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Utorok 28. týždňa Lk 11,37-41 

Kvalita skutkov 

 

Na čo kladiem dôraz pri konaní skutkov? Túžim, aby si moje skutky iní všimli? 

Konám skutky vo vedomý, že Boh všetko vidí a odmení? 

 Ježiš farizejovi, ktorý ho pozval na obed a ktorý sa divil, že si Ježiš neumyl pred 

jedením ruky povedal: „Čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté.“ (Lk 

11,41) 

Pravá nábožnosť nie je čímsi ľahkým. Slovo “nábožnosť“ znamená konať ako Boh, 

zmýšľať ako Boh, to znamená žiť v zhode s Božou vôľou, s Božím plánom s životným 

povolaním.  

Ježiš varuje pred farizejskou nábožnosťou, ktorá spočíva na zakladaní si na vonkajších 

gestách, formulách. Chráňme sa odpočívať vo svojej zaužívanej zbožnosti. Nech je ďaleko od 

nás, že robím si to, čo som si navykol robiť, čo mne vyhovuje, čo sa mne páči, svojmu vkusu. 

A naše vnútro?  

Uvedomujem si, že do môjho vnútra nepatrí lakomstvo, závisť, zmyselnosť či 

nežičlivosť. Farizej dáva Bohu maličkosti, ktoré od neho Boh nežiada. Ježiš sa dal za nás ako 

obeta. Je to výzva hodná nasledovania. Dať sa Bohu ako čistá obeta. 

 

Návrh na osvojenie si: Nepodceniť kvalitu svojich skutkov. 

 

 

 

 

 

Streda 28. týždňa Lk 11,42-46 

Nábožnosť 

 

Aká nábožnosť sa odo mňa očakáva? Čo súdim o svojej nábožnosti? V čom by som 

mohol pokročiť v nábožnosti? 

 Ježiš farizejom s trpkosťou a hroznými slovami vyčíta ich pretvárku: „Beda vám“ a 

vysvetľuje: „Zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien 

ani jediným prstom nedotknete.“ (Lk 11,42.46) 

Kto dáva desiatky z mäty, ruty a každej zeleniny, ešte nemusí mať nič spoločné so 

spravodlivosťou a láskou, nielen k Bohu, ale aj s blížnym. Pýcha sa Bohu nepáči. Kto pohŕda 

blížnym, jednoduchým človekom a zaťažuje ich predpismi nad ich sily, dáva najavo svoju 

nelásku. Vtedy sa nedá hovoriť o nejakej nábožnosti. 

Nábožnosť znamená milovať všetko čo Boh stvoril, zvlášť človeka. Nábožnosť 

vylučuje pohŕdanie ľuďmi. Nábožnosť nepohoršuje, ale povzbudzuje. 

Prijímame oslovenie, nechať na seba pôsobiť Ježišove učenie o láske. Nebáť sa námah 

a obetí, najmä skrytých. Nečakať odmenu od ľudí za prejavenú lásku. Zriecť sa pretvárky. 

Nezakladať si na vonkajších prejavoch nábožnosti. Nech je nám všetko na osoh. 

 

Návrh na osvojenie si: Svoju nábožnosť zverme Božiemu milosrdenstvu. 
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Štvrtok 28. týždňa Lk 11,47-54 

Nemilá pravda 

 

Ako prijímam napomenutia? Viem ako brat povedať i nemilú pravdu? Som človekom 

pravdy? 

 Ježiš farizejom vyčíta ich pretvárku: „Beda vám“ a vysvetľuje: „Budete sa 

zodpovedať.“ (Lk 11,50) 

Ježiš pripomína, že kto nechce počúvať pravdu, neprijme pokarhanie či napomenutie, 

ale žiada dôkazy, odôvodnenia, konfrontáciu atď, právom mu patrí “beda“.  

Žiadam dôkazy, odôvodnenia, konfrontáciu, keď ma chvália, alebo mi pochlebujú? 

Nesťažujme sa, keď nám ľudia neprajú, hovoria o nás nepravdu, vymýšľajú si, očerňujú nás. 

Naučme sa sami sebe povedať pravdu do očí. Staňme sa múdrim a odvážnym v pravde voči 

sebe. Keď pre pravdu musíme trpieť, prijmime čo najkvalitnejšie túto skúšku.  

Je výhodou, že prijímame Ježiša, ktorá nám ponúka ako, kde, prečo hľadať pravdu o 

sebe. Kto sa pýta Ježiša, nájde pravdu, hoci pre nás nepríjemnú, ale pravdu ktorá obohatí. 

Pomáha mať otvorené srdce pre Ježiša. Keď myslíme viac na svoje účtovanie pred Ježišom, 

nemilú pravdu si viac vážime ako akékoľvek iné slová a človek ktorý nám vie povedať hoci 

nemilú pravdu majme za priateľa. 

 

Návrh na osvojenie si: Byť človekom pravdy. 

 

 

 

 

 

Piatok 28. týždňa Lk 12,1-7 

Boh nezabúda 

 

Bojím sa Boha? Čo je príčinou bátia sa Boha? Načo ma Boh stvoril? 

 Ježiš nielen zástupu dvakrát hovorí: „Nebojte sa,“ (Lk 12,4.7), ale aj hovorí:  „ 

„Chráňte sa“ (Lk 12, 1) tiež „Bojte sa“ (Lk 12,5) 

Nikto a nič nie je zabudnuté v Božích očiach. Spočítané sú všetky vrabce, i naše vlasy, 

Boh nikoho nevylučuje zo svojej lásky. Nebojme sa Boha, ale bojme sa pokrytectva. 

Pokrytectvo je nebezpečná nákaza.  

Na naše modlitby, pôsty, konané v intenciách Cirkvi Boh nezabúda. Kto ich tak koná 

teší sa priateľstvu s Bohom, nebojí sa Boha. Pravú lásku Boh odmieňa. Je však potrebné 

chcieť a vedieť bdieť. Kto bdením opovrhne pre tých platí, „bojte sa toho, ktorý má moc 

vrhnúť do pekla.“  

Bezpečnejšie je dôverovať tomu, kto nad nami bdie. Dôvera vytrvať s Bohom sa 

upevňujme modlitbou. Kto nezabúda na Boha, žije podľa jeho slov, ten sa nebojí stretnú 

s Bohom - Sudcom. 

 

Návrh na osvojenie si: Obnoviť si krstné sľuby. 

 

 

 

 



- ĽUBOMÍR STANČEK -  

Zamyslenie na deň - 28. týždeň 

 

 

 

 

 

 

Sobota 28. týždňa Lk 12,8-12 

Vyznať Krista 

 

Čo v mojom prípade znamená vyznať Krista? Kedy a ako vyznávam, že patrím ku 

Kristovi? Aké mám ťažkosti s vyznaním, že patrím Kristovi? 

 Ježiš hovorí: „Každého, kto ma vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred 

Božími anjelmi. Ale ten, kto ma zaprie pred ľuďmi, bude zapretý pred Božími anjelmi.“ (Lk 

12,8-9) 

Vzťah k Bohu nie je len súkromná či osobná vec. Ježiš od svojich žiada verejné 

prihlásenie sa k nemu. Ježiš sám kladný postoj odmení, záporný potrestá. Ježiš, Boh je 

spravodlivý Sudca, ktorý dobrých odmení a zlých trestá.  

Pravá láska sa nemá strach, nebojí sa posmechu, nedbá na falošné výčitky. Ježiš žiada 

od nás jasný a čitateľný postoj. Viac povie dobrý príklad, ako slová. Odvaha prihlásiť sa ku 

Kristovi imponuje mnohým ľuďom. Praktika vyznania Krista, nech nevyvolá výsmech.  

Svet potrebuje uvedomelých kresťanov. Keby sme boli viac kresťanmi, nemuseli by 

sme sa hanbiť k tomu priznávať. Ježiš sa ku nám prihlásil aj na kríži, keď za nás zomrel. Naše 

vyznania slovom i skutkom nech nikoho nenechajú na pochybách, že sme Kristovi. Naše 

vyznanie ku Kristovi, nech je obetavé a otvorené. 

 

Návrh na osvojenie si: Konkrétne ako a kde vyznám Krista. 
 


