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Pondelok 1. týždňa                                                               Mk 1,14-20 
 

Verne využiť čas 
Ako využívame čas, patrí sa spýtať aj pri príprave na spoveď
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Skúsme si teraz v tejto chvíli predstaviť, ako k nám prichádza Ježiš 

a hovorí: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte 

evanjeliu“ (Mk 1,15).  

 

Nebol by to pre nás veľký zážitok na celý život? Určite áno, Skúsime 

priblížiť toto evanjelium. Pred tým, ako povoláva apoštolov do svojho 

spoločenstva, vyriekne práve túto vetu. Je tu ten čas, ktorý každý jeden z nás 

očakával. Čas, o ktorom tu je reč, je čas kairosu. Teraz udrela hodina. Už nie je 

čas čakať na inú dobu. Teraz je rozhodujúca chvíľa. Musíme konať. Božie 

kráľovstvo je totiž tu medzi nami. Možno sa nám zdajú tieto slová unáhlené, ale 

z Ježišovho vyjadrenia sú i pre nás aktuálne. On nepozerá na čas, ako my. Niečo 

iba plynúce, za sebou idúce. Ježiš má na mysli čas, ktorý prežívame teraz a nie 

predtým a potom. Pre ľudí vtedajšej doby to bolo niečo ohromné a príťažlivé. 

Keďže boli často  zvyknutí na útlak hociktorého národa. Tieto slová museli na 

nich zapôsobiť ako balzam. Oni si kráľovstvo spájali zo slávou kráľa Dávida 

a Šalamúna. Zo svätých kníh veľmi dobre vedeli, aké to boli kráľovstvá bohaté, 

prosperujúce a Bohom požehnané. To je také niečo, akoby nám povedali, že sa 

k nám priblížilo Švajčiarsko. Čo by sa potom dialo medzi ľuďmi? Vieme si to 

predstaviť. Ježiš ale pokračuje v slovách kajajte sa a verte evanjeliu. Majú sa 

obrátiť a uveriť radostnej zvesti, ktorú im priniesol Ježiš od svojho Nebeského 

Otca. Pravdepodobne ľud, ktorý tam bol zhromaždený, videl ďalšieho 

z mnohých prorokov a učiteľov, a tak ho počúval. Vedeli, že má povstať Mesiáš, 

ktorý vykúpi Izrael. Ježiš chce ľudí, aby spolupracovali na budovaní Božieho 

kráľovstva. Preto si povoláva najprv k tejto službe svojich najbližších 

spolupracovníkov učeníkov - apoštolov. Ale neostáva iba pri nich, pretože 

pomocou týchto ľudí chce konať s každým jedným z nás osobne. Ako apoštolov, 

tak aj nás volá po mene, lebo nás potrebuje. Boh chce, aby si ľudia medzi sebou 

navzájom odovzdávali radostnú zvesť. „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie 

kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15).  

 

                                                 
1
 Porov.: BEDNÁR, R.: Semestrálna práca z Homiletiky. Spišská Kapitula : 2003. 



 

 

DENNÉ MEDITÁCIE ĽUBOMÍRA STANČEKA r. 2010 / 2011 

 

 

    
 

My to musíme dnešnému človeku pretlmočiť do jeho reči, aby to najlepšie 

pochopil. Božie kráľovstvo je nový svet pre vykúpené ľudstvo, nový svet lásky. 

Starý svet je poškodený, znehodnotený zlom hriechu. Kristus prišiel starý svet 

obnoviť. Odstrániť z neho hriech a jeho následky. a nastoliť lásku a milosť. 

Obnovený človek, obnovené prostredie, obnovený svet, oslobodený od skazy 

hriechu, to je to Božie kráľovstvo. Je to kráľovstvo vykúpených, v ktorom už 

nemá miesto hriech, zloba, nešťastie, ale len dobro. Ríša dobra , ríša pravdy, ríša 

lásky. Božie kráľovstvo tu na zemi, nie je ešte v dokonalosti, plnosti, zrelosti, 

ale iba zárodku. Jeho zavŕšenie, dozretie možno očakávať až v nebi. Čo je Božie 

kráľovstvo najkrajšie vyjadruje prefácia na sviatok Krista Kráľa: „Kráľovstvo 

pravdy a života, kráľovstvo svätosti a milosti, kráľovstvo lásky a pokoja. Keď sa 

teda modlíme „príď kráľovstvo tvoje“, o toto nám ide, po tom túžime, toto 

chceme, v takomto svete chceme žiť a bývať. Chceme, aby sa nastolila v našich 

srdciach, aj v našej rodine, aj v celej krajine, ba na celom svete ríša pravdy, ríša 

dobra, ríša, svätosti, života, milosti, spravodlivosti, lásky i pokoja. Kto sa takto 

modlí s takýmto úmyslom, už dozrieva do plnosti dokonalého Božieho 

kráľovstva, ktoré bude v nebi.  

 

Na začiatku som sa pýtal, ako by sme sa správali, keby medzi nás prišiel 

Ježiš hovoriac: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa 

a verte evanjeliu“ (Mk 1,15). Už sme porozumeli a vieme, čo nám v tejto chvíli 

Duch Svätý zvestoval.  

Amen. 

 

 


