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Pohľad na kríž

V Knihe Zjavenia sv. apoštola Jána sa
nachádza zmienka o zapečatenej knihe,
ktorú nemohol nik otvoriť. Otvoril ju len
Baránok. Predstavme si, že celé Sväté
Písmo je takouto tajomnou zapečatenou
knihou. Knihou, ktorej zmysel nie je ľahké
pochopiť. Knihou, ktorá sa napĺňa a vrcholí
v spásonosnom diele Ježiša Krista. On je
ten Baránok, ktorý
nám pomáha
porozumieť Božiemu Slovu. On otvára
myseľ svojim učeníkom, aby porozumeli
Písmu. V celom Ježišovom živote a v
jednaní sa „napĺňa Písmo“. Ani Kristova
smrť nevybočuje z týchto starozákonných
predpovedí. V nich sa napĺňa predobraz
veľkonočného Baránka a
Izaiášovho
muža bolesti.
Tajomstvo
proroctva o trpiacom
Mesiášovi sa objavuje nielen u proroka
Izaiáša, či v niektorých žalmoch, ale aj u
proroka Zachariáša: „Budú hľadieť na mňa,
ktorého prebodli, a budú nad ním nariekať,
ako sa narieka nad jedináčikom, a
horekovať,
ako
sa
horekuje
nad
prvorodeným“. (Zach 12, 10) A práve tu sa
nachádza predpoveď nielen na to, že ľudia
zabijú svojho Kráľa – Ježiša Krista, ale aj
na následné pokánie týchto hriešnikov.
Budú hľadieť na Pána, ktorého zabili, a
budú nariekať a plakať. Toto pokánie je
možné len vďaka Božej milosti. Boh vyleje
na obyvateľov mesta ducha pokánia a
milosti. V deň Turíc, keď zostúpil Duch
Svätý na Ježišových učeníkov, ktorí sa
zhromaždili vo Večeradle, sa objavujú aj
prví kajúcnici, čiže tí, ktorí sa nejakým
spôsobom
podieľali
na
Ježišovom
umučení. Vo chvíli, keď im apoštol Peter
vyčíta ich konanie: „Vy ste ho rukami
bezbožníkov pribili na kríž“, pociťujú títo
hriešnici milosť pokánia a prosia apoštolov:
„Mužovia, bratia, čo máme robiť ?“ Vtedy
dostávajú aj konkrétnu odpoveď: „Uverte v
Pána Ježiša a dajte sa pokrstiť“. A tak sa
títo ľudia, ktorí volali plní zloby: „Ukrižuj
ho“, teraz pozerajú na Ježiša ako tí, ktorí
spoznali mieru svojho previnenia.
Ak aj my máme na svedomí veľa
nedobrých vecí, potrebujeme taktiež
pokánie a priznať si svoje hriechy. Akým
veľkým nešťastím je, keď si niekto nechce

priznať, že sa previnil. Akým nešťastím je
vidieť chyby len na tých druhých, a pritom
si myslieť, že práve ja som bez hriechov,
dokonalý, bez chyby. Naopak je veľkou
milosťou, keď sme už teda pochybili,
priznať si svoju vinu: „Zhrešil som proti
Pánovi“. Takéto priznanie je oslobodzujúce
a vracia nás späť do Božieho náručia,
rovnako ako tých, ktorí prebodli Ježišovo
srdce, a napriek tomu dosiahli od Boha
odpustenie a milosrdenstvo. Zachariášova
prorocká veta: „Budú hľadieť na toho,
ktorého prebodli“ sa napĺňa v dejinách
kresťanského ľudu. Koľko tých, ktorí uverili
Ježišovi, a ktorí si ho zamilovali, napokon
radi hľadia na Ježišov kríž. Keď nás
apoštol Pavol vyzýva: „Majte oči
upriamené na Ježiša“, potom je najlepšie
sa dívať na Ježiša, ktorý v tej chvíli visí na
kríži. A tu je príčina toho, prečo sa po
celom svete rozšíril obraz a úcta ku
Kristovmu krížu. Kríže sú umiestnené v
našich kostoloch, v domácnostiach, na
verejných priestranstvách. No nie pre
parádu. Ale preto, aby sa veriaci človek
mohol pozrieť na Ježiša, pribitého,
visiaceho na dreve, a prebodnutého. Aby
človek pri tomto pohľade pocítil a prejavil
ľútosť nad svojimi hriechmi. Ale aj radosť z
Kristovej lásky, a nádej, že sme v Kristovi
zachránení pre večný život. Aký cenný je
pre duchovného človeka častý pohľad na
kríž s ukrižovaným Ježišom.
Bolo to na Turíce, keď sa množstvo
ľudí obrátilo ku Kristovi, a to vďaka Duchu
Svätému, ktorý zostúpil nielen na
apoštolov, ale určite ovplyvnil aj doposiaľ
zatvrdlivých Ježišových nepriateľov. Tak,
ako keď sa nemôžeme ani dobre modliť,
kým sa za nás neprihovára Duch Svätý,
tak je to podobne aj s pohľadom na kríž.
Náš pohľad na kríž zostáva vlažný a
povrchný, pokiaľ nám nepomôže sám Boží
Duch.
Prorok
Zachariáš
prorokuje:
„Vylejem na vás ducha milosti a pokorných
prosieb“. Je teda nesmierny rozdiel medzi
pohľadom na kríž obyčajného milovníka
umenia a umeleckých pamiatok, a
pohľadom toho, kto miluje samotného
Pána Ježiša. Ale iba tento druhý pohľad
zachraňuje a uzdravuje.
Alfonz Vladimír Sabo, farár

R.: Pred tvárou Pána
budem kráčať
v krajine žijúcich.

1. Milujem Pána, lebo vypočul
môj prosebný hlas,
2. lebo svoj sluch naklonil ku
mne, kedykoľvek
som ho vzýval. - R.
3. Keď ma omotali povrazy smrti
a zmocnili sa ma úzkosti
podsvetia,
4. keď som sa ocitol v súžení a
trápení, vzýval som meno
Pánovo: „Pane, zachráň môj
život!“ - R.
5. Milostivý a spravodlivý je Pán,
náš Boh sa zľutúva.
6. Pán ochraňuje maličkých;
pomohol mi, keď som bol
v biede. - R.
7. Lebo môj život zachránil od
smrti, moje oči od sĺz a moje
nohy pred pádom.
8. Pred tvárou Pána budem
kráčať v krajine žijúcich. - R.

(Ž116, 1-2.3-4.5-6.8-9)

Kto je Ježiš?

Nedokážeš sa usmiať?

V televíznej relácii Inkognito
majú pozvaní hostia hádať,
akému zamestnaniu sa venuje
človek, ktorého si redaktor pozval
do štúdia. Je veľmi zaujímavé
sledovať, ako sa pomaly blížia k
správnej odpovedi a napokon ju
uhádnu.
Podobnú otázku - za koho
považujú ľudia Ježiša - položil aj
on apoštolom. Niektorí si mysleli,
že je Jánom Krstiteľom. lebo
očakávali jeho návrat. Tí, ktorí v
ňom videli Eliáša, zas dúfali, že je
podobný mocnému prorokovi a
na konci časov bol poslaný medzi
ľudí. Iní v ňom videli jedného z
dávnych prorokov. A mohli by sme pokračovať až k dnešku.
Pre mnohých je Ježiš morálny revolucionár, ktorý sa pokúšal
svojím učením o láske zlepšiť ťažkú situáciu Židov pod
rímskou nadvládou. Niektorí tvrdia, že Ježiš Kristus ani nežil
a ľudia si len synkreticky zhromaždili všetky pekné
myšlienky, ktoré od počiatku kolujú v ľudstve. To, že
správna odpoveď nie je zas až taká samozrejmá, ako by sa
dnes veriacim mohlo zdať, potvrdzuje aj svedectvo
evanjelia. Hoci Peter odpovedal správne: „Ty si Mesiáš“,
vysvitne, že na Ježišovo poučenie o svojom osude si ho
Peter „vzal nabok a začal mu dohovárať“. Peter mal totiž
vlastnú predstavu o tom, akou cestou sa má jeho Mesiáš
uberať. Správna odpoveď na Ježišovu otázku nie je teda
jednoduchá. Týka sa totiž celého života a správne na ňu
odpovie len ten, kto stratí svoj život pre Ježiša a evanjelium
(porov. Mk 8, 35).

Pozri sa niekedy do zrkadla, pozri sa na vlastnú tvár.
Bývaš tam, za ňou. Z tvojej tváre sa dá vyčítať, či si
nasadzuješ masky: pohŕdavú pre tých, čo sú pod tebou,
prešibanú pre tých, čo sú vedľa teba, poníženú pre tých
nad tebou. Masku so sladkokyslým úsmevom pri
predávaní, ľahostajnú pri práci, nenútene chvastavú v
bare, zaťatú v premávke a uzavretú doma.
Bývaš za svojou tvárou. Tvoja tvár je zrkadlom tvojho
vnútra. Ak tvoja tvár neznesie úsmev, tak je tam vzadu
niečo pokazené. Tvoje srdce je choré. Chladná tvár má
pôvod v chladnom srdci. Ľudia s kyslým výrazom
znechucujú život.
Uzdrav svoje srdce. Vyčaruj zo svojho srdca úsmev na ulici, v kancelárii, pri srdci, v jedálni, pri rozhovore,
doma. Len preto, že sa ti to páči. Len tak.

Róbert Bezák

To čo ti
ti chýba k šťastiu je šťastie
šťastie druhých.
Phil Bosmans „Daruj úsmev“

Jesenné kántrové dni sú v tomto týždni
v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň.
Obsah jesenných kántrových dní je
poďakovanie za úrodu.

Sväté omše v 24. týždni cezročného obdobia (B)
14.IX. pondelok
18.00 Za farníkov
15.IX. utorok –Sedembolestná Panna Mária – patrónka Slovenska
8.00 Za + Jozefa Mikletiča, sestru Annu a rodičov
9.15 Za + Jozefa a Máriu Magdalénu Minárikovú

Oznamy:
V pondelok 14. septembra 2009 slávime sviatok
Povýšenia svätého Kríža. Večerná svätá omša o 18,00 h.
bude z tohoto sviatku.
V pondelok 14. septembra 2009 sa po skončení večernej
svätej omše uskutoční zasadanie Farskej ekonomickej
rady.
V utorok 15. septembra 2009 slávime slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Sv.
omše budú ako v nedeľu. Popoludní o 14,00 h. sa budeme
modliť pobožnosť: „Cesta bolestí Panny Márie“.
V stredu 16. septembra 2009 o 18,00 h. pozývame deti
našej farnosti na detskú svätú omšu.
Vo štvrtok 17. septembra 2009 sa po svätej omši
uskutoční eucharistická adorácia.
V nedeľu 20. septembra 2009 sa o 14,00 h. budú členovia
Ružencového bratstva modliť posvätný ruženec a o 14,30
h. bude popoludňajšia pobožnosť a litánie.
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16.IX. streda - kántry
18.00 Za + Štefana Kulifaja, syna Štefana a rodičov
17.IX. štvrtok
18.00 Za+Olivera a Bernardínu Čajkovičových a rodičov
18.IX. piatok - kántry
18.00 Za + Mariána Novotu
19.IX. sobota - kántry
16.30 Sobášna svätá omša

Michal Ochaba a Katarína Tibenská
Upratovanie kostola č.d. 229 - 253
20.IX. 25.Nedeľa cezročného obdobia (B)
8.00 Za + Jozefa a Annu Mičunekových a rodičov
9.15 Za farníkov
Liturgický kalendár
14. IX. pondelok
15.IX. utorok
16.IX. streda
17.IX. štvrtok
18.IX. piatok
19.IX. sobota

Povýšenie Svätého Kríža - sviatok
Sedembolestná Panna Mária - slávnosť
sv.Kornelius, pápež a Cyprián, biskup, mučeníci
sv.Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi
sv. Jozef Kupertínsky
sv.Január, biskup a mučeník

Slovo na dnes

Čo mám robiť, Pane ?

Anjel SLOBODY

Sk 22,10

Všetci túžime po slobode, pretože pocit závislosti nás bolí.
Keď iní ľudia rozhodujú o našom živote, keď v ich blízkosti
nemôžeme robiť nič iné, iba napĺňať ich očakávania, hnevá nás
to. Je to pre nás nedôstojné. Alebo keď nás ovládajú návyky či
emócie, necítime sa dobre. Dnes síce máme akúsi vonkajšiu
politickú slobodu, ale v spolunažívaní sa mnohí cítia
neslobodní. Cítia sa zviazaní vecami. O ich osude rozhodujú
očakávania spoločnosti. Neodvážia sa vybočiť z radu a plávať
proti prúdu. Majú dojem, že o nich rozhodujú iní. V takejto
situácii nemá človek odvahu priamo povedať, čo si myslí.
Nemecké
slovo
sloboda
(Freiheit)
vychádza
z
indogermánskeho koreňa prai. Znamená to: chrániť, šetriť, mať
rád, milovať. Ešte aj dnes hovoríme o „frajerovi". Germáni
nazývali slobodným človekom toho, koho milovali, a teda
chránili. Bol slobodným a plnoprávnym členom svojho
spoločenstva.
Bol
slobodný,
neviazaný,
nezávislý,
neobmedzovaný. Cítim sa slobodný, keď viem, že som
milovaný. Potom sa nemusím riadiť očakávaniami druhých.
Potom môžem byť sám sebou. Keď viem, že ma niekto miluje,
môžem sa v jeho blízkostí správať tak, ako sa cítim. Potom totiž
nemusím mať stále strach, čo by si ten druhý o mne pomyslel.
Viem, že som akceptovaný. Keď v hĺbke svojho srdca viem, že
som milovaný, som zbavený nátlaku, že musím splniť
očakávania druhých. Gréci poznajú tri slová pre slobodu:
eleutheria je sloboda ísť tam, kam chcem. Vo svojom konaní
som slobodný. Môžem robiť to, čo považujem za správne. Nie
som obmedzovaný predpismi a očakávaniami druhých. Druhé
je parrhesia, sloboda prejavu. Možno si myslíš, že to nie je nič
mimoriadne. Veď v demokratickej spoločnosti môžeš povedať,
čo si myslíš. Ale ako často sa nedáš riadiť inými! Poznám
nadaného človeka s veľmi dobrými študijnými výsledkami. No
nevie si nájsť prácu, pretože pred každým pohovorom u
potenciálneho zamestnávateľa si tisíc ráz v hlave premelie, čo
by si personálny šéf pomyslel, keď povie to či ono, a či ho bude
považovať za neurotika, keď použije tie či oné slová. Vo svojom
prejave nie je slobodný. Slobodní sme až vtedy, keď sa
môžeme prezentovať takí, akí srne. Tretí pojem, autarkia,
označuje sebaurčenie, disponovanie sám sebou. Sám môžem
rozhodovať, čo chcem, čo budem jesť a koľko, kedy sa budem
postiť. Tento vnútorný pocit slobody, byť pánom sám sebe, v
podstatnej miere tvorí súčasť ľudskej dôstojnosti. Mnohých
dnes poháňajú ich pudy. Práve im by dobre poslúžil anjel
slobody, ktorý by im pomohol spamätať sa a slobodne o sebe
rozhodovať.
Istá žena sa zaľúbila do muža. No ten nemá o ňu záujem.
Hoci ona vie, že niet nádeje na vznik vzťahu, že takto iba
zraňuje samu seba, nevie naňho zabudnúť. Aj jej by sa zišiel
anjel slobody, ktorý by jej opäť daroval vlastnú dôstojnosť,
pocit, že sama osebe je cenná a že jej netreba uháňať tohto
muža. Iní sa cítia obmedzení a neslobodní v manželstve, v
rodine, v spoločenstve. Nemôžu dýchať. Aj oni by potrebovali
anjela slobody, ktorý by im daroval vnútornú slobodu, aby sa
cítili slobodne aj v obmedzenom priestore. Vnútorná sloboda mi
hovorí, že nikto nemôže disponovať mojím pravým JA. Dáva mi
pocit nezávislosti aj v priateľstve. Nevymedzujem sa na základe
toho druhého. Ešte stále som sám sebou. Takáto sloboda je
nutná, aby sa vydarilo priateľstvo aj manželstvo. Keď sú dvaja
ustavične spojení „pupočnou šnúrou“, keď sa stále musia
ubezpečovať, čo si práve teraz o ňom myslí ten druhý, v takejto
tiesni nemôže vzťah dozrieť. V každom vzťahu potrebujem aj
slobodu. Zaväzujem sa slobodne. A v tom záväzku som
slobodný, ak vo mne ostáva priestor, s ktorým nikto nemôže
disponovať. Želám ti, aby ti anjel slobody dával takúto vnútornú
slobodu, aby si sa skutočne mohol cítiť ako slobodný človek so
vztýčenou hlavou.
Anselm Grün „Anjeli pre život“
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Dobrý Ježišu,
som tu znova a prichádzam k tebe s vďačným srdcom za to, že
si tu a že do môjho srdca vkladáš túžbu stretnúť sa s tebou.
Som rád, že mám teraz čas prísť k tebe. Stretnutia s tebou, ako
mi o tom rozpráva tvoje evanjelium, boli stretnutiami, v ktorých
sa dávali do pohybu životy ľudí.
V týchto stretnutiach prichádzali ľudia k tebe, boli to stretnutia, v
ktorých si ty prichádzal k ľuďom. Ty si vstupoval do ich života.
Ty si ich oslovoval a volal.
Jedno z takýchto stretnutí bolo pri Damasku. Vstúpil si do života
človeka, akým bol Šavol. Toto stretnutie vyvolalo v ňom otázku:
Kto si Pane?
A keď sa dozvedel, že si Ježiš Nazaretský, ktorého
prenasleduje v tvojej Cirkvi, má už len jednu otázku:
Čo chceš, Pane, aby som urobil?
Ježišu, ty chceš vstúpiť aj do môjho života. Aj so mnou sa chceš
stretať práve preto, aby som mal život v plnosti, aby bola vo
mne tvoja radosť, tvoj pokoj, tvoje zmýšľanie, tvoj duch, tvoja
láska, tvoja ochota plniť Otcovu vôľu.
Pane Ježišu, prosím ťa, vstupuj do môjho života. Daruj mi
milosť tak prežívať stretnutie s tebou, aby si celkom zaujal moju
myseľ, moje srdce, moje zmysly,
môjho ducha, moje zmýšľanie, správanie, moje vzťahy, moje
rozhodovania sa, moje úmysly, slová, skutky.
Dobrý Ježišu,
stretnutia s tebou menili ľudí. Aj zo Šavla, ktorý ťa
prenasledoval, si si urobil vyvolenú nádobu - apoštola Pavla.
Prosím ťa, nech aj moje stretnutia s tebou ma postupne
pretvárajú na človeka, akého zo mňa chceš mať ty.
Dobrý Ježišu, apoštol Pavol po stretnutí s tebou má už iba
jednu otázku: Pane, čo chceš, aby som urobil? Nevedie s tebou
diskusiu, prijíma ťa za Pána svojho života. A ak si Pánom jeho
života, potom ho nezaujíma iné ako uskutočňovať a robiť to, čo
ty sám chceš.
Ježišu, buď Pánom aj môjho života. Aj ja chcem prichádzať k
tebe a pýtať sa: Pane, čo chceš, aby som urobil?
Pane, ak ti kladiem túto otázku, znamená to, že som ti uveril, že
v nikom inom niet záchrany môjho života, naplnenie a
pravdivosť môjho života ako v tebe samom.
Ak sa pýtam: Pane, čo chceš, aby som urobil? -tým vyznávam,
že ty si Pánom môjho života a že nikým iným si nechcem
nechať určovať svoj život, iba tebou samým.
Pane, čo chceš, aby som urobil? - to je otázka, ktorou túžim
poznať a plniť to, čo hovoríš ty. Takto vyznávam, že tvoje slová
sú Duch a život. Tvoje slová sú pre mňa slovami večného
života.
Pane, čo chceš, aby som urobil? Týmito slovami vyznávam, že
ty si Cesta Pravda, a Život.
Dobrý Ježišu,
ako je to so mnou? Je vyslovenie tejto prosby a otázky - Pane,
čo chceš, aby som urobil? - naozaj vyznaním mojej viery, mojej
ochoty žiť životom podľa tvojho slova? prosím ťa, nech
stretnutia s tebou sú pre mňa posilou i povzbudením, aby som
mohol aj ja povedať, že tvoja láska ma stále pobáda. Prosím ťa,
nech ma stretnutie s tebou vedie k presvedčeniu, že nikoho
iného nechcem poznať, iba teba, a to v najväčšej láske, v ktorej
dávaš život za druhých. Chcem ťa poznať ako ukrižovaného.
Prosím ťa, nech ma stretnutia s tebou robia pokorným a
pravdivým, aby som vyznával: Milosťou Božou som tým, čím
som.
Prosím ťa, nech toto stretnutie s tebou posilni moju lásku k tebe,
aby nejestvovalo nič, čo by ma dokázalo odlúčiť od teba.
Prosím ťa, dobrý Ježišu, nech ma stretnutie s tebou posilni, aby
som mohol bojovať dobrý boj viery, aby som mohol byť verný,
aby som si vieru v teba zachoval až do konca.

Prosím ťa, Ježišu, nech ma toto stretnutie s tebou uisťuje a
utvrdzuje v presvedčení, že mi stačí tvoja milosť pre všetky
chvíle mojich slabostí, že vo všetkom môžem víťaziť pomocou
teba, pretože ma miluješ, že všetko môžem v tebe, ktorý ma
posilňuješ.
Prosím ťa, Ježišu, nech stretnutie s tebou ma stále pobáda byť
v službe evanjelia a mať túžbu všetkým ľuďom zvestovať teba a
tvoje evanjelium.
Prosím ťa, Ježišu, nech stretnutie s tebou posilňuje vo mne
vnútorného človeka, aby som bol celkom zakorenený v tebe.
Prosím ťa, Ježišu, nech ma stretnutie s tebou vedie
k tomu, aby som ti neprestajne vzdával vďaky, neprestajne sa
radoval a neprestajne sa modlil.
Jozef Šuppa SJ „Modlitby pred eucharistickým Ježišom“

DESATORO PRE MAMU
1. Mám ešte malé ruky; prosím nečakaj, že keď si usteliem,
nakreslím obrázok alebo hodím loptu, bude to dokonalé a
bezchybné. Mám krátke nohy. Spomaľ svoj krok, aby som ti
stačila.
2. Nehľadím na svet tvojimi očami. Dovoľ mi, aby som ho
bezpečne poznávala; neobmedzuj ma zbytočne.
3. Domáce práce tu budú vždy, ale moje detstvo len krátko.
Nájdi si čas vysvetliť mi veci a divy nášho krásneho sveta a
rob to ochotne.
4. Som citlivá, prosím, nekarhaj ma a nepoúčaj celý deň (ani
tebe by nebolo príjemné, keby ti vždy vyčítali tvoju
zvedavosť). Správaj sa ku mne, ako by si chcela, aby sa
správali k tebe.
5. Som zvláštnym darom od Boha. Váž si ma, ako to Boh chcel
- ber ma na zodpovednosť za moje konanie, dávaj mi rady
do života a usmerňuj ma láskavým spôsobom.
6. Aby som rástla, veľmi potrebujem tvoje povzbudenie (nie
však prázdnu chválu). Tvoja kritika musí byť konštruktívna.
Pamätaj si, že môžeš kritizovať veci, ktoré robím, ale nie
mňa.
7. Dovoľ mi slobodne rozhodovať o svojich veciach. Dovoľ mi
urobiť chybu, aby som sa z nej mohla poučiť. Len tak sa
naučím robiť rozhodnutia, ktoré si vyžaduje život.
8. Nerob veci, ktoré som urobila, po mne ešte raz. Potom mám
pocit, že moja námaha nesplnila tvoje očakávania. Viem, že
je to ťažké, ale neporovnávaj ma s mojím bratom alebo
sestrou.
9. Neboj sa nechať nás niekedy samých. Deti si potrebujú od
rodičov na chvíľu „oddýchnuť“ a rovnako rodičia od detí.
Okrem iného, je to krásny spôsob, ako nám deťom ukázať,
že vaše manželstvo je niečo neobyčajné.
10. Chodievaj so mnou pravidelne na bohoslužbu. Dáš mi tým
dobrý príklad. Rada sa učím nové veci o Bohu.

Ak chcete, aby boli vaše deti lepšie, dovoľte im
počuť, ako o nich hovoríte pekné veci.
__________________________________________ Halm Ginott

Peter ho odviedol nabok a začal mu dohovárať. 33Ježiš sa
obrátil k učeníkom a Petra pokarhal: Choď za mňa, satan, lebo
nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. 34Ježiš zavolal k
sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: Kto chce ísť za mnou,
nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma! 35Lebo
kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj
život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.
Ďalšie čítania: Iz 50,5-9; Ž 116,1-6.8-9; Jk 2,14-18
ČÍTANIE:
O Ježišovej skutočnej identite sa šírili rozmanité čudné
chýry. Ježiš sa pýtal učeníkov, čo si o ňom ľudia myslia.
Väčšina ľudí prirovnávala Ježiša k starozákonným prorokom,
najmä k Eliášovi. Iní si mysleli, že by mohol byť Jánom
Krstiteľom. Ježiš sa potom pýtal učeníkov, čo si o ňom myslia
oni. Peter odpovedal, že je Mesiášom, hoci tomu ešte úplne
nerozumel. Ježiš chcel, aby len učeníci poznali jeho pravú
identitu. Prikázal im, aby o nej nikomu nehovorili. Ježiš im
potom hovoril o tom, ako sa skončí jeho poslanie na tejto zemi.
Jasne im povedal, že bude trpieť a zomrie, ale o tri dni vstane z
mŕtvych. To sa nezhodovalo s Petrovou predstavou o
Mesiášovi a odhováral Ježiša! Ježiš rázne odmietal Petrov
návrh a objasnil, že cez neho pôsobil Satan. Bolo to ľudské a
nie Božie zmýšľanie. Peter sa ešte musel o Ježišovi veľa učiť.
Ježiš potom vysvetlil ľuďom, čo znamená byť jeho učeníkom.
Použil obraz nesenia kríža. Tým v mysliach svojich učeníkov
vytvoril živý, no desivý obraz. Mnohí uvidia odsúdeného muža,
ktorý krváca a po bičovaní sa tacká po uliciach cestou na
pokorujúcu a bolestivú smrť. Ježišove slová boli pre prvých
učeníkov výstrahou. Ak ma chcete nasledovať, buďte
pripravení, že to bude spojené aj s utrpením. Niektorí učeníci
zakúsili fyzické ukrižovanie, tak ako aj dnes mnohí dávajú svoj
život za evanjelium. A aj pre nás ostatných je každodennou
výzvou byť pripravený položiť svoj život a úplne sa podriadiť
Božej vôli.
MEDITÁCIA:
• Uvažujme o tom, za koho považujeme Ježiša. Aké
je naše chápanie? Môžeme byť niekedy vinní, podobne ako
Peter, ktorý si myslel, že vie niečo lepšie než Ježiš?
• Uvažujme, prečo nasledujeme Ježiša. Pomáha nám to
pripomínať si, že nasledovanie Krista znamená obetu a
utrpenie?
• Ježiš hovorí o tom, že „každý deň máme niesť kríž“ a
„stratiť svoj život pre Ježiša a evanjelium“. Čo to pre nás
znamená? Pripomeňme si, že Ježiš nám posiela Ducha
Svätého, ktorý nám pomáha žiť kresťanským životom.
MODLITBA:
116. žalm je krásnym prejavom radosti z vykúpenia.
Žalmista hovorí: „Uveril som, preto hovorím: Bol som
veľmi pokorený. V úzkosti som si povedal: Každý človek
sklame.“ (10.-11. verš). Premýšľajme o svojom vzťahu k Bohu.
Môžeme použiť tieto verše, aby sme ho teraz chválili?
KONTEMPLÁCIA:

lectio divina

A ČO VY ?
Mk 8,27-35
Ježiš sa vybral aj s učeníkmi do dedín pri Cézarei Filipovej.
Cestou položil učeníkom otázku: Za koho ma ľudia pokladajú?
28
Odpovedali mu: Za Jána Krstiteľa, jedni za Eliáša a iní za
jedného z prorokov. 29On sa ich opýtal:
A za koho ma pokladáte vy? Peter mu odpovedal: Ty si
Kristus! 30No Ježiš im dôrazne prikázal, aby o ňom pred nikým
nehovorili. 31Potom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho
trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi i zákonníci, zabijú ho, ale na
tretí deň vstane z mŕtvych. 32Hovoril im to celkom otvorene.
27

4

Úryvok z Iz 50,5-9 patrí do state, ktorú casto
označujeme ako Tretia pieseň o Hospodinovom služobníkovi a
všeobecne sa chápe ako proroctvo o Kristovom utrpení (Pozri
aj Iz52,13- 53,12). Ježiš musel dobre poznať tieto slová, no
nedovolil, aby mu utrpenie zabránilo poslúchať Boha. Jk 2,1418 objasnil, že skutočná viera v Ježiša sa prejavuje nielen
slovami, ale aj činmi. Viera sa takto zmení na sebaobetujúcu a
konkrétnu lásku voči iným.
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