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Utorok druhého pôstneho týždňa Mt 23,1-12 

 

Hovoria a nekonajú 

 

Som mužom len slov či aj činov? Čo viac filozofujem, alebo konám? Mám nejaké 

resty voči svojím blížnym? 

Ježiš varuje pred správaním farizejov: „hovoria a nekonajú“ (Mt 23,3) . 

 Farizeji boli vzdelaní, schopní, skúsení, ale i samoľúby, vypočítavý, ukrivdený, 

nedocenený. Ježiš chce ľudí uchrániť pred takýmto správaním. Vystríha: „Kto sa povyšuje, 

bude ponížený“ (Mt 23,12) .  

 Ľudia o nás vedia viac ako si často myslíme. Strach pomyslieť, čo ľudia o nás hovoria 

za naším chrbtom a aké je to všetko pravdivé! Najväčšia múdrosť je poznať svoju 

nemúdrosť. Táto múdrosť  nás naučí skromne a zdržanlivo si počínať. Uchráni nás pred 

ponížením a zaistí nám povýšenie. Z našej strany si to vyžaduje krvopotne na sebe 

pracovať.  

 Postavme sa častejšie pod kríž Krista, ktorý bol bláznovstvom v očiach sveta, ale 

ukázal sa Božou múdrosťou a mocou. Ježiš hovoril i konal. 

 

 

Návrh na osvojenie si: Ako kňaz mám byť mužom slova i činu. Čo to znamená? 

 

 

 

 

Streda druhého pôstneho týždňa Mt 23,1-12 

 

Služba - to je pocta 

 

Akým mám vzťah poslúžiť? Čo mi napĺňa vnútro, srdce, rozum, keď niekomu 

poslúžim a keď neposlúžim? Skutočne verím, že Boh službu odmieňa? 

Ježiš o sebe vyhlásil: „Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť 

a položiť svoj život ako výkupné“ (Mt 20,28) . 

 Ježiš službu povyšuje nad hranice zmyslami vnímateľného sveta. Slúžiť nie je to isté 

ako ponižovanie či pokorenie. Sluha v Ježišových očiach nie je otrok. Titul «sluha» 

a činnosť «slúžiť» znamená u Ježiša, že ho nasledujeme.  

Služby sa podceňujú, ale dá sa bez služieb šťastne žiť? Aj u kňazov platia slová: 

„Kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť 

byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom“ (Mt 20,26-27) . 

Odmena čaká tých, čo poslúžia svojimi vedomosťami, skutkami, útechou, radou 

ako najlepšie vedia, môžu. Veľkosť človeka sa meria veľkosťou obety, akú prinášame 

v službe svojim ideálom a svojim blížnym. 

 

 

Návrh na osvojenie si: Viem, kde sa najlepšie učí slúžiť? Pod krížom. 
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Štvrtok druhého pôstneho týždňa Lk 16,19-31 

 

Večnú odmenu si zaslúžme 

 

Ako často niečo konám v myšlienke na večnosť? Uvedomujem si pravdu: Boh je 

spravodlivý Sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá? Nezatváram si oči pred 

potrebami okolia? 

Ježiš do úst Abraháma kladie slová adresované boháčovi v pekle: „Spomeň si, že si 

dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa 

trápiš“ (Lk 16,25) . 

 Podobenstvo o Boháčovi a Lazárovi hovorí Božej spravodlivosti. 

Pôstne obdobie a jeho praktiky sú príležitosťou, pozrieť sa na seba a oceniť svoje 

konanie vo svetle spravodlivosti. Treba žiť tak, že smrťou človek zanechá krajinu zdania 

a falošných znamení a vstúpime do krajiny pravdy. Už dnes zhoďme masky, odložme 

všetky “prídavky“ k človeku, ako kariéra, moc, sláva, pocty atď. Boh každého odmení 

miestom, ktoré mu podľa spravodlivosti patrí. Konečný božský rozsudok nebude ničím 

iným, ale len samotnou pravdou o nás.  

Buďme taký, akými chceme sa ukázať vo svetle konečného rozsudku Božej 

spravodlivosti. 

 

 

Návrh na osvojenie si: Pôstny čas využiť na osobné správne posúdenie seba. 

 

 

 

 

Piatok druhého pôstneho týždňa Mt 21,33-43.45-46 

 

Zodpovednosť 

 

Ako sa prejavuje u mňa zodpovednosť? Špekulujem, vyhováram sa, zľahčujem si 

veci? Vyvodzujem voči sebe sankcie za svoju nezodpovednosť? 

Ježiš nielen farizejom pripomína: „Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa 

národu, ktorý bude prinášať úrodu“ (Mt 21,43) . 

 V podobenstve vinica znamená Cirkev a nájomník je každý v Cirkvi.  

 Od krstu je našou povinnosťou starať sa a plniť vôľu Božiu. Mám povinnosť 

posväcovať seba a nielen svoje okolie. Nemáme právo privlastniť si to, čo nám nepatrí. 

Byť zodpovedný k Bohom zverenému a žiť v tom, a tak, že toto všetko mám zveľadiť, aby 

som raz odovzdal svoj podiel úrody čo najbohatší.  

 Zodpovedný pred Bohom i ľuďmi je človek, vzácny, cenený a odmenený. Nad svojou 

zodpovednosťou je potrebné bdieť, na nej pracovať, osvojovať si ju tak, aby som 

kedykoľvek bol pripravený postaviť sa pred svojho Boha – Sudcu. 

 

 

Návrh na osvojenie si: Naučiť sa čerpať silu k zodpovednosti vo svätej omši. 
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Sobota druhého pôstneho týždňa Lk 15,1-3. 11-32 

 

Radosť z návratu 

 

Čo cítim v sebe, keď počujem o konvertitoch, návratoch do Cirkvi? Modlievam sa 

za zatvrdlivých hriešnikov? Nemám sklon zatvrdiť si srdce keď iní hľadajú Boha? 

Ježiš tím čo šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi“ (Lk 15,2), 

vyrozpráva podobenstvo o márnotratnom synovi . 

 Ježiš prišiel spasiť všetkých. Právom čaká našu spoluprácu. Farizeji a zákonníci 

nevymreli a aj dnes čakajú iný návrat a iné okolnosti ako vyrozprával Ježiš. Starší brat 

ktorý nechce prijať márnotratného brata, žije v každom z nás. 

 Naučme sa tešiť a radovať z Božieho odpustenia, ktorého sa dostáva nám 

márnotratným, i bratom a sestrám. A. de Mello nám pripomína: „Kto však nerozlišuje 

ľútosť nad hriechom od smútku, ten nezakúsil ešte, čím je ľútosť nad hriechom, ktorá 

pochádza od Ducha Svätého.“  

 Ježiš vždy spája obrátenie s pocitom veľkej radosti. Tak chce vidieť naše obrátenie 

i v tohoročnej pôstnej dobe. Ježiš túži po našej radosti z nášho obrátenia. 

 

 

Návrh na osvojenie si: Pôstny čas využijem, aby som sa naučil tešiť z božieho odpustenia. 

 

 


