cirkvi závisí aj od toho, či sa koná na hlbine, či ľudia, kňazi, muži a ženy 

sú duševne hlboko založení, či čerpajú svoje sily z Krista, z Eucharistie, z 

modlitby. Práca v Cirkvi závisí aj od toho, či ju nekazí a nenivočí malicherná 

žiarlivosť jednotlivcov. Peter si povolal druhov, ináč by sa bola sieť roztrhla a 

práca by bola bývala zmarená. Treba sa tešiť, keď mnohí pracujú, ba treba 

povolať ľudí do práce. Kto chce všetko sám vykonať, kto pre akúsi duševnú 

nízkosť žiarli na prácu iných, ba prekáža jej, kto skritizuje úspech iných len 

preto, že ho nedosiahol sám, ten je nie na hlbine, toho sieť sa trhá, ten je 

zradcom Cirkvi, zradcom Ježiša.  
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LEKCIA (1 Pt 3, 8-15) 

Drahí bratia! Všetci buďte jednomyseľní v reči, súcitní, milujte všetkých bratov! 

Buďte milosrdní a pokorní! Neodplácajte sa zlým za zlé a zlorečením za 

zlorečenie, naopak, žehnajte im, lebo ste povolaní, aby ste boli dedičmi 

požehnania! Kto po živote veľmi túži a rád by videl šťastné dni, nech od zlého si 

jazyk chráni a ústa od ľstivých rečí. Nech vystríha sa zlého a koná iba dobré, nech 

vyhľadáva pokoj a sleduje ho stále. Pán hľadí na spravodlivých, ich prosby počúva 

jeho sluch, a Pánova tvár proti tým je, ktorí nedobre len robia. Kto vám ublíži, keď 

budete horliví v dobrom? Ak trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení! Nebojte sa 

a neľakajte sa ich hrozieb, ale Pána Krista si sväto zachovávajte v srdciach! 

EVANJELIUM (Mt 5, 20-24) 

Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak len vaša spravodlivosť nebude 

väčšia ako (spravodlivosť) farizejov a zákonníkov, nevojdete do kráľovstva 

nebeského. Počuli ste, že dávnym (predkom) bolo povedané: Nezabiješ! Kto by sa 

teda dopustil vraždy, zaslúži si súd. No ja vám hovorím, že každý, kto by sa (bez 

príčiny) hneval na svojho brata, zaslúži si súd. Kto by však svojmu bratovi 

povedal: Hlupák! zaslúži si (odsúdenie) vysokej rady. A kto by mu povedal: 

Blázon! ten si zaslúži pekelný oheň. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam ti príde 

na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar pred oltárom, odíď sa 

najprv zmieriť so svojím bratom, a potom sa vráť a obetuj svoj dar. 

 

1. U Ježiša nestačí len navonok zachovávať zákon a predpisy, on vidí hlbšie, do 

srdca. Starozákonné predpisy boli tiež len také vonkajšie veci, ktoré sa prísne 

zachovávali, ale vodcovia ľudu vo svojom srdci boli skazení a plní 

nešľachetných citov. Učeník Kristov musí mať väčšiu, hojnejšiu, už v srdci 

koreniacu spravodlivosť, ináč nemá čo hľadať v kráľovstve Božom, v duševnej 

to sfére Kristovej. Nový zákon priniesol posolstvo Kristovo, jeho evanjelium, a 

toto posolstvo pretvorí srdcia a duše, zreformuje zmýšľanie, a nielen litery 

zákona. Zákon a srdce, to sú dve rozličné veci. Kto vyhovie zákonu, môže byť 

jednoduchým otrokom, ktorý sa bojí trestu. Kto vyhovie srdcu, a to Srdcu 
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Ježišovmu, ten má lásku, kresťanské zmýšľanie, kráľovstvo Božie vo svojej 

duši.  

2. Kristus je prísny. Najmä čo sa týka dobrého spolunažívania s ľuďmi, lebo to 

pokladá za podstatu svojho učenia. Aby si nikto nemyslel, že pritom, keď sa 

jeduje, keď nevie odpúšťať, keď má hnevy, keď nadáva, keď upodozrieva, keď 

osočuje, môže byť dobrým kresťanom. Tu ide Ježiš do najjemnejších odtienkov. 

Zákon trestá toho, kto zabije, alebo ublíži telesne inému. Kristus, a po ňom 

každý kresťan, musí odsúdiť už aj toho, kto sa hnevá na iného. Tobôž je 

odsúdeniahodný ten, kto ohovára blížneho svojho, ubližuje mu na cti, a nadáva 

mu. A kto sa natoľko dotkne cti brata svojho, že ho ponižuje pred inými a uráža 

ho, ten si zasluhuje práve najväčší trest. Zmýšľanie naše musí byť 

pokojamilovné, netreba myslieť o nikom zlé, ale s láskou treba hľadieť na 

každého a pomáhať mu telesne i duševne. Kristus by chcel v nás vypestovať 

vnútorný cit pre obcovanie svätých, kde niet nedorozumenia a hnevu.  

3. I ja sa obetujem, chodievam na omšu, na prijímanie. Treba dať pozor, aby 

som sa nezjavil pred Bohom v stave stáleho hnevu. Aká to urážka pre Ježiša, 

obetovať mu srdce zlé, zlostné, jedovaté, hnevlivé, ktoré len odsudzuje, 

ohovára, robí intrigy a teší sa, keď hnevníka stihne nepríjemnosť. Aká to 

bezočivosť ísť na sväté prijímanie, prijať Ježiša, ktorý je sama láska, a mať 

pritom nezmierlivé srdce, nespratnú náturu, ktorá sa nevie zniesť s nikým. 

Katolík neosočuje, nepovie poznámky, ktoré škodia inému, hľadá pokoj, nie je 

farizejom, ktorý sa boji len litery zákona, katolík má v srdci cit spravodlivosti 

Kristovej.  
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LEKCIA (Rim 6, 3-11) 

Bratia! Všetci, ktorí sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli 

pokrstení. Krstom sme boli totiž spolu s ním pochovaní vo smrť (jeho), aby tak, 

ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme kráčali v novosti 

života. Ak sme zrástli s ním podobnosťou jeho smrti, práve tak budeme (rásť s 
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ním) aj (podobnosťou) jeho vzkriesenia. Veď vieme, že náš starý človek spolu s 

ním bol ukrižovaný, aby (naše) hriešne telo bolo umŕtvené a my sme už viac 

neotročili hriechu. Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu. A keď sme 

zomreli s Kristom, veríme, že s Kristom budeme aj žiť. Vieme, že Kristus, ako vstal 

z mŕtvych, viac už neumiera, že smrť nad ním viac už nepanuje. Lebo zomrel, ale 

zomrel raz navždy hriechu; a žije, ale žije Bohu. Tak isto aj vy súďte o sebe, že ste 

mŕtvi hriechu, lenže živí Bohu, v Kristu Ježišovi, Pánovi našom. 

EVANJELIUM (Mk 8, 1-9) 

Za onoho času, keď zasa bol s Ježišom veľký zástup a nemali čo jesť, zvolal k sebe 

učeníkov a vravel im: Ľúto mi je zástupu, lebo, hľa, už tretí deň zotrvávajú pri 

mne, a nemajú čo jesť. Ak ich lačných pustím domov, odpadnú na ceste, keďže 

niektorí z nich prišli zďaleka. - Odpovedali mu jeho učeníci: Odkiaľže kto bude 

môcť (dostať) chleby a nasýtiť ich tu na púšti! I opýtal sa ich: Koľko chlebov 

máte? Odpovedali: Sedem. Tu rozkázal zástupom rozložiť sa na zemi. Potom vzal 

sedem chlebov, vďaky vzdával, rozlámal ich a dával svojim učeníkom, aby ich 

rozdávali. I rozdali ich zástupu. Mali aj niekoľko rybičiek. I tie požehnal a kázal 

ich rozdať. Jedli a nasýtili sa a z odrobiniek, ktoré zostali, nazbierali ešte sedem 

košov. Tých, ktorí jedli, bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil. 

 

1. O prvom zázračnom rozmnožení chleba sme čítali v evanjeliu na štvrtú 

pôstnu nedeľu. Ježiš robí ten zázrak aj po druhý raz. Tým sa ešte lepšie 

vyostruje obraz Kristov, ktorý sa stará o ľudí. Katolicizmus je náboženstvom 

pre tento život, kde žijú ľudia hladní, ktorí bez jedla, bez bývania, bez šatenia 

stratia svoju ľudskú dôstojnosť. Ježiš najlepšie pozná všetky biedy a krízy 

človeka, a ľúto mu ho je. Chce mu pomáhať, aby neustal na ceste do večnosti. 

Katolicizmus je aj sociálnou náukou, ktorá prakticky rieši spoločenské 

problémy tým, že vštepuje do sŕdc cit Kristov k blížnemu, cit spokojného 

spolužitia a cit obetavej lásky. To je ten veľký zázrak Kristov, ktorý aj dnes 

najlepšie rozdeľuje chlieb a ostatné majetky, potrebné pre život.  

2. Musím sa pričiniť, aby spravodlivosť Kristova, a najmä jeho láska a súcit k 

spolublížnym stali sa smernicami verejného života. Pri rozmnožovaní chleba 

nevidíme ani triednej pýchy, ani triedneho boja, ale jednoducho spoločnosť 
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ľudí, ktorí poslúchajú Krista. Počúvajú a poslúchajú. Týmto sa dáva rovnako 

ten istý chlieb, tá istá duševná a telesná potrava. Bez výnimky, bez ohľadu na 

národnosť, vek alebo spoločenskú triedu, bez ohľadu na to, či ide o mužov 

alebo o ženy. Toto solidárne spolunažívanie ľudí, táto opravdivá Kristova 

spoločenská náuka sa musí uplatniť v spoločnosti, v mestách, v obciach, v 

celom štáte. Tá náuka, ktorá platí rovnako pre všetkých a ktorá kladie rovnakú 

váhu na duševný a telesný pokrm, dáva jednako možnosť hmotnému a 

nábožnému vývoju. Keď sa my inteligenti nebudeme o to pričiňovať, bude 

Kristus cudzí práve tam, kde sa o všetkom rozhoduje. Musím v sebe vytvoriť 

kresťanskú dušu, ale potom musím túto dušu aj navonok uplatniť, musím mať 

lásku voči tomu národu, ktorému patrím a ktorý tiež má nároky na Kristove 

slová a na život, Kristovými zásadami spravovaný.  

3. Aj ja si zabezpečujem každodenný chlebíček. Pracujem za seba a za svojich. 

Niekedy sú ťažkosti, starosti. Mám úfnosť v Bohu, mám nádej v Kristovi. Keď 

pracujem v jeho duchu, postará sa o mňa a o mojich, aby sme neustali na ceste 

života, veď nás miluje a vyslyší našu modlitbu: „Chlieb náš každodenný daj nám 

dnes ...“  
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LEKCIA (Rim 6, 19-23) 

Bratia! Pre slabosť vášho tela poviem ľudský príklad: Ako ste svoje údy dávali do 

otroctva nečistoty a nepravosti, aby (ste sa dopúšťali) nepravosti, tak teraz 

dávajte svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste boli posvätení. Keď ste boli 

otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti. A aký úžitok ste vtedy mali 

z toho, za čo sa teraz hanbíte? Veď koniec tých (skutkov) je smrť! Teraz však 

oslobodení od hriechu a slúžiac Bohu, máte ovocie posvätenia a ako jeho 

zakončenie život večný. Smrť je totiž odplatou za hriech, ale (darom) milosti 

Božej je život večný v Kristu Ježišovi, Pánovi našom. 
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EVANJELIUM (Mt 7, 15-21) 

Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Chráňte sa falošných prorokov, 

ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, zvnútra však sú dravými vlkmi. Po ovocí 

ich poznáte. Veď či oberajú s tŕnia hrozná alebo s bodlačia figy? Tak každý dobrý 

strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť 

zlé ovocie, ani zlý strom nerodieva dobré ovocie. No každý strom, čo nerodí dobré 

ovocie, vytnú a hodia na oheň. Teda po ich ovocí ich poznáte. Nie každý, kto mi 

hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale iba ten, kto plní vôľu 

môjho Otca, ktorý je na nebesiach. 

 

1. Falošný prorok je každý, kto hlása názory, protiviace sa náuke evanjelia. 

Mnohí filozofi, národohospodári, prírodovedci a učenci iného odboru, ktorí 

naplňujú svet svojimi výmyslami a problémami, sú najväčší nepriatelia 

evanjelia v každom čase. Ježiš varoval pred farizejmi a zákoníkmi, ktorí ho 

prenasledovali až na smrť, ale myslel aj na potomkov týchto intelektuálov, na 

tých, čo doktrínami svojimi ustavične šíria okolo seba duševnú nákazu, alebo 

aspoň ľahostajnosť a pochybovačnosť. Títo hovoria a píšu v rúchu ovčom: pod 

titulom dobroprajnosti, v mene humanity, altruizmu, objektívnosti, pod 

rúškom vedy, ale vnútri sú dravými vlkmi; majú zrejmú tendenciu rozsievať 

semeno nevery a duševnej revolúcie. Naša inteligencia, ktorá sa oboznamuje s 

týmito názormi práve v mladom veku, keď zdravá kritika ešte nie je vyvinutá a 

keď ju len novota tiahne, hromadne sa stáva obeťou týchto falošných prorokov. 

Kto nemá pevnej chrbtovej kosti, zdravej kritiky, rodinnej tradície, 

prirodzeného citu voči dobru a pravde, kto nemá dosť pevnú vieru, ten ťažko 

zostane katolíkom. Stane sa falošným učeníkom falošných prorokov. Podrží 

ovčie rúcho katolíka podľa mena, vnútri však nebude síce dravým vlkom, ale 

tým istejšie akýmsi prechodným tvorom medzi zvieratami a človekom, ktorý 

sa zriekol vyššej duchovnosti, a ktorý svojimi naturalistickými názormi, svojou 

ľahostajnosťou, a len pre hmotné zaopatrenie zariadeným živorením sa viac 

približuje zvieratám, než človeku, ktorý má v prírodovede meno „homo 

sapiens“, človek múdry.   

2. Ja ako verný syn Cirkvi svojej, ako katolík nielen menom, ale aj svojím 

presvedčením a vierou musím mať ku všetkým falošným doktrínam a ku 



 

87 
 

Siedma nedeľa po Duchu Svätom. 

všetkým ľuďom, ktorí sa dali nimi viesť, svoje povedomie výsosti. To nie je 

pýcha, to je len povedomie toho, že som synom Božím, spasiteľnou náukou 

evanjelia osvieteným, duševným životom žijúcim, kým tí ostatní sú ľudia 

rozhodne menejcenní, lebo im chýba časť inteligencie, a to časť v živote 

najrozhodnejšia; inteligencia náboženská. To nie je neláska, alebo nenávisť, ale 

jednoduchá ľútosť nad tými dušami. Veď mnohí z nich ani nie sú si vedomí tejto 

menejcennosti a bezduchovnosti svojej, ba pokladajú sa za osvietencov a 

pohŕdajú nami len preto, že sedia v prachu a nepozdvihnú svojho zakrpateného 

ducha do vyšších sfér. Mnohí z nich nedostali dostatočnú náboženskú výchovu 

alebo len falošnú. Mnohí z nich vôbec nemajú rozumových, tým menej 

duševných schopností vyšvihnúť sa nad seba. S týmito treba zaobchádzať 

veľmi láskavo a trpezlivo. Aký to prevrátený svet: niektorý katolík sa cíti 

menejcenný v kruhu týchto osvietencov. To je otrocká, neuvedomelá duša. Keď 

je akési povedomie, ktoré môže povyšovať človeka, tak je to jedine povedomie 

nábožného človeka a predovšetkým katolíka. Pre pokrokárske prostredie 

nikdy nesmie trpieť moje katolícke povedomie. Som nositeľom Kristových ideí 

...  

3. Po ovocí ich poznáte. To je kritika, ktorá nám dáva jasný obraz o podstate 

všetkých doktrín. Treba si uvážiť, akého vychovávajú človeka; ako zariadia 

rodinu; ako mravný život; či ide po ich šľapajách pokoj a rozkvet, alebo 

nenávisť a skaza. Či tvoria nové hodnoty, alebo len staré búrajú? A čo je hlavné, 

či uspokoja človeka, alebo nie, či mu vyhovejú, nielen telu, ale i duši. A tu treba 

brať vždy celok, nielen jednotlivé osoby, dobro celku, „bonum commune" a 

hľadisko prevyšujúce malý rámec daných časov, hľadisko večnosti, „sub specie 

aeternitátis." Doktríny sa odzrkadľujú aj v živote jednotlivcov.  

4. Aj z našich kruhov musíme odstrániť to, čo nesie zlé ovocie. Také podujatie 

a takých vedúcich ľudí, ktorí neslúžia rozšíreniu a cti evanjelia, treba nahradiť 

inými. To požaduje vec katolícka. Lebo aj naši nepriatelia ľahko súdia podľa 

ovocia, a veľmi ochotne odsúdia katolicizmus pre nezdarilé ovocie niektorých 

nepodarencov.  

5. Nestačí len ústami hlásať náboženstvo, hovoriť Pane, Pane; nestačí iba 

modliť sa, ale treba žiť podľa viery, konať vôľu Božiu. To je zrejmé, ináč by sme 

boli sami farizejmi.  
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LEKCIA (Rim 8, 12-17) 

Bratia! Nie sme zaviazaní telu, aby sme podľa tela žili, lebo ak žijete podľa tela, 

zomriete, ale ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť, pretože všetci, 

ktorých vedie Duch Boží, sú synmi Božími. Neprijali ste ducha otroctva, aby ste sa 

zasa museli báť, ale prijali ste Ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba! Otče! A 

ten istý Duch dosvedčuje spolu s naším duchom, že sme dietkami Božími. Ak sme 

však dietkami, sme aj dedičmi, a to dedičmi Božími a spoludedičmi Kristovými. 

EVANJELIUM (Lk 16, 1-9) 

Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom toto podobenstvo: Bol istý bohatý 

človek, ktorý mal správcu. Tohto obžalovali u neho, že márni jeho majetok. 

Zavolal si ho a povedal mu: Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho 

správcovstva, lebo už viac nemôžeš byť správcom! Vtedy si správca povedal: Čo 

urobím, lebo mi môj pán berie správcovstvo? Kopať nevládzem, žobrať sa 

hanbím. Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď ma zbavia 

správcovstva. Povolal dlžníkov svojho pána po jednom a prvému povedal: Koľko 

dlhuješ môjmu pánovi? On odpovedal: Sto kadí oleja. Povedal mu: Ber svoj úpis, 

sadni si a napíš päťdesiat! Potom druhému povedal: A ty koľko dlhuješ? On 

odpovedal: Sto meríc pšenice. Povedal mu: Ber svoj úpis a napíš osemdesiat! I 

pochválil pán nespravodlivého správcu, lebo si opatrne počínal: Synovia tohto 

sveta sú veru opatrnejší oproti sebe rovným ako synovia svetla. I ja vám hovorím, 

robte si priateľov z márnej mamony, aby vás, keď sa pominiete, prijali do večných 

stánkov. 

 

1. Poškodený bohatý pán, o ktorom hovorí evanjelium, prišiel na podvod 

svojho prepusteného správcu. Akiste požadoval od dlžníkov pôvodnú dlžobu, 

ale sám musel uznať, že bývalý správca konal prefíkane múdro. Veď aj on sám 

patril do tohto skazeného sveta, kde neplatí morálka, ale jedine úspech, či 

pravou, či nepravou cestou. Evanjelista pritom poznamenáva, že veru synovia 

tohto sveta sú múdrejší, než synovia svetla. Ten správca vo svojom krušnom 

položení dobre využil ten krátky čas, čo mu ostával do konečného zrátania, aby 
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potom nemusel žobrať. Podvodom si chcel zabezpečiť budúcnosť a 

obdivuhodná je jeho prefíkanosť a horlivosť, s akou sa tejto veci chytil. Pán 

Ježiš na konci evanjelia dáva krátke poučenie z tejto histórie, v hospodárskom 

svete tak všednej. Tuzemské majetky, bohatstvo, peniaze, postavenie, tá 

takzvaná mamona, zdá sa byť naozaj nespravodlivá, veď sa nerozdeľuje podľa 

skutočnej potreby a nadania. Ale keď ho už človek má, tak ho treba užívať tak, 

aby sme mali zásluhy na večnú odmenu. Tú nespravodlivosť rozdelenia 

majetkov musí vyrovnať správne použitie, inak práve bohatstvo je najväčšou 

prekážkou, aby majiteľ žil duševným životom, lebo majetok neraz robí srdce 

zatvrdilým a lakomým. Ľudia vo svete, synovia tohto sveta všetko možné 

urobia, aby využili tento krátky čas pre svoje nízke ciele, sú múdri a chytrí. 

Duševný človek, katolík sa nemá dať zahanbiť od týchto. On má tiež krátky čas 

k dispozícii, veď každý život je krátky, a môže pracovať len dovolenými 

prostriedkami, čo je zrejmé, ale má vyvinúť nie menšiu usilovnosť v získavaní 

duchovných hodnôt a nie menšiu múdrosť, než ľudia vo svete pre hmotné veci 

a úspechy.  

2. Toto podobenstvo ostro rozlišuje dva protichodné svety: svet takzvaných 

synov sveta a svet synov svetla. Tamtí sú ľahostajní ľudia, žijúci bez duševných 

potrieb, títo zas ľudia zakotvení v Bohu. Musíme dať veľký pozor, aby sme my 

v propagovaní dobrej veci neboli nedbanliví, veľmi hanbliví, ľahostajní, lebo 

všetky pozície zaujmú pred nami synovia tohto sveta. My máme ťažké 

položenie, lebo my musíme najskôr skúmať prípustnosť prostriedkov, ale naša 

horlivosť a múdrosť vždy si nájde cesty, ako čeliť prefíkanosti nepriateľov.  

 

Deviata nedeľa po Duchu Svätom. 
 

LEKCIA (1 Kor 10, 6-13) 

Bratia! Nebuďme žiadostiví zlého, ako boli žiadostiví oni (Židia). Ani nebuďte 

modloslužobníkmi ako niektorí z nich! Veď je napísané: Posadil sa ľud, aby jedol 

a pil. Potom vstali, aby sa (hriešne) bavili. Ani nesmilnime, ako niektorí z nich 

smilnili, a padlo ich za jediný deň dvadsaťtritisíc! Ani nepokúšajme Krista, ako ho 
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niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov! Ani nerepcite, ako niektorí z nich 

reptali, a zahynuli od anjela záhuby! A im sa to stalo, aby boli na predobraz 

(nám), a bolo to napísané na poučenie nám, ktorých zastihli tieto posledné časy. 

Preto teda, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol! Skúšky, ktoré na 

vás prišli, nie sú nadľudské, a Boh je verný! On nedopustí skúšať vás nad vašu 

mohúcnosť, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju mohli zniesť. 

EVANJELIUM (Lk 19, 41-47) 

Za onoho času, keď sa priblížil Ježiš k Jeruzalemu a zazrel mesto, zaplakal nad 

ním a hovoril: Keby si aj ty poznalo, a to v tento svoj deň, čo ti pokoj prináša! 

Teraz je to však skryté pred tvojimi očami. Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji 

nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú odvšadiaľ, i teba i deti tvoje, 

ktoré sú v tebe, povalia na zem a nenechajú v tebe kameň na kameni, keďže si      

nepoznalo čas svojho navštívenia. Potom vošiel do chrámu, začal z neho vyháňať 

predavačov a hovoril im: Napísané je: Dom môj má byť domom modlitby! Vy ste 

však z neho urobili lotrovskú peleš. A deň po deň vyučoval v chráme. 

 

1. Ježiš ide pred svojím umučením do svätého mesta. Oduševnený zástup a 

verní učeníci ho sprevádzajú. Pripravujú mu slávnostný vchod do mesta. Ale 

Ježiš, keď uvidí mesto, zaplače. Ešte by bol čas na to, aby toto mesto uznalo 

svoju opravdivú spásu, najmä dnes, keď ho uvidí tak triumfálne prichádzať 

medzi svoje múry. Ale všetko je márne. Čo je tá malá hŕstka ľudí, čo mu 

privoláva na slávu, Hosana, oproti tomu veľkému mestu! Pohrúženosť do 

hmoty a márna snivosť o akejsi budúcej tuzemskej sláve židovského národa 

zaslepili oči tomuto mestu. Príde skaza, zborenie Jeruzalema, ktoré sa potom 

roku 70. uskutočnilo. Kristus miloval svoj národ, Kristus miloval toto svoje 

mesto, kde toľko učil a kde aj umrel. Miloval ho, preto mu chcel dobre. Veď 

Jeruzalem predstavoval každému synovi židovského národa súhrn 

vlasteneckých citov a patriotskej pýchy.  

2. Aj ja milujem svoju vlasť, svoj národ. Teším sa všetkému, čo vlasti osoží, a 

bolí ma všetko, čo vlasti škodí. Aj v tomto je mi Ježiš vzorom. Moje vlastenecké 

snaženie je, aby Ježišov duch panoval v štáte, aby obyvatelia tohto štátu 

poznali, čo im slúži pre pokoj: aby poznali veľké a jedinečné dobrodenia 
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náboženského života, ktorý zabezpečuje pokoj a rozkvet blahobytu. V tomto 

ohľade má byť a je katolík najlepším vlastencom a najštátotvornejším 

občanom, verným synom a vernou dcérou svojho národa.  

3. Ježišov príklad ma varuje aj od prepiateho nacionalizmu. Farizeji a zákonníci 

pohŕdali pohanmi, natoľko boli pyšní na svoje židovstvo. Mysleli, že len 

židovský národ môže mať prvenstvo na svete. Trpeli pre tento 

hypernacionalizmus: práve pohania vyhnali Židov do sveta, kde sa stali 

poddanými cudzích národov bez vlastného domova. Táto zaslepená pýcha im 

najviac zabraňovala, aby videli v chudobnom Kristovi Mesiáša. Ježiš poslal 

svojich apoštolov ku všetkým národom, ale plakal nad svojím. Aký krásny to 

obraz, ktorý stojí uprostred dnešného prepiateho nacionalizmu na jednej 

strane a prepiateho internacionalizmu na druhej strane.  

4. Keď starozákonný chrám bol domom modlitby, tým viac je ním kostol 

katolícky, kde prebýva Boh. Preto moje správanie má byť v ňom vždy dôstojné.  

5. Cirkev veľmi vďačne živí svojich ľudí, kňazov a laikov, ale nie je pekné, keď 

mnohí vidia v nej len prameň výživy bez vnútorného presvedčenia.  

 

Desiata nedeľa po Duchu Svätom. 
 

LEKCIA (1 Kor 12, 2-11) 

Bratia! Viete, ako ste sa dali vodiť k nemým modlám, keď ste ešte boli pohanmi? 

Preto vám dávam na vedomie, že nikto hovoriaci v Duchu Božom nepovie: 

Prekliaty Ježiš! A nikto nemôže povedať: Ježiš je Pán! ak len nie v Duchu Svätom. 

Dary milosti sú, pravda, rozličné, ale Duch je ten istý; rozličné sú aj dary služby, 

ale Pán je ten istý; rozličné sú aj účinky (milosti), ale Boh je ten istý, ktorý všetko 

vo všetkých spôsobuje. Ale ak je niekomu daný zjavný dar Ducha, tak len na osoh. 

Jeden dostane od Ducha reč múdrosti, druhý reč poznania podľa toho istého 

Ducha; iný však vieru vplyvom toho istého Ducha; iný zasa dar uzdravovania od 

toho istého Ducha; iný schopnosť robiť divy a iný opäť dar proroctva; iný 

schopnosť rozlišovať duchov, iný zasa dar rozličných jazykov a iný dar 
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vykladania jazykov. A všetko toto spôsobuje jeden a ten istý Duch, ktorý každému 

udeľuje, ako chce. 

EVANJELIUM (Lk 18, 9-14) 

Za onoho času, tým, ktorí sa nazdávali, že sú spravodliví, a pohŕdali inými, 

povedal Ježiš toto podobenstvo: Dvaja ľudia sa išli modliť do chrámu, jeden 

farizej a druhý mýtnik. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe: Ďakujem ti, Bože, 

že nie som ako ostatní ľudia: zbojníci, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj 

tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. 

Mýtnik však stál zďaleka a nechcel ani oči pozdvihnúť k nebu, iba sa v prsia bil a 

hovoril: Bože, milostivý buď mne hriešnemu! Vravím vám, tento odišiel do svojho 

domu ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a 

kto sa ponižuje, bude povýšený. 

 

1. Pred Bohom sme všetci mizernými hriešnikmi. Len ten, kto toto uznáva, 

môže stáť pred ním ako spravodlivý. Povedomie hriešnosti totiž najlepšie 

vystihuje našu vlastnú ľudskú slabosť, ale je tiež aj uznaním Boha ako 

milosrdného Otca, v ktorom treba mať nádej. Toto chcel Pán Ježiš vyzdvihnúť.  

2. Obraz o farizejovi a mýtnikovi je každodenným obrazom. Sú ľudia, ktorí len 

o sebe hovoria, chvália sa, dielo iného ani nezbadajú, a pokladajú sa za vzor 

svätých a múdrych ľudí. Sú to ošklivé duše, ktorým chýba dostatočné 

poznávanie seba. Týmto sa podobajú aj tí, čo mimovoľne vždy sa chvastajú a 

omieľajú rozhovor vždy o tej istej veci, ktorú sa im aspoň domnele podarilo 

urobiť. Týchto neberieme vážne. Sú to chorobné duše, posadnuté 

ideosynkráziou samoľúbosti. Títo o vážnej pokore ani pochopu nemajú. Vážny 

človek je pokorný a skromný.  

3. Ten chudák mýtnik v úzadí chrámu ma nadchne, aby som aj ja pokorne 

myslel na svoje viny a pobožne prosil Boha o milosrdenstvo a odpustenie. 

Ponížim sa, aby ma Boh povýšil svojou milosťou, ktorú dáva len pokorným.  

4. Kto sa povyšuje, bude ponížený, kto sa poníži, bude povýšený; — to je ako by 

Boží súd, podľa ktorého každá mentalita dostáva svoj trest alebo svoje 

ospravedlnenie.  
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LEKCIA (1 Kor 15, 1-10) 

Bratia! Oznamujem vám blahozvesť, ktorú som vám už bol zvestoval a ktorú ste 

aj prijali, v ktorej zotrvávate, a v ktorej aj budete spasení, ak ju zachováte tak, 

ako som vám ju zvestoval, leda že by ste boli márne uverili. Odovzdal som vám 

predovšetkým (náuku), ktorú som aj sám prijal, že Kristus zomrel pre naše 

hriechy podľa Písem, bol pochovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Písem. 

Zjavil sa Kefasovi a potom aj dvanástim. Nato sa zjavil viac ako päťsto bratom 

naraz, z ktorých väčšina žije dosiaľ, niektorí však už zosnuli. Zjavil sa aj Jakubovi 

a zasa všetkým apoštolom. Poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa 

aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som ani hoden menovať sa 

apoštolom, pretože som prenasledoval Cirkev Božiu. No milosťou Božou som tým, 

čím som, a milosť, ktorú mi on dal, nebola daromná. 

EVANJELIUM (Mk 7, 31-37) 

Stať zo sv. evanjelia podlá Marka. - Za onoho času, keď Ježiš opustil tyrský kraj, 

cez Sidon sa vrátil ku Galilejskému moru, do stredu dekapolského kraja. Tam mu 

priviedli hluchonemého a prosili ho, aby položil na neho ruky. I vzal ho nabok od 

zástupu, vložil mu prsty do ušú, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Pohliadol k 

nebu, vzdychol a povedal: Efeta, čo znamená: Otvor sa! Hneď sa mu otvorili uši a 

rozviazal sa mu spútaný jazyk, takže začal správne hovoriť. I zakázal im (Ježiš) 

o tom dakomu hovoriť. Ale čím väčšmi im to zakazoval, tým viac to rozhlasovali 

a nadmieru udivení si vraveli: Dobre robí všetko, i hluchým dáva sluch i nemým 

reč. 

 

1. V uzdravení hluchonemého sa ukazuje nekonečná dobrota a láskavosť 

Ježišova. Chce každému pomôcť, nikoho neodmietať. Ale robí to vždy preto, 

aby pomohol duši. Vyjavuje svoju božskú moc, aby vzbudil k sebe dôveru, lásku 

a vieru.  

2. Pri uzdravení užíva znaky. Vkladá ruku, dotýka sa prstom. Pozná dobre 

ľudskú prirodzenosť. Človek nemôže byť bez vonkajších znakov, posunkov ani 

vtedy, keď chce vyjadriť veci nehmatateľné, ani vtedy, keď si chce uvedomiť 
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veci nadprirodzené. Sníma klobúk, alebo sa pokloní, keď chce prejaviť úctu, a 

musí čosi vidieť a počuť, keď mu chceme na vedomie dať náboženskú pravdu. 

To je psychická príčina a oprávnenosť našich obradov. Ježiš mal natoľko ohľad 

na túto prirodzenosť ľudskú, že vo sviatostiach rovno k vonkajším znakom 

viazal účinok sviatosti.  

3. Nikdy sa nesmiem dať mýliť tými, čo hovoria posmešne o posvätných 

ceremóniách. To sú tí, čo s ľuďmi vykonávajú tie najpätolízačnejšie ceremónie, 

klaňajú sa im, prefíkanými slovami im lichotia, vydržia stáť hodiny akoby 

zmeravení, aby sa páčili iným, najmä predstaveným; len Bohu nechcú prejaviť 

svoju úctu. Ani nemajú čo prejavovať. Sú to duše prázdne. Šikovní štatisti na 

javisku tohto sveta, nie umelci.  

4. Pomer medzi obradom a vecou je obojstranný. Nesmiem ani jedno 

zanedbávať, ani druhé. Tu je napríklad modlitba. Keď si kľaknem, keď sa 

pokloním, keď zopnem ruky a zavriem oči, toto položenie tela pôsobí na mňa, 

akoby prinášalo aj ducha samého do tohto položenia pokory a poklony a 

podporovalo duševné predpoklady opravdivého hovoru s Bohom. A zasa 

naopak, keď sa chcem modliť, keď cítim potrebnosť klaňať sa Bohu, napĺňať sa 

duchom jeho, meditovať, vtedy telo moje mimovoľne berie na seba postoj 

skrúšeného tvora. Tá krásna liturgická scenéria svätej omše pôsobí mohutným 

dojmom na toho, kto pozná význam pohybov a celého obradu. Preto treba 

všetkému porozumieť, čo sa deje v kostole, aby z tých ceremónií hovorila 

nielen duša kňazova, duša celebranta, ale aj moja duša! Liturgia má v duševnom 

živote ohromný význam, a v kolektívnom náboženskom živote nie menší. A 

katolícka inteligencia má práve tú čestnú úlohu vhĺbiť sa do ducha liturgie, veď 

to vyžaduje učenosť, dejinnú a duchovnú pripravenosť.  

5. Ježišu, niekedy aj ja som taký otupelý v duši svojej, ako by som nepočul Tvoj 

hlas, Tvoje výstrahy. Otvor mi dušu, otvor mi uši, aby som vnímal evanjelium, 

a v evanjeliu Tvoje skutky, Tvoje slová.  

6. Hluchonemý preto rozpráva, lebo nikdy nepočul hovoriť. Mnohí ľudia preto 

nemajú záujem o veci náboženské, preto o nich nemôžu hovoriť, lebo nie sú 

poučení. Treba apoštolovať i dnes!  
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LEKCIA (2 Kor 3, 4-9) 

Bratia! Skrze Krista máme takúto dôveru k Bohu! Sami od seba nemôžeme si nič 

pripisovať, ako by to bolo od nás, lež všetka naša schopnosť je od Boha. On sám 

nás urobil schopnými, aby sme boli služobníkmi Novej zmluvy, a to nie podľa 

písmena, ale podľa Ducha, pretože písmeno zabíja. Duch však oživuje. Keď už 

služba (zákonu) smrti, ktorý bol písmenami do kameňa vyrytý, bola taká slávna, 

že synovia izraelskí nemohli hľadieť Mojžišovi do obličaja pre jas jeho tváre, ktorý 

bol pominuteľný, akože by nemala byť oveľa slávnejšia služba Duchu? Keď služba 

odsúdenia bola taká slávna, služba ospravedlnenia je oveľa slávnejšia! 

EVANJELIUM (Lk 10, 23-37) 

Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy 

vidíte. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi si žiadali vidieť, čo vy vidíte, ale 

neuvideli, a počuť, čo vy čujete, ale nepočuli. Tu vstal istý zákonník, a aby ho 

pokúšal, povedal: Učiteľ, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? On mu 

povedal: Čo je napísané v Zákone? Ako (tam) čítaš? On odpovedal: Milovať budeš 

Pána Boha svojho celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou, 

celou svojou mysľou, a blížneho svojho ako seba samého. (Ježiš) mu povedal: 

Správne si odpovedal. To rob, a budeš žiť! Ale on sa chcel ospravedlniť a povedal 

Ježišovi: A ktože mi je blížny? Ježiš sa ujal (slova) a hovoril: Istý človek zostupoval 

z Jeruzalema do Jericha. Padol lotrom (do rúk), a tí ho ozbíjali, zranili, (potom) 

odišli a zanechali ho polomŕtveho. Náhodou zostupoval tou cestou istý kňaz, 

ktorý ho zazrel, ale ho obišiel. Podobne i levita, keď došiel k tomu miestu, a zazrel 

ho, šiel ďalej. No prišiel k nemu akýsi cestujúci Samaritán, a keď ho zazrel, uľútilo 

sa mu ho. Pristúpil (k nemu), obviazal mu rany a nalial na ne oleja a vína. Potom 

ho vyložil na svoje hoviadko, doviedol ho do hostinca a postaral sa oň. 

Nasledujúceho dňa vyňal dva denáre, odovzdal ich hostinskému a povedal: Staraj 

sa oň, a ak vynaložíš na neho viac, zaplatím ti to, keď sa vrátim. Ktorý z týchto 

troch zdá sa ti byť blížnym tomu, ktorý upadol medzi lotrov? On odpovedal: Ten, 

ktorý mu preukázal milosrdenstvo. Odpovedal mu Ježiš: Choď, a rob podobne! 
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1. „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte..." V týchto slovách je skryté 

ohromné tajomstvo Božej milosti. Všetko, čo bolo pred Kristom, chcelo uvidieť 

spln časov, chcelo uvidieť Krista, a neuvidelo. A od toho času tiež koľko 

miliónov ľudí usiluje sa prežiť tento život čím lepšie, tí pohania, civilizovaní 

u nás, necivilizovaní v ostatnom svete, a dokonca života nepoznajú pravdu, 

nepoznajú Ježiša. Veď počet kresťanov netvorí ani pätinu všetkých ľudí a z tej 

pätiny aký úzky je počet tých, čo sú opravdivý znalci Krista a jeho 

nasledovatelia! Tu sa nedá mudrovať. Je to elita ľudí akousi svojvoľnosťou 

milosti Božej zvolených, ktorí v duchu vidia pred sebou Ježiša, Spasiteľa a žijú 

z neho a s ním. To ostatné je vo tme. Nielen africkí divosi, ale aj naši kultúrni 

spoluobčania, ktorí sa nestretli s Ježišom, alebo ho nepoznali. Tisíc ráz denne 

treba mi ďakovať za milosť, že mám vieru, tú pravú, že poznám Ježiša ... 

2. Miluj Boha ... Hlavným príkazom nie je modli sa, kor sa, dávaj, ale miluj. Lebo 

len v láske odovzdáva človek seba celého, bez výhrady, bez výnimky. Modlitba 

obeta, uznanie to je vždy len kus človeka. Láska je celý človek. V láske dostáva 

Boh jadro človeka, jeho najvnútornejšiu bytnosť, dušu, srdce, sily. To ostatné je 

len drobným peniazom veľkého príkazu, samozrejmým výsledkom. A druhý 

hlavný príkaz? Ten je jediným veľkým dôkazom, skúškou, či kto Boha miluje. 

Kto nemiluje blížneho svojho, ten nemiluje ani Boha, nadarmo omieľa 

farizejsky heslo Božej lásky. Je podvodníkom života a náboženstva. A zas 

meradlom lásky k blížnemu je sebaláska. Preto je tak dôležité, aby sme seba 

správne milovali. K tomu je potrebná láska k Bohu. Tak tvorí láska na zemi, ako 

najvyšší zákon Boží a prirodzený, nerozlučiteľný kruh v sebe uzavretý, ktorý 

sa hocikde ľahko vyštrbí a šťastný beh života znemožní: treba Boha milovať, 

aby som seba správne miloval, treba seba správne milovať, aby som aj blížneho 

svojho miloval, — treba milovať blížneho svojho, aby som vedel i Boha milovať.  

3. Kto je môj blížny? Každý človek. Keď mu treba pomáhať, keď mu treba 

preukázať službu a zdvorilosť, nesmiem hľadieť na to, akého je náboženstva, 

akej rasy, akej národnosti, a akým je štátnym občanom. Ani na to, či si pomoc 

moju zaslúži, alebo nie.  Ani na to, či je mi nepriateľom, či nie. Čo nevykonať, ba 

ani zničiť. Čo chcem, aby mne dobrého urobili, to dožičím aj inému. To je 

kresťanská viera. Viera Ježišova. Bože, už len závisť, tento skoro prirodzený 
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pocit človeka, koľko ľudí vylučuje z kruhu milosti Ježišovej! Len tu vidím, aká 

ťažká a zodpovedná je výchova v škole Ježišovej.  

4. Ježiš rozprával o vzornom Samaritánovi a povedal: „Choď, a rob podobne." 

Príklad tiahne. Vďačne musím čítavať životy hrdinov Božích, životy svätých a 

svätíc. Ich príklad ma tiahne. Oni prakticky, každodenným životom svojím 

dokázali a ukázali lásku voči Bohu a blížnemu. Ukázali, ako treba rozmýšľať a 

žiť katolícky. Môžem mať na to aj živé ideály, statočné, sväté duše náboženské, 

— keď vidím ich život, poviem si: Choď a rob podobne!  

 

Trinásta nedeľa po Svätom Duchu. 
 

LEKCIA (Gal 3, 16-22) 

Bratia: Prisľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho semenu. Nehovorí sa: a 

semenám, ako by viacerým, ale ako jednému: a tvojmu semenu, a tým je Kristus. 

Tvrdím však: Zákon, ktorý bol daný o štyristo tridsať rokov neskoršie, nemôže 

zrušiť túto od Boha právoplatne ustanovenú zmluvu a zmariť prisľúbenie. Lebo 

keby toto dedičské právo bolo zo zákona, nemohlo by byť z prisľúbenia. A 

Abrahámovi Boh práve prisľúbením preukázal milosť. Načo je teda zákon? Len z 

ohľadu na priestupky ho (Boh) ustanovil, kým nepríde oné semeno, na ktoré sa 

vzťahuje prisľúbenie. A vyhlásil ho skrze anjelov a skrze prostredníka. No 

prostredník nemôže (sprostredkovať), keď ide len o jedného, a Boh je jeden! Je 

teda zákon proti Božím prisľúbeniam? Vôbec nie! Keby totiž Boh bol dal taký 

zákon, ktorý by mohol oživovať, spravodlivosť by bola skutočne z tohto zákona. 

Ale Písmo (Starého zákona) všetko zavrelo pod hriech, aby sa veriacim dostalo 

prisľúbenia z viery v Ježiša Krista. 

EVANJELIUM (Lk 17, 11-19) 

Za onoho času, keď putoval Ježiš do Jeruzalema, kráčal pomedzi Samáriu a 

Galileu. Keď vošiel do ktorejsi dediny, stretlo ho desať malomocných. Tí si zďaleka 

zastali a silným hlasom volali: Ježišu, Pane, zmiluj sa nad nami! Keď ich uzrel, 

povedal: Choďte, ukážte sa kňazom! Ako išli, stali sa čistými. Jeden z nich, keď 
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videl, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár k 

jeho nohám; a to bol Samaritán. Tu prehovoril Ježiš a povedal: Či sa nestali 

čistými desiati? A deväť ich je kde? Či sa nenašiel ani jeden, ktorý by sa bol vrátil 

a oslávil Boha, okrem tohto cudzinca? I povedal mu: Vstaň a choď; tvoja viera ťa 

uzdravila! 

 

1. Najkratšia cesta do Jeruzalema vedie z Galilejska cez Samáriu, ale Ježiš išiel 

medzi Samáriou a Galilejskom k Jordánu, lebo Samaritáni z národnostnej 

nenávisti neposkytli Židom, putujúcim na sviatky do svätého mesta, nijaký 

nocľah. A predsa, keď uzdravuje desať prašivých, Židia sa nevrátili poďakovať 

sa, len ten Židmi nenávidený a opovrhnutý Samaritán. Tým je ostro vyjadrená 

nevďačnosť vyvoleného národa, ktorý neuznal Mesiáša. Je skutočne skoro 

nepochopiteľné, že práve ten národ ho neuznáva, ktorý mu pripravoval 

príchod, a u ktorého strávil celý svoj život, učiac a činiac zázraky. To malo svoje 

hlboké príčiny. Okrem národnej pýchy, ktorou opovrhovali Židia všetkými 

nežidmi, bolo to hlavne hmotárske zmýšľanie tohto ľudu. Vo všeobecnej 

skazenosti privykli Židia držať sa iba vonkajších predpisov zákona, čo im 

zabezpečilo akúsi rasovú uzavretosť, ale ináč usilovali sa uplatniť nielen doma, 

ale aj vonku vo svete, všelijakými prostriedkami, bez ohľadu na vnútornú 

statočnosť a mravné názory. Keď mali šťastie, pokladali to za prirodzené, 

akoby povinnosť Boha voči vyvolenému národu. Keď mali neúspechy, obrátili 

sa s výčitkami k nebu. Takýmto rozmýšľaním už im bolo nemožné chápať 

opravdivého Mesiáša, darmo robil zázraky. Ježiš nerobil obchody, a to ho 

znemožnilo u vlastného národa.  

2. Osud židovského národa pocíti na sebe každý iný národ a štát, kde sa 

zakorení toto hmotárske, pragmatistické zmýšľanie, ktoré pokladá za dovolené 

všetko, čo prináša úžitok, — kde mierou morálky je zisk.  

3. Mnohí kresťania tiež zabúdajú na povďačnosť. Im udelené milosti pokladajú 

za prirodzené. Takéto duše spyšnejú a pomaly sa dostávajú na cestu skazy. Náš 

život musí byť ustavičným Tedeumom.  
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LEKCIA (Gal 5, 16-24) 

Bratia! Žite podľa ducha, a nehovte žiadostiam tela! Lebo telo si žiada, čo je proti 

duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, takže nemôžete robiť, čo by 

ste chceli. Ak vás však vedie duch, nie ste pod zákonom. Telo sa prejavuje 

skutkami, ako sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nehanebnosť, 

modloslužobníctvo, čary, nepriateľstvá, sváry, nenávisti, hnevy, zvady, rozbroje, 

rozkoly, závisti, vraždy, opilstvá, obžerstvá a iné im podobné. A vopred vám 

hovorím, ako som už aj povedal, že tí, čo páchajú takéto veci, nestanú sa dedičmi 

kráľovstva Božieho. Ovocie Ducha je však láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, 

láskavosť, dobrotivosť, zhovievavosť, miernosť, vernosť, skromnosť, 

zdržanlivosť, čistota. Proti takýmto zákon nemá moci. Tí totiž, ktorí patria 

Kristovi, ukrižovali svoje telo aj s jeho náruživosťami a žiadosťami. 

EVANJELIUM (Mt 6, 24-33) 

Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Nikto nemôže dvom pánom slúžiť, 

keďže alebo jedného bude mať v nenávisti, a druhého milovať, alebo jedného sa 

bude pridržiavať, a tým druhým opovrhovať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. 

Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a čo budete 

piť, ani o svoje telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako jedlo a či telo 

nie je viac ako rúcho? Pohliadnite na vtákov nebeských! Ani nesejú, ani nežnú, ani 

do stodôl nezhromažďujú, no váš Otec nebeský kŕmi ich. Či vy nie ste oveľa viac 

ako oni? A kto z vás by si vedel svojimi starosťami predĺžiť život čo len o lakeť? A 

čo sa tak staráte o svoj odev? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú! Nepracujú ani 

nepradú. Hovorím vám, ani Šalamún vo všetkej svojej nádhere nebol tak zaodetý 

ako jediná z nich. Keď teda Boh tak šatí poľnú trávu, ktorá dnes je, a zajtra ju 

hodia do pece, či nie skôr vás, maloverní? Nebuďte teda ustarostení a nevravte: 

Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa  zaodejeme? Veď to všetko 

vyhľadávajú pohania. Váš Otec totiž vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda 

najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a toto všetko sa vám pridá. 
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1. Nemožno dvom pánom slúžiť. Nemožno byť naraz aj hmotárom, aj 

duševným človekom. Nemožno naraz slúžiť aj Bohu, aj peniazom, mamone. 

Boh je nositeľom všetkého, čo je duchovné, šľachetné a nadprirodzené. Peniaze 

zas znamenajú všetko, čo súvisí s hmotou a čo slúži telu. Peniaze robia z človeka 

najbiednejšieho otroka, vyprázdnia mu srdce, ktoré sa stane zatvrdilým a 

sebeckým. Peniaze potrebujeme, ale nikdy nie sú bez nebezpečenstva pre nás, 

že stratíme svoj duševný základ, lebo namiesto duševných hodnôt začneme 

zbierať groše, čo sa stane náruživosťou a našou hlavnou starosťou.  

2. Starať sa musíme o seba a o svojich, ale správna starosť nie je malicherným 

ustarostením, ale statočnou prácou Bohom žehnanou. Na toto Božie 

požehnanie stavia Ježiš všetku starosť našu. Bez požehnania Božieho márna 

naša práca a usilovnosť, a zas keď je Božie požehnanie na našej usilovnosti, i 

tie najmenšie veci nám slúžia pre tuzemský blahobyt. Čo nám osoží, keď sa aj 

zoderieme v práci, keď skoro zblaznieme od starostí? Duševný pokoj, vnútorná 

radosť je hlavnou vecou. A pokoj, radosť závisí od Boha.  

3. Celé evanjelium, ktoré je vzaté z reči Pána na hore, zdôrazňuje úplnú dôveru 

v Boha. Ježiš vždy prízvukuje synovstvo Božie. Keď je Boh naším Otcom, 

musíme mať voči nemu skutočnú dôveru. Jeho Prozreteľnosť sa o nás najlepšie 

postará, najmä vtedy, keď sa celkom oddávame jeho svätej vôli. V nebi sa anjeli 

a svätí celkom podrobujú vôli Božej, tak to musí byť aj na zemi. Toľko znamená 

naša modlitba v Otčenáši: buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi! Môžeme si 

byť isti, že On sa postará o to, aby sme mali aj toho každodenného chleba.  

 

Pätnásta nedeľa po Svätom Duchu. 
 

LEKCIA (Gal 5, 25-26; 6, 1-10) 

Bratia! Ak podľa Ducha žijeme, podľa Ducha aj obcujme! Nebuďme žiadostiví 

márnej chvály, popudzujúc sa a závidiac si druh druhovi! Bratia, ak by niekoho 

pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste Duchom obdarení, napravte ho v 

duchu miernosti! Veď aj ty si musíš dávať pozor, aby si nepodľahol pokušeniu. 

Navzájom si znášajte bremená, lebo tak splníte zákon Kristov! Keď si niekto o 
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sebe myslí, že je niečím, vskutku však nie je ničím, sám seba klame. Nech si teda 

každý skúma skutky, aby mal chválu pred sebou, a nie pred iným, lebo každý si 

musí sám niesť svoju ťarchu. Komu sa dostáva vyučovania v slove (Božom), nech 

zo všetkého, čo má, dožičí tomu, kto ho vyučuje. Nemýľte sa, Boh sa nedá 

vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! Kto si telu rozsieva, z tela bude žať 

porušenie; kto Duchu rozsieva, z Ducha bude žať večný život. Len sa nedajte 

znechutiť v konaní dobrého, lebo ak neochabneme, v pravom čase budeme aj žať! 

Preto teda, kým máme čas, robme dobré všetkým, ale najmä príslušníkom svojej 

viery! 

EVANJELIUM (Lk 7, 11-16) 

Za onoho času šiel Ježiš do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci a 

veľký zástup. Ako sa priblížili k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho jediného 

syna matky, a tá bola vdova. Veľký zástup z mesta bol s ňou. Keď ju Pán zazrel, 

uľútilo sa mu jej a povedal jej: Neplač! Tu pristúpil, dotkol sa már - nosiči hneď 

zastali - a povedal: Mládenec, hovorím ti, vstaň! Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. 

Dal ho teda jeho matke. Všetkých zachvátil strach. Chválili Boha a hovorili: Veľký 

prorok povstal medzi nami, a Boh navštívil svoj ľud. 

 

1. Ježiš pri vzkriesení mŕtveho mladíka sa ukazuje ako dobrý človek a ako 

všemohúci Boh. Ľúto mu je vdovy, ktorá stratila jediného svojho syna. Nemôže 

ísť okolo ľudí tak, aby im nepomohol. „Neplač“ — potešuje. Ale potom zaznie 

aj slovo božskej moci: vstaň. Mládenec vstane, hovorí. Ježiš ani jedného z nás 

nenechá na márach smrti. Stretnem sa s ním aj ja pred bránami mesta, ktoré sa 

volá Život, stretnem sa s ním vtedy, keď opustím tento svet a budem sa uberať 

na druhý. Stretnem sa s ním na chvíľu, aby mi bolo určené, kam má ísť duša 

moja ... Ale aj to telo moje sa stretne s Ježišom na konci sveta, pred bránami 

konečnej večnosti. On, Pán života a smrti, bude ma k sebe volať, aby som 

zodpovedal za dušu a za telo. Komu ma bude vtedy, vzkrieseného, odovzdávať? 

...  

2. I my odprevádzame svojich milých, otca, matku, bratov, sestry, deti, rodinu 

a priateľov na cintorín. Sme zronení. Veď neraz ten mŕtvy nám znamenal 
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všetko v živote. Treba sa lúčiť. Ježiš nám ho nevzkriesi, ale v duši našej zaznie 

jeho hlas: Neplač... vstaň. Nesieme svoj kríž. Potecha — Spasiteľ.  

3. Môžu nás vyniesť mŕtvych aj v mladom veku. Preto musím byť pripravený 

na večnosť vždy. To si nemôžem nechávať na staré dni, ktorých sa, možno, 

nedožijem. Preto sa duševne zdokonaľujem už od mladosti, aby som mal stále 

istú zásobu i pre tento život, i pre druhý.  

4. Mnohí dobrí rodičia oplakávajú svojho syna, svoju dcéru, svoje deti, lebo 

tieto odpadli od viery, skĺzli na cestu nemravnú. Taký syn, taká dcéra sa stáva 

cudzou u otca, u matky. Sú to predčasne vynášané mŕtvoly z domu 

rodičovského. Nešťastní rodičia a ešte nešťastnejšie deti. Treba chrániť život 

detí, i ten duševný, treba dbať o zdravie mládeže, aj o to duševné. Inak nám 

pomaly moderné prúdy vynesú mŕtvoly mládeže a spustne mesto spásy.  

5. Možno, aj moja vlastná duša je mŕtva. Oplakáva ma matka Cirkev. Niekedy 

sám najlepšie cítim svoju hriešnu zmeravenosť, ktorá mi zabraňuje vydať 

znaky krásneho života. Príď, Ježišu, dotkni so mojich már, môjho srdca, pomôž 

mi k novému životu, otvor mi oči, pozri do nich a povedz spasiteľné, mocné 

slovo: Hovorím ti, vstaň!  ...  
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LEKCIA (Ef 3, 13-21) 

Bratia! Prosím vás, neklesajte na mysli pre moje súženie pre vás, lebo ono je vašou 

slávou! Preto skláňam kolená pred Otcom, z ktorého má pôvod každá rodina na 

nebi aj na zemi, aby vám dal podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho Ducha 

mocne zosilnieť vo vašom vnútri; aby Kristus vierou prebýval vo vašich srdciach, 

aby ste vy, v láske zakorenení a založení, mohli so všetkými svätými porozumieť 

tú šírku a dĺžku, výšku a hĺbku, poznať totiž lásku Kristovu, ktorá prevyšuje všetko 

poznanie, a aby vás naplnila všetka plnosť Božia. Tomu však, ktorý svojou 

účinnou mocou v nás môže všetko učiniť v miere oveľa väčšej, než my môžeme 

prosiť alebo porozumieť, tomu sláva v Cirkvi a v Kristu Ježišovi po všetky 

pokolenia, až na veky vekov: Amen. 
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EVANJELIUM (Lk 14, 1-11) 

Za onoho času, keď raz v sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného 

farizeja, aby jedol chlieb, oni ho pozorovali. A hľa, bol pred ním akýsi človek, ktorý 

mal vodnatieľku. Tu prehovoril Ježiš a povedal zákonníkom a farizejom: Či 

slobodno v sobotu uzdraviť, a či nie? Oni mlčali. On ho chytil, uzdravil a prepustil. 

A povedal im: Ak voľakomu z vás osol alebo vôl padne do studne, či ho hneď 

nevytiahnete v sobotný deň? A nemohli mu na to odpovedať. Keď spozoroval, ako 

si pozvaní vyberali predné miesta, povedal im toto podobenstvo: Keď ťa niekto 

pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, aby nebol medzi tými, ktorí boli 

pozvaní, úctyhodnejší ako ty, a prišiel by ten, kto pozval teba i jeho, a povedal by 

ti: Daj tomuto miesto! - vtedy by si s hanbou musel zaujať posledné miesto. Ale 

keď ťa kto pozve, choď a sadni si na posledné miesto, aby keď príde ten, kto ťa 

pozval, povedal ti: Priateľu, posuň sa vyššie. Vtedy sa ti dostane cti pred všetkými, 

ktorí s tebou stolujú. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa 

ponižuje, bude povýšený. 

 

1. Boli to len otrocké duše, tí farizeji! Radšej by boli nechali zahynúť človeka, 

len aby zachovali zákon soboty. Ježiš svojimi otázkami chce ich priviesť na 

nemožnosť takéhoto zmýšľania, ktoré sa pridržiava vonkajšieho predpisu, ale 

pritom je proti úmyslu zákona a škodí veci samej. Pravá kresťanská zásada je, 

že úmysel má hlavnú cenu, a nie čin a úspech. To je aj zásada kresťanskej 

morálky. Veď aj plnenie povinností, plnenie záväzkov, plnenie predpisov a 

zákonov dostáva svoju cenu od úmyslu, ktorým to plnenie konám. Tento 

úmysel mi musí byť vodcom a meradlom, aby som sa pre jeden predpis 

neprehrešil proti vyššiemu zákonu prirodzenému alebo Božiemu. Na to treba 

trocha inteligencie duševnej a zdravého rozumu, no i šľachetného srdca.  

2. Stane sa, že človek práve pod rúškom zachovávania akýchsi bližších 

predpisov sa schválne vyhýba vyššej a dôležitejšej povinnosti. Tak si 

uspokojuje svedomie. No také svedomie je chybné a nespravuje ho duch 

Ježišov. Aj to je chyba, keď sa niekto otrocky pridržiava vonkajších predpisov, 

a pritom si myslí, že je už svätý. Všetko závisí od toho, aký je vo vnútri.  
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3. Náš sabbat je nedeľa. Máme ju zachovávať bez práce, bohoslužbami. Ale 

nezabúdajme, že aj najnevyhnutnejšou prácou, ktorú bezprostredne vyžaduje 

pomoc blížnemu, konáme i službu Bohu. Takéto zmýšľanie vyžaduje láska k 

Bohu a duch zákona.  

4. Ako prejavovali farizeji prepiatu úctu k litere zákona, tak sa húževnate 

pridržiavali aj spoločenských predpisov, a to najmä vtedy, keď im tieto lichotili 

im samým. Vyhľadávali prvé miesta, lebo im to vraj patrilo. Pritom nemali 

ohľad na iných. Ježiš ich poučuje o zdravom, pokornejšom zmýšľaní. 

Spoločenské zvyky sú potrebné, lebo spravujú zdravý beh stykov medzi ľuďmi, 

ale kresťanské spoločenské zvyky musia vynikať skromnosťou a úprimnosťou. 

Pritom pre spoločenský úspech netreba obetovať svoje zásady. Kristus vďačne 

vyhovel pozvaniu farizeja, aby prišiel k nemu na obed, ale preto nezaprel svoje 

názory, ba ukázal, že katolícky človek môže pôsobiť aj v kruhu neprajníkov 

poučne a presvedčivo.  

5. Práve ja, inteligentný človek, musím dávať pozor, aby som nebudil všade 

pozornosť svojou dotieravosťou a hlasným slovom. Musím sa hlásiť, ale prácou 

a múdrym, krátkym, dobre rozmysleným slovom. Vtedy budem mať vážnosť i 

ja, i moja práca, i moje postavenie, i vec, ktorú zastupujem — katolicizmus.  
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LEKCIA (Ef 4, 1-6) 

Bratia! Veľmi vás prosím, ja väzeň v Pánovi: Žite dôstojne podľa povolania, 

ktorým vás (Boh) povolal! Vo veľkej pokore, dobrotivosti a trpezlivosti; znášajte 

sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja! 

Buďte jedno telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho 

povolania! Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je aj Boh a Otec všetkých, 

ktorý je (a účinkuje) nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých nás. On je 

požehnaný na veky vekov. Amen. 
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EVANJELIUM (Mt 22, 34-46) 

Za onoho času prišli k Ježišovi farizeji a jeden z nich - bol to zákonník - ho pokúšal: 

Učiteľ, ktoré je hlavné prikázanie v zákone? Odpovedal mu Ježiš: Milovať budeš 

Pána Boha svojho celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou 

mysľou. Toto je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé však mu je podobné: Milovať 

budeš blížneho svojho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva 

celý zákon a proroci. A keď sa farizeji zhromaždili, spýtal sa ich Ježiš: Čo sa vám 

zdá o Kristovi? Čí syn je? Odpovedali mu: Dávidov. Povedal im: Akože ho potom 

Dávid môže volať v duchu svojím Pánom, keď vraví: Povedal Pán môjmu Pánovi: 

Posaď sa na moju pravicu, dokiaľ ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy ako 

podnožku. Keď ho teda Dávid volá Pánom, akože mu je spolu i synom? A nikto mu 

nevedel odpovedať ani slova, ani sa ho od toho dňa nikto neopovážil spytovať. 

 

1. Na konci svojho účinkovania chodieval Ježiš pred sviatkami skoro každý deň 

z Betánie, kde mal nocľah, do Jeruzalema učiť. Farizeji chceli mať všetkým 

možným spôsobom akúsi zádrapku, aby mohli proti nemu voľačo podniknúť. 

Radili sa medzi sebou, ako ho podchytiť. No Ježiš vždy odpovedá dôstojne a 

pokojne. Jeho protivníci musia mlčať. O hlavnom zákone sme už meditovali na 

dvanástu nedeľu po Svätom Duchu.  

2. Na dvoch hlavných príkazoch sa zakladá celý zákon a proroci aj dnes. Kde 

niet lásky k Bohu a k blížnemu, tam niet opravdivého zákona, tam zákony a 

predpisy nemajú pevného koreňa v ľudských srdciach. Tobôž, keď sám zákon 

nemá ohľad na povinnú službu Bohu a sociálny cit. A kto chce učiť, kto chce byť 

prorokom nových vied a náuk, ten musí tiež stavať na láske k Bohu a na 

kresťanskej humanite.  

3. Ježiš nemešká pokúsiť sa, aby priviedol farizejov na správny názor o 

Mesiášovi. Oni čakali syna Dávidovho, slávneho, mocného, víťazného, ale čakali 

ho ako jednoduchého človeka. Ježiš svojou otázkou chcel ich priviesť k tomu, 

aby uznali aj božstvo Mesiáša, o ktorom sám Dávid hovorí, že sedí na pravici 

Otca ako víťaz. Len kto vidí v Mesiášovi aj Boha, môže sa oduševňovať za toho 

chudobného Ježiša, ktorý podmanil svet, lebo vidí v ňom veľducha 

všemohúceho. No márne boli pokusy Ježišove. Židia tvrdo zostávali pri svojich 
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názoroch, Ježiš im bol nepohodlným prorokom, ktorého treba odstrániť. Aj 

dnes mnohým je Ježiš len slávnym prorokom, ktorého evanjelium je pekným a 

zaujímavým čítaním, ktoré je poučné, ale nie záväzné. Títo sú tiež hotoví Krista 

hocikedy, keď sa im stáva nepohodlným, ukrižovať. Jeho Cirkev a jeho 

nasledovníkov tým viac.  

4. Zas ma nadchne krásne povedomie Ježiša. Boh je on, a to dáva najavo pri 

každom výstupe, v každom slove. Verím v jeho božstvo. Klaniam sa mu. Mne 

On nie je len dávnym prorokom, ale prítomným Bohom, Otcom a vodcom. Jeho 

evanjelium je mojím živým pokrmom duševným.  
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LEKCIA (1 Kor 1, 4-8) 

Bratia! Ustavične vzdávam svojmu Bohu vďaky za vás, za tú milosť Božiu, ktorá 

vám bola daná v Kristu Ježišovi, že ste totiž v ňom boli obohatení všetkými (darmi 

jeho) náuky a poznania. A svedectvo o Kristovi sa medzi vami natoľko utvrdilo, 

že nezaostávate v nijakej milosti a môžete očakávať zjavenie sa Pána nášho 

Ježiša Krista. On vás bude posilňovať až do konca, aby ste v deň príchodu Pána 

nášho Ježiša Krista boli bez úhony. 

EVANJELIUM (Mt 9, 1-8) 

Za onoho času vstúpil Ježiš na loďku, preplavil sa na druhý breh a vrátil sa do 

svojho mesta. Tu mu priniesli porazeného človeka, ktorý ležal na posteli. Keď Ježiš 

videl ich vieru, povedal porazenému: Dúfaj, synu! Odpúšťajú sa ti hriechy. A hľa, 

niektorí zákonníci mysleli v sebe: Tento sa rúha! Keďže Ježiš videl ich myšlienky, 

pýtal sa ich: Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čože je ľahšie povedať: 

Odpúšťajú sa ti hriechy! alebo rozkázať: Vstaň a choď? Ale aby ste vedeli, že Syn 

človeka má na tomto svete moc opúšťať hriechy, - vtedy povedal porazenému: - 

Vstaň, vezmi si posteľ a iď domov! Ten vstal a odišiel do svojho domu. Keď to 

zástupy videli, zľakli sa a chválili Boha, ktorý takúto moc dal ľuďom. 
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1. V Kafarnaume býval Peter a jeho rodina, preto sa tam cítil Ježiš ako doma. 

Kafarnaum bolo jeho mestom. Tam robil tento zázrak, uzdravil porazeného. Ale 

zaslepenosť úradnej vrstvy židovského národa bola toľká, že farizejov a 

zákoníkov nepohol ani zázrak. To je moc predsudkov aj dnes. Ľudia majú svoju 

zažitú ideológiu, od ktorej len ťažko ustupujú. Súvisí to s ohromnou psychickou 

slabosťou väčšiny ľudstva. V duchu ľudskom je veľmi málo miesta, keď sa tam 

dostane hociktorá všedná mienka, tá sa zapeleší ako hrdza do železa, a 

nedajbože ju odpratať. Ľudia sú vedení telami svojimi, pohodlím, preto ani 

nedbajú, keď uzučký priestor ich duševnej komory zaujmú prechodné heslá, 

ktoré nevyrušujú ich nízke náklonnosti. Tu nemá čo hľadať náboženská 

myšlienka, ktorá sa chce uplatniť aj proti telu, aj proti pohodliu. Pridržiavanie 

sa predsudkov ukazuje duchovnú inferioritu, ktorá nie je prístupná ani 

logickému dokazovaniu, ani rozumovej premene. Moderný človek, ktorý je 

zväčša technikou duševne stuženým tuctovým tvorom, má najmä proti 

náboženskému životu svoje zakorenené predsudky. Jeho jediným argumentom 

je práve vonkajšia technika, povrchná materialistická kultúra. V týchto veciach 

sa vyžije chatrná duchovnosť dneška. Táto nedbalosť o veci vyššie je najväčšou 

prekážkou nábožného života  inteligenta. Musí to byť milosťou Božou 

osvietená inteligencia, ktorá vie zaujať jej patriace miesto v ríši duševnej. Ako 

vysoko stojí Ježiš nad týmto dnešným svetom, a predsa ako blízko je nám.  

2. Uzdraviť dušu, odpúšťať hriechy je väčšia výkonnosť, než uzdraviť telo. Už 

toto je ťažký oriešok pre nás, ktorí vieme obdivovať lekára, keď dobre lieči a 

operuje, ale nemáme zmyslu pre vnútornú reformáciu človeka. Ježiš uzdravuje, 

aby sa vyliečila aj duša. To je zásada našej kresťanskej charity. Keď dávame 

iným pomoc, keď staviame sanatóriá, ústavy pre chudobných a nemocných, 

robíme to nielen pre dobro tela, ale aj pre dobro duše. Kresťanská myšlienka 

všetko posvätí, všade dvíha dušu v človekovi, aby mal povedomie vyššieho 

života.  

3. Aké uspokojenie je opustiť spovednicu s povedomím, že mi Boh odpustil. 

Hriechom ochromená duša ožije, púšťa sa do nového boja a dostáva sily pre 

pozitívnu stavbu charakteru.  

4. Ježiš uzdravil porazeného, keď videl vieru tých, čo ho priniesli. V tých 

zrakoch bola tichá, úpenlivá modlitba. Aj my sa modlievame za iných. Boh vidí 
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našu vieru, pomôže tomu, za ktorého sa modlíme. Ponímam teda vážne žiadosť 

svojich známych, keď ma prosia, aby som sa za nich pomodlil. I ja si želám, aby 

sa za mňa modlili. To je opravdivé obcovanie svätých, výmena duševných síl, 

ktorá spravuje svety. Teplá myšlienka, ktorou želám dobré svojmu blížnemu, 

preráža nebesá a dobýva srdce Božie.  

 

Devätnásta nedeľa po Svätom Duchu. 
 

LEKCIA (Ef 4, 23-28) 

Bratia! Obnovte sa vo svojom zmýšľaní, a oblečte si nového človeka, stvoreného 

podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti! Preto odhoďte lož a každý hovorte 

so svojim blížnym iba pravdu, lebo sme si navzájom údmi! Aj keď sa rozhneváte, 

nedajte sa strhnúť k hriechu! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom. Nedávajte 

takto diablovi príležitosť! Ten, kto kradol, nech už viac nekradne, ale nech 

pracuje a poctivo si zarába vlastnými rukami, aby mal z čoho udeliť aj núdznym! 

EVANJELIUM (Mt 22, 1-14) 

Za onoho času hovoril Ježiš veľkňazom a farizejom v podobenstvách: Kráľovstvo 

nebeské sa podobá človeku - kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal 

svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu; ale (pozvaní) nechceli prísť. 

Preto opäť poslal iných sluhov s odkazom: Povedzte pozvaným: Hľa, pripravil 

som už svoju hostinu; moje voly a ostatný kŕmny dobytok je už pozabíjaný a 

všetko je pripravené. Poďte na svadbu! No oni nedbali na to, ale sa porozchádzali, 

jeden na svoje polia, iný po svojom obchode. Ba ostatní pochytali jeho sluhov, 

zhanobili ich a pozabíjali. Kráľ však, keď sa o tom dopočul, rozhneval sa, poslal 

svoje vojsko, tých vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim 

sluhom: Svadba je pripravená, ale pozvaní neboli jej hodní. Preto iďte na krížne 

cesty, a kohokoľvek nájdete, zavolajte ho na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a 

pozháňali všetkých, ktorých len našli, tak zlých ako i dobrých. I naplnila sa 

svadobná sieň hodovníkmi. Keď potom kráľ vošiel, aby si pozrel hodovníkov, 

zbadal tam človeka, neoblečeného do svadobného rúcha. I povedal mu: Priateľu, 

akože si sa opovážil sem vojsť bez svadobného rúcha? Ten však ostal bez slova. 
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Vtedy rozkázal kráľ sluhom: zviažte mu ruky a nohy. Vyhoďte ho do vonkajšej 

tmy; tam bude plač a škrípanie zubmi. Lebo mnoho je povolaných, ale málo 

vyvolených. 

 

1. Podobenstvo o kráľovskej hostine je výčitkou pre úradných predstaviteľov 

národa židovského, že odmietli kráľovstvo Božie, ktoré priniesol Mesiáš. 

Odmietli i samého Mesiáša. Tých, čo zvestovali jeho príchod, nepočúvali, ba 

dokonca potupili. Preto Boh tiež zavrhol národ židovský a povolal pohanov, 

ostatné národy sveta. No aj títo si musia zaslúžiť túto česť, majú si nadobudnúť 

pravé zmýšľanie, lebo inak budú vyhodení do tmy nevery a biedy.  

2. Katolíkom byť je veľká česť. Málokedy na to myslíme. Patrí to do tajnosti 

Božej Prozreteľnosti, že je jeden človek zaostalý pohan, druhý osvietený 

kresťan. Ale ľahko sa môže stať, že ten primitívny obyvateľ pustovných stanov 

je milší Bohu než kresťan, ktorý si nevie vážiť výhody svojho kultúrneho a 

svetonázorového postavenia. Niekedy práve tí, čo najviac boli účastní na 

osobitnej pozornosti milosti Božej, sú ľahostajní a zanedbávajú svoju 

povinnosť duševnú.  

3. Ja som tiež povolaný. A najmä ja, ktorý som sa učil, študoval, viac než iní 

ľudia, najmä ja, ktorý mám možnosť viac sa vhĺbiť do právd náboženských. 

Som povolaný viesť nielen na poli spoločenskom, politickom, ale aj na poli 

náboženskom. Musím vždy s úctou a potešením prijímať pozvanie do práce 

katolíckej. Sluhov Božích nemôžem odmietať, musím im pomáhať v 

apoštolovaní. A keď ma to moje zdravo zmýšľajúce srdce, stará tradícia a 

pomoc Božia už raz priviedli do sfér náboženského života, musím sa pričiniť, 

aby som svoju čestnú úlohu dobre a statočne konal. Katolíkom byť, to znamená 

katolícky život viesť.  

4. Usilujem sa chodiť na nedeľnú svätú omšu s dobrým svedomím, čistým 

srdcom, tobôž na sväté prijímanie, kde sa bezprostredne stretávam s Pánom, 

ktorý dáva hostinu a ktorý skúma svojich hosťov.  

5. Aj národy musia vyhovieť povolaniu Ježiša. A tu platí jeho výstraha Židom: 

„Kráľovstvo Božie sa vám vezme a prenesie na národ, ktorý bude prinášať 

náležitú úrodu.“ Tak u Matúša 21, 43.  
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Dvadsiata nedeľa po Svätom Duchu. 
 

LEKCIA (Ef 5, 15-21) 

Bratia! Dajte si veľký pozor, ako máte žiť! Nie ako nemúdri, ale ako múdri. 

Využívajte času, lebo dni sú zlé! Nebuďte nerozumní, ale usilujte sa pochopiť, čo 

je vôľa Pánova! Neopíjajte sa vínom, v ktorom sa skrýva samopašnosť, ale buďte 

plní Duchom Svätým! Odriekajte medzi sebou žalmy, chválospevy a duchovné 

piesne; zo srdca spievajte Pánovi! Ustavične za všetko dobrorečte Bohu a Otcu v 

mene Pána nášho Ježiša Krista! Buďte si navzájom poddaní v bázni Kristovej! 

EVANJELIUM (Jn 4, 46-53) 

Za onoho času žil istý kráľovský úradník, ktorý mal v Kafarnaume chorého syna. 

Ako počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galilei, pobral sa k nemu a prosil ho, aby 

prišiel uzdraviť jeho syna, ktorý už umieral. I povedal mu Ježiš: Ak len nevidíte 

divy a zázraky, neveríte! Kráľovský úradník mu hovoril: Poď, Pane, kým mi dieťa 

neumrie! Ježiš mu povedal: Choď, syn ti žije! A ten človek uveril Ježišovým slovám 

a šiel. Ešte bol na ceste, keď mu prišli naproti sluhovia a zvestovali, že mu syn žije. 

Pýtal sa ich teda na hodinu, v ktorej sa mu poľavilo. Povedali mu: Včera okolo 

siedmej prestala mu horúčka. Tu poznal otec, že to bolo práve v tú hodinu, keď 

mu Ježiš povedal: Syn ti žije! I uveril on aj celá jeho rodina. 

 

1. Ježiš sa stretol s kráľovským úradníkom v Káne, kde vodu premenil na víno. 

Spasiteľa trocha mrzí, že ho ľudia pokladajú za obyčajného zázračného lekára, 

ktorý musí prísť k nemocnému, aby uzdravoval. Keď nevidia bezprostredne tie 

divy, neveria. No, aby ukázal úradníkovi, že jeho moc je vyššia, neviazaná k 

prítomnosti, mocným slovom božským uzdravil nemocného, ktorý ležal ďaleko 

v Kafarnaume. Ale aj tu vysvitlo, že Ježiš urobil tento zázrak, aby človeka 

priviedol k viere.  

2. Sám zázrak nestačí pre vieru. Koľko zázrakov spravil Ježiš, a tí, čo zázraky 

videli, predsa zväčša neverili. Vždy mali výhovorky. Vôľu veriť a Bohu sa oddať 

ani najväčší zázrak neodníme. Náznaky a zázraky môžu byť človeku 

pohnútkou, -ba rozhodujúcim dôkazom, aby veril, ale ešte ani uznanie zázraku 

samého, alebo pravdy učenia neznamená vieru samu. Viera je vždy veľkou 
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milosťou Božou a veľkou čnosťou. Áno, je veľkou milosťou Spasiteľovou, že 

činil zázraky, aby nám pomohol veriť. My veríme.  

3. Pane, daj, aby som žil, žil duševným životom, krásnym, zdravým. Pomôž mi, 

aby mi klesla horúčka vášní. Podaj mi ruku svoju!  

 

Dvadsiata prvá nedeľa po Svätom Duchu. 
 

LEKCIA (Ef 6, 10-17) 

Bratia! Buďte silní v Pánovi a v jeho všemohúcnosti! Oblečte sa do výzbroje Božej, 

aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla! Veď náš boj nie je proti (ľuďom) z tela 

a krvi, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vladárom temnosti tohto sveta, 

proti zlým duchom pod nebesami. Preto si oblečte výzbroj Božiu, aby ste mohli 

odolať v deň zla, všetko prekonať a obstáť! Buďte teda pripravení, majúc bedrá 

opásané pravdou, odetí brnením spravodlivosti a obutí do pohotovosti, (ktorú 

poskytuje) blahozvesť pokoja! Okrem toho vezmite si štít viery, aby ste nim mohli 

udusiť ohnivé šípy zlého ducha! A vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, 

ktorým je slovo Božie! 

EVANJELIUM (Mt 18, 23-35) 

Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom toto podobenstvo: Kráľovstvo 

nebeské podobá sa kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. Keď sa toto 

rátanie začalo, priviedli mu človeka, ktorý mu bol dlžen desaťtisíc talentov. 

Keďže nemal z čoho zaplatiť, rozkázal ho jeho pán predať, i jeho ženu i dietky i 

všetok jeho ostatný majetok, a (z toho) zaplatiť. Ale ten sluha padol pred ním a 

takto ho prosil: Pane, pozhovej mi, a všetko ti zaplatím. Pán sa zľutoval nad 

sluhom, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. Ten sluha však, len čo vyšiel, stretol 

sa s jedným zo svojich spolusluhov, ktorý mu dlhoval sto denárov. Zdrapil ho a 

škrtil: Zaplať, čo mi dlhuješ! Vtedy jeho spolusluha padol pred ním a prosil ho: 

Pozhovej mi ešte a zaplatím ti! Ten však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do žalára, 

dokiaľ by mu nezaplatil dlh. Tu keď ostatní sluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa 

zarmútili. Išli k svojmu pánovi a rozpovedali mu všetko, čo sa bolo prihodilo. 
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Vtedy si ho jeho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha! Všetok dlh som ti odpustil, 

pretože si ma prosil. Či si sa teda nemal aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, 

ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný jeho pán vydal ho mučiteľom, 

dokiaľ by nezaplatil celý svoj dlh. Tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak 

neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. 

 

1. Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi je jasné. Boh je milosrdný, odpúšťa 

nám aj najväčšie hriechy. My musíme mať to isté zmýšľanie a máme vďačne 

odpúšťať svojim blížnym, veď ich vina proti nám je naozaj malicherná oproti 

tej vine, ktorú nám odpustil Boh. Zatvrdilé srdce, ktoré nepozná odpúšťanie 

zasluhuje najväčší trest.  

2. Trvalý hnev, pomstychtivosť, je jeden z najťažších hriechov. V základoch 

pokazí dušu. Človek, ktorý nevie odpustiť inému, je hnilou dušou, ktorej vyšší 

život sa rozpadne. A je pritom slabý charakter, chýba mu veľkodušnosť, slepo 

sa pridržiava svojej vášne. Opravdivá inteligencia sa ľahko udobrí, 

obmedzenosť sa v hneve vyžíva, ukazujúc svoju vonkajšiu vyvýšenosť, keď jej 

už vnútri niet.  

3. „Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom...“ To je naša 

ustavičná modlitba, ktorú nás sám Spasiteľ naučil. Týmito slovami mnohí 

samých seba odsudzujú. Odpúšťam každému zo srdca, aby i mne Boh odpustil 

...  

 

Dvadsiata druhá nedeľa po Svätom Duchu. 
 

LEKCIA (Flp 1, 6-11) 

Bratia! Mám nádej, že ten, ktorý začal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná, a to až do 

dňa Krista Ježiša. Právom môžeme takto myslieť o vás všetkých. Veď si vás v srdci 

nosím, lebo máte so mnou účasť na tej istej milosti ako v mojom väzení, tak aj pri 

obrane a utvrdzovaní blahozvesti. Boh sám mi je svedok, ako veľmi túžim po vás 

všetkých, ozaj srdcom Krista Ježiša! A za to sa modlím, aby vaša láska vždy viac a 

viac rástla v dokonalom poznaní (viery) a v každom šľachetnom cite, aby ste boli 
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schopní rozoznávať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez úhony v deň Kristov, 

prinášajúc (milosťou) Ježiša Krista hojné ovocie spravodlivosti na slávu a chválu 

Božiu. 

EVANJELIUM (Mt 22, 15-21) 

Za onoho času odišli farizeji a radili sa, ako by Ježiša mohli podchytiť v reči. 

Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov s dotazom: Učiteľ, vieme, že si 

pravdovravný a ceste Božej podľa pravdy učíš a pritom na nikoho nedbáš, lebo 

nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť daň 

cisárovi, a či nie? Ježiš spoznal ich zlomyseľnosť a povedal im: Čo ma pokúšate, 

pokrytci? Ukážte mi daňový peniaz! Oni mu podali denár. Spýtal sa ich Ježiš: Čí je 

tento obraz a nápis? Odpovedali mu: Cisárov. Tu im povedal: Dávajte teda, čo je 

cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu. 

 

1. Podlosť farizejov bola v tom, že poslali so svojimi učeníkmi aj prívržencov 

Herodesových, exponentov Ríma. Keď Ježiš pripustí platiť daň rímskemu 

cisárovi, je proti zákonu mojžišovskému, ktorý pozná len jedného panovníka, 

Boha. Keď zakáže platiť daň, majú zasa Rimania dôvod, aby ho obžalovali ako 

buriča proti rímskej moci. Ježiš spokojne a dôstojne odrazil ich útok a zmaril 

ich plán.  

2. Cisárovi, čo je jeho, a Bohu, čo je Božie. Patríme dvom svetom: tunajšiemu, 

ktorý spravuje štátny život, a nadprirodzenému, ktorý spravuje duševný život. 

I tu i tam treba nám verne konať svoje povinnosti. Duševne založený človek je 

jedine spoľahlivým štátnym občanom, lebo pokladá štát za útvar spoločenský, 

Bohom samým nariadený, v rámci ktorého treba preukázať poslušnosť a 

úprimnú oddanosť. Vernosť štátu je pre katolíka otázkou svedomia.  

3. Najsvätejšou povinnosťou katolíka ako štátneho občana je, pričiniť sa, aby 

sa v štáte dostalo aj Bohu tej pocty, ktorá mu patrí. Zbožnosť dáva mravné sily, 

bez ktorých ani jeden štát neobstojí. Katolík musí všetky svoje práva a sily 

vynaložiť a uplatniť, aby vedenie v štáte nedostali do rúk živly, ktoré 

podkopávaním Božej a mravnej autority ohrozujú zdravý kultúrny vývoj a 

existenciu štátu. Trpezlivosť s takýmito ľuďmi nesmie znamenať slabosť alebo 
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hriešnu zhovievavosť. Štát viesť majú najcennejší a duševne najvyspelejší 

ľudia, teda ľudia vystrojení vrcholom inteligencie: náboženským životom.  

4. Mnoho sklamania si ušetrím, keď sa naučím spoznať ľudí. Najmä tých, čo 

nehovoria úprimne, svoje tajné žiadosti zakrývajú do lichotivých slov 

zdvorilosti, a sú podlí sebci, ktorí zo škody iných majú svoje úspechy.  

 

Dvadsiata tretia nedeľa po Svätom Duchu. 
 

LEKCIA (Flp 3, 17-21; Flp 4; 1-3) 

Bratia! Nasledujte môj príklad a hľaďte na tých, ktorí tak žijú, ako vám my 

dávame príklad! Lebo mnohí žijú ako nepriatelia Kristovho kríža, ako som vám 

to o nich často hovoril a teraz znova s plačom hovorím. Zatratenie je ich koncom, 

brucho im je bohom, hanba slávou a myslia len na to, čo je zemské. Naša vlasť je 

v nebesiach, odkiaľ očakávame Spasiteľa, Pána nášho Ježiša Krista. On mocou, 

ktorou si môže všetko podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo 

podobným jeho oslávenému telu. A vy, bratia moji, túžobne milovaní, moja radosť 

a môj veniec, len vytrvajte v Pánovi, milovaní! Veľmi prosím Evodiu a Syntychu, 

aby boli jednej mysle v Pánu! A teba, úprimný Syzigos, tiež prosím, zaujmi sa ich, 

lebo ony mi pomáhali pri hlásaní blahozvesti spolu s Klementom a ostatnými 

spolupracovníkmi, ktorých mená sú zapísané v knihe života! 

EVANJELIUM (Mt 9, 18-26) 

Za onoho času, kým Ježiš rozprával zástupom, hľa, prišiel k nemu istý   popredný 

muž, poklonil sa mu a povedal: Pane, moja dcéra práve teraz zomrela. Ale príď, 

polož na ňu ruku, a ožije. Ježiš vstal a šiel za nim i so svojimi učeníkmi. A hľa, istá 

žena, ktorá trpela na krvotok dvanásť rokov, pristúpila k nemu odzadu a dotkla 

sa obruby jeho rúcha. Povedala si totiž: Keď sa len jeho rúcha dotknem, 

ozdraviem. Ježiš sa obrátil, a keď ju zazrel, povedal jej: Dúfaj, dcéra, tvoja viera 

ťa uzdravila. A v tú hodinu žena ozdravela. Keď potom vstúpil Ježiš do domu toho 

popredného muža a uzrel tam pískajúcich na píšťalách a lomoziaci zástup, 

povedal: Odíďte, lebo dievča neumrelo, ale iba spí! No oni ho vysmiali. A keď 



 

115 
 

Dvadsiata štvrtá a posledná nedeľa po Svätom Duchu. 

vyhnal zástup, vošiel dnu, chytil ju za ruku, i dievča vstalo. Povesť o tom rozniesla 

sa po celom tom kraji. 

 

1. Ten predstavený bol Jairuis, ktorý spravoval synagógu, popredný a obľúbený 

človek. Mal ohromnú vieru, veď očakával od Ježiša výkon božskej moci. 

Jednoduchý človek môže uzdravovať, ale vzkriesiť nie. Ježiš odmenil túto vieru. 

Na ceste do domu Jairovho sa stal ešte jeden zázračný prípad. Aj tu odmenou 

za veľkú vieru bolo uzdravenie.  

2. Viera nás uzdravuje. Viera je veľká moc, tá v Bohu zakotvená prostá viera, 

prepletená láskou a nádejou. Neverec ide slepo za neznámymi fantómami a 

keď ho tieto fantómy sklamú, ide do zúfalstva. Viera nikdy nezúfa, viera dodáva 

sily aj tomu, kto trpí celý život. Viera je najtrvalejšia sila duševná. Viera vládze 

zaceliť najboľavejšie rany a urážky. Viera vychováva ľudí jednej svätej veci 

úplne oddaných.  

3. Dievča len spí. Toto je tiež naša viera. Telesná smrť je len spánkom až do 

vzkriesenia. Vonku v prírode všetko umiera, lístie padá a hynie. Človek 

nezahynie, jeho duša bude žiť na veky, lebo je v rukách Pána života a smrti. 

Naša smrť sa končí vždy s úprimným želaním: do videnia!  

 

Dvadsiata štvrtá a posledná nedeľa po Svätom 

Duchu. 
 

LEKCIA (Kol 1, 9-14) 

Bratia! Neprestajne sa za vás modlíme a prosíme, aby vás naplnilo poznanie jeho 

vôle a všetka duchovná múdrosť a rozumnosť; aby ste žili bohumilo, na jeho 

úplnú spokojnosť, prinášajúc ovocie všetkých dobrých skutkov a rastúc v poznaní 

Boha. Aj aby vás posilnil všetkým účinkom svojej slávnej moci a dal vám 

trpezlivosti a dobrotivosti, aby ste mohli radostne ďakovať Otcovi, že nás urobil 

hodnými mať so svätými účasť na údele svetla. On nás vytrhol z moci tmy a 
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preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme skrze jeho krv 

vykúpenie a odpustenie hriechov. 

EVANJELIUM (Mt 24, 15-35) 

Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Keď na posvätnom mieste uzriete 

ohavné spustošenie, o ktorom hovorí prorok Daniel – kto toto číta, nech to 

pochopí – vtedy tí, ktorí sú v Judsku, nech utekajú do vrchov. Kto bude vtedy na 

streche, nech nezostupuje, aby si vzal niečo z vecí v dome. A kto bude na poli, nech 

sa už nevracia domov vziať si vrchný oblek. Beda vtedy ženám v požehnanom 

stave a tým, ktoré v tých dňoch pridájajú. Preto modlite sa, aby ste nemuseli 

utekať v zime alebo vo sviatočný deň. Lebo vtedy nastane veľké súženie, akého 

nebolo od počiatku sveta až doteraz, a ani viac nebude. A keby tie dni (utrpenia) 

neboli skrátené, ani jediný človek by sa nezachránil. No pre vyvolených skrátia sa 

tie dni. Ak by vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tamto je, 

neverte! Lebo vystúpia i  falošní mesiáši a iní falošní proroci a budú robiť veľké 

znamenia a zázraky, aby podľa možnosti zviedli aj vyvolených. Hľa, 

predpovedám vám to. Keby vám teda povedali: Hľa, na púšti je, nevychádzajte! 

Hľa, skrýva sa v komorách, neverte! Lebo ako blesk zažiari na východe a zasvieti 

až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka. Kdekoľvek bude ležať mŕtvola, 

tam sa zhromaždia aj supy. - Hneď po súžení týchto dní slnko sa zatmie, mesiac 

nevydá svoje svetlo, aj hviezdy budú padať s neba a pevnosti nebies sa otrasú. 

Vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi a kvíliť budú všetky národy sveta 

a uzrú Syna človeka prichádzať na oblakoch neba s veľkou mocou a velebnosťou. 

Potom rozpošle svojich anjelov za mohutného zvuku trúb, a zhromaždia jeho 

vyvolených so štyroch svetových strán, od jedného konca neba až po druhý. Od 

figovníka však naučte sa podobenstvo. Keď mu ratolesť mladne a pučí lístie, viete, 

že blízko je leto. Tak aj vy, keď toto všetko uzriete, vedzte, že je už blízko, predo 

dvermi. Veru, vravím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa toto všetko 

nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 

 

1. To je najdlhšie evanjelium cirkevného roku. Ježiš vo veľkých črtách maľuje 

kontúry budúcnosti, smutné vidiny, ktoré v návale hovoru a profetického 

pátosu splývajú dovedna. Ako celkom blízka udalosť je opisovaná skaza mesta 

Jeruzalema, ktorá sa vyplnila roku 70 po Kristu. Ale ihneď pri opisovaní tejto 
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skazy prechádza Spasiteľ na opisovanie udalostí, ktoré sa budú diať na konci 

sveta.  

2. Je koniec cirkevného roku. Ako som prežil tento rok? Veď celý cirkevný rok 

mal byť rokom milostí a zdokonaľovania. Ako som napredoval v duševnom 

živote? Práve toto evanjelium mi ukazuje, že beh sveta rýchlym tempom speje 

dopredu, že príde raz koniec, ale najprv príde koniec môjho života. 

Pripravujem sa.  

3. Po konci sveta nasleduje nový život, vzkriesenie, nový svet večnosti. To sú 

najkrajšie kontúry môjho kresťanského horizontu, na okraji ktorého sa stráca, 

starý liturgický rok, aby nastúpil nový s pevnejšou vôľou a s väčšími nádejami.  

 

Sviatok Krista Kráľa. 
 

LEKCIA (Kol 1, 12-20) 

Bratia! Ďakujme Bohu Otcovi, že nás urobil hodnými mať so svätými účasť na 

údele svetla. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho 

milovaného Syna, v ktorom máme (skrze jeho krv) vykúpenie a odpustenie 

hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo 

v ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach a čo je na zemi, viditeľné a 

neviditeľné, prestoly a panstvá, kniežatstvá a mocnosti. Všetko je stvorené skrze 

neho a pre neho. On bol predovšetkým a všetko má v ňom svoje bytie. On je hlavou 

tela Cirkvi, on je počiatok (všetkého), prvorodený medzi tými, ktorí vstali z 

mŕtvych, a vo všetkom má prvenstvo. (Boh) totiž chcel, aby v ňom prebývala 

všetka plnosť, aby skrze neho zmieril so sebou všetkých a jeho krvou, na kríži 

vyliatou, vrátil pokoj všetkým, ktorí sú na zemi a ktorí sú na nebi, v Kristu Ježišovi, 

Pánovi našom. 

EVANJELIUM (Jn 18, 33-37) 

Za onoho času spýtal sa Pilát Ježiša: Si ty (naozaj) kráľ židovský? Ježiš odpovedal: 

Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní o mne povedali? Pilát hovoril: Som ja vari 

Žid? Tvoj národ a veľkňazi vydali mi teba! Čo si vykonal? Ježiš odpovedal: Moje 
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kráľovstvo nie je s tohto sveta! Keby moje kráľovstvo bolo s tohto sveta, moji 

služobníci by sa bili, aby som sa nedostal do rúk Židov. Ale moje kráľovstvo nie je 

stadiaľto! Spýtal sa ho teda Pilát: Tak predsa si kráľ? Ježiš potvrdil: Áno, som 

kráľ! A nato som sa narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo 

pravde. Každý, kto je (priateľom) pravdy, počúva môj hlas! 

 

1. Kristus je mojím Kráľom, mojím panovníkom, mojím veliteľom, — to je heslo 

môjho náboženského života. On je mojím vodcom, On je mojím príkladom a 

meradlom, a preto sa aj tak usilujem žiť, tak rozmýšľať, tak hovoriť a konať, 

ako verný prívrženec tohto vodcu a kráľa. Jeho panovanie, večnosť, jeho zákon: 

evanjelium, jeho sankcia: svedomie, jeho odmena: láska.   

2. Kristus-Kráľ to je najideálnejšia sociálna myšlienka našich čias. Musí byť 

jedna všeobecná zjednocujúca sila v spoločnosti, musí byť jedna zdravá a istá 

sociálna idea, musí byť jedno spoločné žezlo, jedna spoločná správa, a to je: 

pokoj Kristov v kráľovstve Kristovom.  

 

Sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. 29. júna. 
 

LEKCIA (Sk 12, 1-11) 

V tom čase kráľ Herodes zajal niektorých z cirkvi, aby ich mučil. Jakuba, Jánovho 

brata, mečom usmrtil. Keď videl, že sa to Židom páči, dal zajať ešte aj Petra. A 

boli dni Nekvasených chlebov. Keď ho zajal, hodil ho do žalára a dal ho strážiť 

štyrom strážam po štyroch vojakoch s tým úmyslom, že po Veľkej noci ho 

predvedie ľudu. Petra teda strážili v žalári. Cirkev sa však bezprestania modlila 

k Bohu za neho. V tej noci, keď ho chcel Herodes predviesť, Peter, poviazaný 

dvoma reťazami, spal medzi dvoma vojakmi. A strážnici aj predo dvermi strážili 

žalár. A hľa, prišiel anjel Pána a svetlo zažiarilo v miestnosti. Dotkol sa boku 

Petrovho, zobudil ho a povedal: Vstaň chytro! Reťaze mu spadli s rúk. Anjel mu 

povedal: Opáš sa a obuj si svoju obuv! Urobil tak. I povedal mu: Prehoď si plášť a 

nasleduj ma! I vyšiel a nasledoval ho. Ani nevedel, či je to skutočnosť, čo sa deje 

skrze anjela. Nazdával sa, že má videnie. Keď prešli prvú a druhú stráž, prišli k 
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železnej bráne, ktorá vedie do mesta. Tá sa im sama otvorila. Ako vyšli, prešli 

prvou ulicou, a tu mu zrazu zmizol anjel. Tu sa Peter spamätal a povedal si: Teraz 

naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vytrhol ma z ruky Herodesovej a zo 

všetkého očakávania židovského ľudu. 

EVANJELIUM (Mt 16, 13-19) 

Za onoho času prišiel Ježiš do okolia Cézarei Filipovej, a pýtal sa svojich učeníkov: 

Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? Oni (mu) odpovedali: Jedni za Jána 

Krstiteľa, iní za Eliáša a zasa iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. Opýtal 

sa ich Ježiš: A za koho ma pokladáte vy? Šimon Peter odpovedal: Ty si Kristus, Syn 

Boha živého. Ježiš mu povedal: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv 

ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. Ale ja ti hovorím: Ty si Peter (t. 

j. Skala), a na tejto skale vystavím svoju Cirkev, a brány pekelné ju nepremôžu. 

Tebe dám kľúče od kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude 

zviazané i na nebi, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané i na nebi. 

 

1. Svätý Peter a Pavol, títo hlavní apoštolovia Kristovi, umreli v Ríme spolu 

mučeníckou smrťou, roku 67. Petra ukrižovali dolu hlavou, Pavla sťali. Sú 

pochovaní v Ríme pod bazilikami, ktoré nesú ich slávne mená. Pútnici s veľkou 

pietou vyhľadávajú tieto hroby, z ktorých aj dnes vychádza všetka sila a sláva 

katolíckej cirkvi. Nad hrobom Petrovým totiž sídli jeho nástupca na stolci 

rímskeho biskupa a spravuje cirkev, ktorú ani brány pekelné nepremôžu. Peter 

je slovo grécke a zmámená skalu. My sa pridržiavame tejto skaly.  

2. Peter mal vieru silnú, presvedčivú. Preto mu zveril Kristus správu Cirkvi. A 

dal mu aj najvyššiu duchovnú moc: zviazať a rozviazať. V celej hierarchii 

účinkuje mocné slovo Kristovo.  
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Sviatok Nanebovzatia Panny Márie. 15. augusta. 
 

LEKCIA (Jdt 13, 17-20; Jdt 15, 9) 

Požehnal teba Pán v moci svojej, lebo skrze teba navnivoč priviedol nepriateľov 

našich. Požehnaná si ty, dcéra, od Pána Boha z vysokosti nad všetky ženy na zemi. 

Požehnaný Pán, ktorý stvoril nebo i zem, ktorý viedol teba pri ranách na hlave 

kniežaťa nepriateľov našich; lebo dnes meno tvoje zvelebil tak, že chvála tvoja 

nezmiera z úst ľudí, ktorí sa kedykoľvek rozpamätajú na moc Pánovu, kvôli 

ktorým si pre úzkosti a zármutok svojho národa nešetrila život svoj, ale predišla 

si náš pád pred tvárou Boha nášho. Ty si slávou Jeruzalema, ty si radosťou Izraela, 

ty si cťou ľudu nášho. 

EVANJELIUM (Lk 1, 41-50) 

Za onoho času Alžbeta naplnila sa Duchom Svätým, i zvolala veľkým hlasom a 

preriekla: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho. A odkiaľ 

mám to (šťastie), že matka môjho Pána prišla ku mne? Lebo, hľa, sotva odznel 

hlas tvojho pozdravenia v mojich ušiach, s plesaním poskočilo nemluvniatko v 

mojom živote. A blahoslavená si, že si uverila, lebo sa splní, čo Pán povedal tebe. 

A Mária riekla: Velebí moja duša Pána, a zaplesal môj duch v Bohu, mojom 

Spasiteľovi; keďže vzhliadol na poníženosť svojej slúžky, lebo, hľa, odteraz 

blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Veľké veci mi urobil Mocný a sväté je jeho 

meno, a jeho milosrdenstvo s pokolenia na pokolenie s tými, ktorí sa ho boja. 

 

1. Tento sviatok patrí blaženej smrti Bohorodičky, o ktorej veríme, že nebola 

uložená do zeme, ale Spasiteľ vzal k sebe rovno aj jej telo, ktoré ani na chvíľu 

nebolo porušené dedičným hriechom. My si ju predstavujeme ako Kráľovnú 

anjelov, ktorá nosí na hlave korunu dvanástich hviezd.  

2. Kde je Syn, tam patrí aj matka. Podľa našej zbožnej predstavy je 

Preblahoslavená Bohorodička našou orodovnicou v nebi u svojho božského 

Syna. Preto sa k Nej tak dôverne utiekame. Ona nám celým svojím životom 

ukázala, ako treba žiť pre to, čo je potrebné. Naznačil to sám Spasiteľ v Betánii 

u Marty, kde Mária, sestra Marty, bola hlboko založeného zmýšľania. Ona iste 

videla skvelý príklad Márie, Matky Ježišovej, nie nadarmo nosila to isté meno. 
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Mária, Matka Ježišova, sa vedela obetovať jednej myšlienke, a znášala pre 

spasenie ľudstva po Ježišovi najväčšie muky. Patrí jej teda sláva po boku 

Kristovom v nebi.  

3. Škoda, že mnoho našich dievčat a žien je tak plytkého zmýšľania. Šaty, 

vonkajšok, ktorý veľmi chytro prepadne zvädnutiu, to je pre nich jediné, čo je 

potrebné. Áno, musia byť pekné, ale krása ducha je to naozaj jedine potrebné. 

Tá hĺbka duše, ktorá u žien má zvláštnu jemnosť a pôvab. Ženská bytosť musí 

tvoriť okolo seba nebo zbožnosti a vyššieho nazerania a priťahovať do toho 

neba každého, ktorý sa k nej približuje.  

 

 

Sviatok Všechsvätých. 1. novembra. 
 

LEKCIA (Zjv 7, 2-12) 

V tom čase, hľa, ja Ján uzrel som od východu slnka prichádzať iného anjela, ktorý 

mal pečať živého Boha. Mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorým bolo 

dané škodiť zemi a moru: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, dokiaľ 

nepoznačíme na čelách služobníkov nášho Boha! Počul som aj počet 

poznačených: stoštyriaštyridsaťtisíc poznačených zo všetkých kmeňov synov 

Izraela. A poznačených bolo z kmeňa Judášovho dvanásťtisíc, z kmeňa 

Rubenovho dvanásťtisíc, z kmeňa Gadovho dvanásťtisíc, z kmeňa Azerovho 

dvanásťtisíc, z kmeňa Neftalimovho dvanásťtisíc, z kmeňa Manasesovho 

dvanásťtisíc, z kmeňa Simeonovho dvanásťtisíc, z kmeňa Leviho dvanásťtisíc, z 

kmeňa Izacharovho dvanásťtisíc, z kmeňa Zabulonovho dvanásťtisíc, z kmeňa 

Jozefovho dvanásťtisíc, z kmeňa Benjamínovho dvanásťtisíc. Potom som videl 

veľký a nespočítateľný zástup z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka. Stáli pred 

prestolom (Božím) a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, s palmami v 

rukách a mohutným hlasom volali: Blaho nášmu Bohu, ktorý sedí na prestole, a 

Baránkovi! A všetci anjeli, ktorí stáli okolo prestola a okolo starcov a štyroch 

bytostí, padli na tvár pred prestolom, klaňali sa Bohu a volali: Amen! Chvála a 

sláva, múdrosť, vďaka a česť, moc a vláda nášmu Bohu na veky vekov! Amen. 
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EVANJELIUM (Mt 5, 1-12) 

Za onoho času, keď Ježiš uzrel zástupy, vystúpil na vrch a tam si sadol. Jeho 

učeníci pristúpili k nemu. Potom otvoril ústa a takto ich začal vyučovať: 

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení tichí, 

lebo im bude patriť zem. Blahoslavení, ktorí žalostia, lebo potešení budú. 

Blahoslavení, ktorí sú hladní a smädní po spravodlivosti, lebo nasýtení budú. 

Blahoslavení milosrdní, lebo dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, 

lebo uzrú Boha. Blahoslavení pokojamilovní, lebo ich synmi Božími budú volať. 

Blahoslavení, ktorých prenasledujú pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo 

nebeské. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a 

všetko zle na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a veseľte, lebo vaša odplata 

hojná je v nebi. 

 

1. Sviatok Všechsvätých nám predstavuje vrchol Cirkvi: víťaznú Cirkev v nebi, 

ktorá sa skladá z dokonalých členov bojujúcej Cirkvi, zomrelých po statočnom 

boji. Je to sviatok triumfálny, ktorý nám dá aspoň tušiť opravdivý obraz života 

v nebi. Tieto veci tiež patria k tajomstvám viery, veď nemáme zmysly na to, aby 

sme ich chápali, ale jedno veríme istotne: tejto tu na zemi bojujúcej Cirkvi 

zodpovedá blahoslavená Cirkev na druhom svete, kde svätí Boží dosiahnu svoj 

cieľ, vidia Boha a požívajú plnosť spaseného života.  

2. Dnešné evanjelium v Kristových slovách nám krásne naznačuje, ktorí sú tí 

ľudia, čo majú nárok na život večný v nebesiach. V blahoslavenstvách, o ktorých 

hovorí Ježiš, sa nachádzajú všetky typy svätých ľudí, ktorí už tu na zemi nosia 

v sebe príznaky nebeskej blaženosti. Sú to tí, čo sa nepridržiavajú bohatstva a 

hmoty, a keď i majú všetkého, čo je pre život potrebné, nepokladajú tie veci za 

cieľ svojho života, len za prostriedok k duševnému zdokonaľovaniu. To sú tí 

chudobní duchom. Potom tí, čo oddaní do vôle Božej znášajú aj najväčšie bôle 

a útrapy. Potom tí, ktorí úprimne hľadajú pravdu, a ju aj nájdu v Kristovi. Potom 

tí, čo majú lásku k blížnemu, vedia sa za neho obetovať, sú milosrdní. Potom tí, 

čo si zachovávajú čisté srdce, vedia sa ukázňovať. Potom tí, čo milujú pokoj, 

neprechovávajú hnevy, závisť a nenávisť v srdci svojom. A konečne tí, ktorí 

radšej umrú, než by pravdu zradili. Hľa, to bol program tamtých v nebi: 
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martýrov, vyznávačov, panien a ostatných svätých. Toto musí byť aj mojím 

programom, keď sa chcem dostať do spoločnosti svätých, do blízkosti Boha.  

3. Popoludní pôjdeme na cintorín. Tam je všetko samý kvet, samé svetlo. 

Spomíname na svojich mŕtvych. A modlíme sa za nich. Tí z nich, čo ešte nedošli 

do neba a sú v očistci, patria k trpiacej Cirkvi. Láska a pieta trvá aj za hrobom. 

Ba tu sa ukazuje najkrajšie. Milujeme tých, od ktorých už nemáme čo očakávať 

a pomáhame im dobrými skutkami, modlitbami, obetovaním svätých omší. 

Odpočinutie večné, daj im, Pane! 
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