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Sobota 16. týždňa                                                                Mt 13,24-30 

Sviatok svätej Brigity, spolupatrónky Európy Ján 15, 1–8 

 

Prinášať ovocie 

Povzbudenie ku konaniu skutkov lásky v každodennom živote 

 

Mnoho politikov v dnešnom európskom parlamente nechce ani počuť 

o Kristovi, kresťanstve, ba ani o kresťanských koreňoch nášho starého 

kontinentu.  

 

Ježiš, v dnešnom evanjeliu, nám hovorí o niečom, čo má tiež s koreňmi 

mnoho spoločného. „Zasial dobré semeno na svoju roľu“ (Mt 13,24). 

Od čoho všetkého závisí dobrá úroda? Aj od koreňa. Predstavme si vinič. 

Vinič púšťa korene hlboko do zeme. Vďaka nim môže prinášať šťavnaté hrozno. 

„Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia“.  

 

Ako sa môžem v tomto odkresťančenom prostredí stať nasledovníkom 

Ježiša a prinášať ovocie hodné kmeňa? Svätá Brigita sa stala spolupatrónkou 

Európy nie náhodou. Žena, ktorej sviatok dnes slávime, bola napojená na Ježiša, 

ako je napojená ratolesť k viniču. Príkladne vychovala osem detí a po smrti 

manžela vstúpila do Tretieho rádu svätého Františka. Hoci žila vo svete, 

rozhodla sa pre radikálny život s Bohom – žila Bohu. Už nežila ona, ale žil v nej 

Kristus. Rozjímala nad Kristovým utrpením, nad jeho láskou k ľuďom, nad tým 

všetkým, čo pre nás urobil. Poznala ten intímny vzťah vínneho kra a ratolesti. Z 

Ježiša čerpala životne dôležitú miazgu. Spoznala tú extázu, sladkosť, chuť lásky, 

ktorú Boh zjavil svojou obetou na kríži. Jej srdce pretekalo vďačnosťou Ježišovi 

za všetko utrpenie, za zármutok a trpkosť vo chvíli, keď bol sám v 

Getsemanskej záhrade, keď ho zradil národ, ktorý si vyvolil a pozdvihol, keď ho 

falošne obviňovali a odsúdili. Táto láska musela vytrpieť mučivé bolesti, keď 

jeho sväté ruky a nohy pribíjali na drevo klincami. Od hlavy až po päty ani 

najmenší kúsok jeho svätého tela neostal bez rán. Ježiš vylial svoju krv, ako 

vyteká šťava hrozna pod tlakom lisu. Myslím, že chápala, že Ježiš urobil všetko 

a nič viac už urobiť nemohol.  

 

Keď nadíde čas jesene, strom dáva všetku svoju miazgu svojim plodom, 

aby nám priniesol chutné plody. Dávame aj my v živote všetko, aby sme mohli 

ľudí  v našom okolí obdarovať chutnými plodmi našej lásky? Náš Pán dal všetko 

pre to, aby sme mali večný život. Verím, že keď sme dnes ráno, v sobotu, tu na 

sv. omši, rozhodli sme sa nasledovať nášho Majstra.  
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Nasledujme ho aj vo veľkodušnom dávaní. Sv. Brigita nám bude určite 

dobrou inšpiráciou. Aj my sa môžeme dnes rozhodnúť rozdávať sa.  

 

Zakončime toto uvažovanie modlitbou. Pane Ježišu, pomôž mi dnes byť 

celý tvoj. Pomôž mi byť ratolesťou na tvojom kmeni, ktorá prináša ovocie. 

Pomôž mi byť dobrým manželom, ktorý je oporou manželky. Byť dobrou 

mamou, ktorá stojí pri dospievajúcej dcére, pripravená pomôcť. Byť dobrým 

kamarátom a ukázať priateľovi radikálne svedectvo nasledovania Teba. Pomôž 

mi prinášať dobré plody pre svet okolo mňa. Pomôž, aby sa Európa aj skrze mňa 

stávala trošku viac svätou. 

Amen. 

 

 

 

 


