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Utorok 33. týždňa Lk 19,1-10
Vynahradiť
Ako sa správam k zvereným hodnotám tak hmotným i duchovným? Neprivlastnil som
si veci, ktoré mi nepatria? Nemám dlhší čas zapožičané veci?
Ježiš hovorí Zachejovi: „Dnes sa chcem zastaviť v tvojom dome.“ (Lk 19,5)
Reakcia mýtnika na návštevu Ježiša v jeho dome je, že nielen vrátil štvornásobne ak
oklamal, ale polovicu majetku dal chudobným a napokon stal sa Ježišovým učeníkom.
Každý hriech spôsobuje škodu. Jednou s podmienok sviatosti zmierenia je
zadosťučinenie Bohu a ľuďom. Keď Ježiš prichádza do nášho srdca, máme sa zachovať
ako Zachej. Neuspokojme sa zo slovami, odpusť a podobne. Dajme vynáhradu za slová,
skutky i myšlienky v konkrétnych veciach, udalostiach i ľuďoch. Naša vynáhrada nech je
primeraná k spôsobenej škode či na duši alebo na hmotných veciach. Spôsob vynáhrady
nech je pre nás ujmou.
Vynáhrada je liekom, prevenciou, prejavom lásky, pokánia, vzorom a príkladom.
Vynáhrada môže byť vi forme modlitby, dobrých skutkov, záleží na našom vzťahu k Bohu.
Návrh na osvojenie si: Za čo dnes zrealizujem vynáhradu a ako?

Streda 33. týždňa Lk 19,11-28
Obchodovať
Ktoré talenty som dostal od Boha? Vymenujem ich čo najviac. Všetky. Ako ich
rozvíjam? Uvedomujem si, prečo som ich dostal?
Ježiš pripomína: „Obchodujte, kým sa nevrátim.“ (Lk 19,13)
Talenty sú valutou najvyššej hodnoty. Nie sú maličkosťou, keď za vernosť k ním dáva
kráľ z evanjelia moc nad mestami.
Nič nie je drobné a malé pre skutočnú lásku. V očiach viery a lásky všetko je
dôležité, sväté a veľké. Maličkosti sú: aj zrnka ruženca, tiež každodenné povinnosti ak ich
plním verne, čestne a zodpovedne, rovnako sú to kvapky milostí, vďaka ktorým každý deň
a každá činnosť sa stávajú hodnými odmeny a to nemalej odmeny.
Preto maličkosť, je čas ktorý dostávam od Boha, sily, zdravie schopnosti srdca,
rozum, rôzne iné hodnoty ktoré mi Boh zveril a chcem zúročiť svojou vernosťou a láskou
k Bohu. “Obchodovať“ chápem, že pokiaľ žijem, chcem plniť vôľu Božiu. Usilovne
rozmnožovať talenty je nielen moja povinnosť, ale i radosť. Viem, že talenty som nedostal
pre ľubovoľne disponovanie, ale sú mi zverené ako kapitál, aby som ich vrátil do rúk
Kráľa Ježiša rozmnožené.
Návrh na osvojenie si: Väčšiu pozornosť spytovaniu svedomia vo vzťahu k zvereným
talentom.
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Štvrtok 33. týždňa Lk 19,41-44
Otvorené oči
Pozerám len očami tela, či aj duchovným zrakom? Čo si viac všímam duchovné
hodnoty či materiálne? Prečo asi? Čo to znamená?
Ježiš keď plakal nad Jeruzalemom hovoril: „Kiež by si aj ty aspoň v tento deň
poznalo, čo ti prináša pokoj! Teraz je to však tvojim očiam ukryté.“ (Lk 19,42)
Vyvolený národ nespoznal čas svojho navštívenia svojím Mesiášom.
Boh aj mňa neprestáva navštevovať rôznym spôsobom. Tieto navštívenia majú
priniesť požehnanie. Je potrebné vidieť vo veciach, udalostiach i stretnutiach s ľuďmi
hodnoty k získaniu a vzrastú milosti.
Mať oči otvorené pre všetko Božie. Otvorené oči pomôžu k rozmnoženiu dobra
alebo predídeniu zla. S Božou pomocou dokážem spoznať chvíle navštívenia. Nechcem,
aby v mojom živote boli oplakávania hodné navštívenia. Je potrebné žiť podľa Ježiša
s otvorenými očami duše i tela a spoznávať znamenia spásy.
Návrh na osvojenie si: Mať viac oči otvorené pre duchovné veci.

Piatok 33. týždňa Lk 19,45-48
Vzťah k domu Božiemu
Čo pre mňa znamená dom Boží? Aké je moje správanie v dome Božom? Čo by som si
mal viac uvedomiť vo vzťahu k domu Božiemu?
Ježiš keď vyhnal z chrámu predavačov hovoril: „Môj dom bude domom modlitby.“
(Lk 19,46)
Ježiš sa dal uniesť hnevom pre zneváženie chrámu a vyhnal z neho cudzie elementy.
Chrám je miesto, kde má čo povedať predovšetkým Boh.
Najmä duša je dom Boží. V duši ma znieť Boží hlas, svedomie. Dôstojný príbytok pre
Boha treba budovať, chrániť, oň dbať. Dom Boží je vizitka. Starať sa o krásu domu
Božieho je česť, povinnosť, túžba toho kto miluje Boha.
V dome Božom sa adoruje, počúva Boh, rozpráva s Bohom. Je správne osvojiť si
zásady, ktoré dom Boží robia mne aj iným príťažlivým, obľúbeným, potrebným,
dôležitým, kde možno nájsť to, čo inde sa nedá, prípadne v takej miere, ako len v dome
Božom.
Návrh na osvojenie si: Nadobudnúť si vzťah k domu Božiemu primeraný môjmu
postaveniu.
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Sobota 33. týždňa Lk 20,27-40
Mať účasť na zmŕtvychvstaní
Čo pre mňa v živote znamená zmŕtvychvstanie? Kedy myslím na zmŕtvychvstanie?
Ako vysvetlím význam zmŕtvychvstania?
Ježiš saducejom vysvetlil: „Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo preňho žijú
všetci.“ (Lk 20,38)
Historka o žene ktorá mala sedem bratov za mužov a otázka, keď je teda vzkriesenie,
koho bude ženou potom po vzkriesení, pre mnohých nie je celkom nezmyselná. V tomto
prípade nešlo o manželský prípad, ale o pravdu viery: či možno rozumne veriť v konečné
zmŕtvychvstanie. Boh neodmieta to, čo stvoril. Všetko však, čo nám tu je drahé, čo nás
vedie k Bohu, v Bohu opäť nájdeme.
K zmŕtvychvstaniu je mi treba stále obracať myseľ i srdce a to tou pravdou, že musím
začať žiť prv, než mi pridelia neveľkú parcelu na cintoríne.
Môj časný život má zmysel len natoľko, nakoľko sa venujem myšlienke na večný
život. Keď chcem mať účasť na svojom zmŕtvychvstaní k osláveniu dnes chcem urobiť
všetko preto, aby som mal vzťah kú Kristovmu zmŕtvychvstaniu.
Návrh na osvojenie si: Prežitiu svätej omši venovať väčšiu pozornosť.

