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4. Pôstna nedeľa. 
 

Prvé čítanie: Pomazanie Dávida za kráľa Izraela(1 Sam 16,1b. 6-7. 10- 13a)                                                                                                                                              

Žalm: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.         (Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6)   

Druhé čítanie: Vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus      (Ef 5, 8-14)                                                                                                      
Evanjelium: Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude  
                    mať svetlo života.                                             (Jn 9, 1-41)                                                                   
*****************************************************************  

Každý hriech ničí náš pohľad na Božie dielo 

 

    Stretli ste už niekoho, kto bol veľmi šťastný preto, že sa po rokoch 

vyspovedal? A stretli ste sa už s ľahostajnosťou, že najbližším to bolo 

jedno? A iste poznáte ľudí, ktorí prekrúcajú morálku, kresťanskú etiku a 

na hriech pozerajú nesprávne. Áno, stáva sa to. Je správne, keď si 

vieme nájsť čas a vypočuť homíliu na takúto tému, a nielen vypočuť, 

ale jej slová správne a vo svoj prospech a úžitok uplatniť vo svojom 

živote. Nemali by sme prehliadnuť Ježišove slová: „Súdiť som prišiel 

na tento svet: aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, aby oslepli“ (Jn 9, 

39). Tieto slová povie Ježiš na konci dlhého úryvku o uzdravení slepého 

od narodenia, ktorý nielen získava zrak, ale aj vieru v Krista. Iný postoj 

voči Ježišovi zaujali farizeji, ktorým Ježiš povie: „Keby ste boli slepí, 

nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: „Vidíme.“ A tak váš hriech 

ostáva“ (Jn 9,41). Nevidiaci od narodenia, s ktorým sa Ježiš stretáva, 

neprosí o uzdravenie a ani Ježiš sa ho nepýta, či chce vidieť. Nevidiaci 

v evanjeliu je tam jednoducho preto, aby sa na ňom ukázala moc Božia. 

Je potrebné si uvedomiť, ako postupne sa už vidiaci človek mení na 

veriaceho. Najprv jednoducho poslúchne Ježiša, hoci nerozumie, prečo 

mu Ježiš hovorí: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade 

znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci“ (Jn 9,7). Potom 

vo svojej jednoduchosti ducha koná. Nevie nič o človeku, ktorý ho 

uzdravil. Keď ho vypočúvajú farizeji, nazve toho, čo ho uzdravil, 

prorokom. A zatiaľ čo sa jeho rodičia boja pred farizejmi vyznať 

pravdu, uzdravený sa nebojí spýtať farizejov: „Chcete sa aj vy stať jeho 

učeníkmi“ (Jn 9,27)? A pre svoje správanie, ktoré nevyhovuje 
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farizejom, je vyhnaný. Tu sa stretáva s Ježišom, ktorý ho uzdravil. Ježiš 

sa mu predstaví a následne na to uzdravený sa klania Ježišovi. 

      Ježiš čím viac sa blíži k svojej smrti na kríži, tým viac sa vyostruje 

jeho vzťah k nepriateľom, farizejom. Tak je to aj pri tomto zázraku, 

jedným zo siedmich, ktoré Ježiš urobil. Udalosť sa stala v sobotu, preto 

je zo strany farizejov taký odpor voči uzdravenému. Uzdravený je však 

odvážny človek. Vidí nepriateľské zmýšľanie farizejov voči Ježišovi, i 

napriek tomu sa stavia na stranu Ježiša, hoci musí opustiť synagógu. 

Muž je typom ľudí, ktorí veria Ježišovi, i keď nevedia svoju vieru 

odôvodniť rozumovými dôkazmi. Na nich sa vzťahujú slová Pascala: 

„Srdce má dôvody, ktoré rozum nepozná.“ O rodičoch slepca sa nedá 

hovoriť ako o odvážnych. Práve kvôli vylúčeniu zo synagógy, že môžu 

stratiť i majetok, nechávajú, aby sa vyjadril sám ich syn: „Má svoje 

roky, nech hovorí sám za seba“ (Jn 9,23). Ježiš predpovedal učeníkom, 

že prídu časy, keď ich „vylúčia zo synagógy“ (Jn 16,2). Správanie a 

postoj farizejov k Ježišovi je preniknutý nenávisťou. Zatvárajú si oči 

pred pravdou. Ani nadávky, ani urážanie protivníkov a nakoniec ani ich 

násilie im nepomôže, aby zvíťazila ich pravda. Lož je vždy lož. 

      Naopak, kto svoju tvár obracia ku Kristovi, on ho uzdravuje z 

prípadnej slepoty. Práve preto staňme sa apoštolmi, kresťanmi, bratmi a 

sestrami, ktorým nie je ľahostajná duša brata či sestry z okolia, ktorí sa 

nachádzajú v hriechu a sú slepí. Naše modlitby, osobný príklad, ale aj 

rozhovory i tvrdé, vážne, treba využiť, aby sme pomohli slepému na 

duši stretnúť sa so svojím Vykupiteľom – Ježišom. 

     Ježiš skrze nás, ako cez svoj nástroj lásky nás volá, aby sme 

hriechom slepému okoliu podali ruku a pomohli nájsť správnu cestu. 

Ak telesne slepý potrebuje pomocnú ruku, tým viac ju potrebuje ten, čo 

stratil Boha v srdci hriechom. Kto je v hriechu – je nevidiaci, lebo 

nevidí dobro. Boh dopustí na nás aj kríž, pretože vtedy stávame sa viac 

vnímaví, viac a skôr si nachádzame čas pre Boha, na modlitbu. Práve v 

kríži mnohým sa vracia zrak. Prijímajme tých, čo sa vracajú ku Kristovi 

ako márnotratný syn s porozumením a láskou ako otec z evanjelia a nie 

ako starší brat.Ak sme zdraví, ak náš zrak duše nie je chorý, stále žime 

vo vedomí, že sme ohrození a máme bdieť. Nesmieme sa vystaviť strate 

milosti posväcujúcej, viac a viac s radosťou prežívajme priateľstvo s 

Ježišom. Keď nepodceňujeme prevenciu v oblasti zdravia tela, tým viac 

je správne, že venujeme pozornosť prevencii duše pred akýmkoľvek 

hriechom. Preto ďakujeme za každú sviatosť zmierenia, kde Kristus – 

lekár našich duší – vracia nám zdravý pohľad na život. (www.vincentini.sk) 

 

 



Som tu. 

Potrebuješ ma? Som tu. 

Ty ma nevidíš, ale ja som svetlom tvojich očí. 

Ty ma nepočuješ, ale ja hovorím tvojim hlasom. 

Ty ma necítiš, ale ja som silou tvojich rúk. 

Som neustále v činnosti, i keď nechápeš moje cesty. 

Som neustále v činnosti, i keď nerozumieš môjmu dielu. 

Nie som neznámou vidinou, nie som tajomstvom. 

Poznávaš ma v úplnom pokoji, v hlbinách svojho vnútra svojou vierou a 

tušením. Som tu, počujem ťa, odpovedám na tvoje otázky. 

Keď ma potrebuješ, som tu. 

I keď sa ku mne nepriznávaš, som tu. 

I keď máš pocit úplnej osamelosti, som tu. 

I keď si naplnený strachom, som tu. 

Keď trpíš bolesťou, som tu. 

Som tu, keď sa modlíš, i keď sa nemodlíš. 

Som v tebe a ty si vo mne. 

Iba vo svojej mysli sa môžeš cítiť odo mňa odlúčený, len v nej vzniká 

to, čo nazývaš „mojim“ a „tvojim“. 

Len svojou mysľou ma poznáš a prežívaš. 

Uľav svojmu srdcu, zbav sa všetkého strachu. 

Keď zídeš zo správnej cesty, som tu. 

Ty sám nedokážeš nič, ale ja som všetko. 

Som všade a som vo všetkom. 

I keď v niečom nepoznávaš dobro, dobro je tu, pretože ja som tu. 

Som tu, pretože tu mám byť, pretože som. 

Iba vo mne má svet zmysel. 

Iba mnou dostáva podobu a tvar. Iba mnou pokračuje. 

Ja som zákon, na ňom je založený pohyb hviezd a rast buniek. 

Som láska, ktorá zákon napĺňa. Som mier, som každá súcnosť. 

Som zákon tvojho života. 

Som vzbura tvojej lásky. 

Som tvojou istotou. Som tvojim pokojom. Som. 

I keď ma budeš hľadať, nie si bezo mňa. 

I keď tvoja viera vo mňa bude neistá, moja viera v teba je neochvejná, 

pretože ťa poznám, pretože ťa milujem. 

Milovaný, som tu... 

(James Fruman) 

 

 

 



Poriadok bohoslužieb po 4. Pôstnej nedeli  

od 23.3. do 29.3. 2020 

     

Pondelok 
féria   Kláštor František Cicholes

23.3. 

Utorok 
féria   Kláštor  Anastázia Kováčová

24.3. 

Streda 
Zvestovanie 

Pána, slávnosť 
  Kláštor †Mariena 

25.3. 

Štvrtok 
féria       Kláštor     František Sabo

26.3. 

Piatok 
féria    Kláštor 

Imrich a Mária 

Oravcovi
27.3. 

Sobota féria                

/ZMENA 

ČASU !/ 

  Kláštor 
Agnesa Zajacová,  

1. výr.
28.3. 

 Nedeľa     
5. Pôstna 

nedeľa  
  Kláštor 

Za ochranu a 

požehnanie farnosti 
29.3. 

 

 

 


