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Keď som slabý, vtedy som silný
Najčastejšie obdivujeme ľudí, ktorí sú
úspešní, slávni, bohatí, závidíme im,
snažíme sa im vyrovnať alebo ich dokonca aj
napodobňujeme. Tak to bolo v minulosti, a
tak je tomu aj dnes. Všetci túžime po
úspechu, učíme sa umeniu zapôsobiť na
druhých, ovplyvniť ich, získať si ich. Aj v
antike sa pestovali rôzne čnosti, cenila sa
napr. statočnosť či spravodlivosť. Ale po
pokore nikto netúžil. Tou sa človek nikdy
nedostával na výslnie. Aj vo Svätom písme
sa prejavuje táto ľudská mentalita. Či napr.
prorok Samuel nevaruje národ, ktorý chce
mať kráľa, aby od takéhoto priania upustil ?
Že kráľ si bude brávať od poddaných to
najlepšie čo majú a bude nad nimi tvrdo
panovať ? Takýto boli králi a mocní
vládcovia. Videli len svoje záujmy a týmto ich
záujmom muselo všetko ustúpiť.
Prorok Izaiáš nám ponúka iné myslenie.
Pri čítaní Knihy proroka Izaiáša hmatateľne
poznávame pôsobenie Ducha Svätého, ktorý
človeka vedie, vyvádza ho z primitívnych
predstáv a odhaľuje mu krásu duchovného
života.
Predstavuje sa
nám
Pánov
Služobníkm ktorý trpí, obetuje svoj život,
dokonca berie na seba viny druhých a všetko
to, čo mali za svoje viny odpykať. Všetko to
On berie na seba. Má teda tento tajomný
Boží Služobník úplne iný program než
mocnári a králi, ktorí tvrdo vládnu a tak
dávajú pocítiť svoju moc. Tento Pánov
Služobník neprichádza, aby sa nechal
obsluhovať, ale aby slúžil a dal svoj život,
ako výkupné za mnohých.
Nemusíme ani príliš premýšľať, pretože
my veľmi dobre vieme, že toto hlboké
proroctvo sa vzťahuje na Ježiša Krista. On je
kráľom neba a zeme, a predsa koná úplne
inak, ako svetskí panovníci. Neokráda
svojich poddaných, nedeptá a ani ich
nesužuje. Ale im slúži, obohacuje ich,
obdarúva ich, zastáva sa ich u nebeského
Otca, berie na seba ich hriechy, dáva za
obetu svoj život a svojim utrpením
ospravedlňuje tých, ktorí sa vzdialili a
odcudzili Bohu. Nemali by sme teda
obdivovať sebeckých špekulantov, rôznych
prospechárov, ktorí vedia „ako na to“.
Dnešný človek je sýtený úbohým pokrmom
rôznych filmov a seriálov. Mnohí tomu úplne
prepadli. Do ich vnútra tak vniká pokrivená
mentalita sebectva, pôžitkárstva a krutosti.
Obdivujú hrubú silu, nečestné spôsoby
jednania, obdivujú výsledky týchto záľudných
„transakcií“ a tak prepadajú modloslužbe
mamonu.

Uvažovanie nad spôsobom jednania
Pána Ježiša nám pomáha, aby sme sa
netopili a napokon aj neutopili v tejto špine,
ale nasledovali nášho Pána, teda aby náš
život vykazoval prvky obetavosti, lásky a
pokory. A práve v tomto spočíva cesta, aj
keď tŕnistá a kamenistá, cesta, ktorá vedie k
záchrane. Svetský človek si nechce priznať
svoje hriechy, nemá ľútosť, nehľadá nápravu,
je zatvrdlivý. Zvaľuje vždy vinu na druhých.
Pán Ježiš naopak, aj keď je sám bez hriechu,
berie naše hriechy na seba a koná pokánie
ako hriešnik, zmieruje nás s Bohom. To čo
sme mali my vyrovnať a splatiť, to vyrovnal a
splatil on za nás a tak nás vykúpil.
Nádherné podobenstvo uvádza indický
konvertita Sadhu Sing. Dvaja mládenci hrali
o peniaze v krajine, kde to bolo prísne
zakázané a pokutované vysokou finančnou
pokutou. Boli teda prichytení pri hre a
odvedení do väzenia, kým nezaplatia túto
vysokú pokutu. Jeden z nich bol synom
bohatého človeka, druhý mal len chudobnú
matku. Boháč svojho syna z väzenia vykúpil
hneď, pretože mohol okamžite zaplatiť
požadovaný obnos. Druhý chlapec musel
zostať vo väzení. Aby jeho matka mohla
našetriť tak vysokú sumu, musela deň čo deň
nosiť drvený kameň v kameňolome. Ruky
mala úplne skrvavené. Z okna väzenia ju raz
uvidel jej syn a pýtal sa jej: „Prečo máš
takéto rany na rukách ? A prečo máš
krvácajúce prsty ? Odpovedala mu:
„Pracujem, aby som ťa vyslobodila“.
Konečne teda našetrila potrebný obnos
peňazí a syna z väzenia vyslobodila. Keď sa
znova stretol s bohatým kamarátom, ten ho
navádzal, aby si zasa zahrali zakázanú hru.
Ale chudobný chlapec mu odpovedal: „Už
nikdy nebudem hrať, tvoja sloboda bola
ľahko vykúpená, ale ja som bol oslobodený
len prácou svojej matky, ranami jej tela a jej
krvi.“.
Ani Pán Ježiš nás ľahko nevykúpil, stal
sa človekom, trpel za nás a napokon zomrel
na kríži. To si máme pripomínať, aby sme
viac nehrešili. Apoštoli pri ohlasovaní
evanjelia museli vysvetľovať Židom, ale aj
pohanom, že Ježišovo utrpenie a smrť na
kríži nebola prehrou, ale naplnením.
Neustále zaznieva provokatívna výzva: „Ak si
Boží Syn, zostúp z kríža a zachráň seba i
nás“. Ale nás mohol zachrániť len tak, že
obetoval svoj život a zostal na kríži.
Alfonz Vladimír Sabo, farár

R.: Veľké veci urobil s
nami Pán a máme z toho
radosť.

1. Keď Pán privádzal späť
sionských zajatcov, boli
sme ako vo snách.
2. Ústa sme mali plné radosti
a jazyk plný plesania.
- R.
3. Vtedy sa hovorilo medzi
pohanmi: „Veľké veci urobil
s nimi Pán.“
4. Veľké veci urobil s nami
Pán a máme z toho radosť.
- R.
5. Zmeň, Pane, naše zajatie
ako potoky na juhu krajiny.
6. Tí, čo sejú v slzách, s
jasotom budú žať.
- R.
7. Keď odchádzali, idúcky
plakali a osivo niesli na
siatie.
8. No keď sa vrátia, vrátia sa s
jasotom a svoje snopy
prinesú.
- R.
(Ž 126, 1 - 2b. 2c - 3. 4 - 5. 6)

Oznamy

Uzdravenie vierou
Keď slepec Bartimej počul, ako
okolo neho prechádza Ježiš Kristus,
volal k nemu o pomoc:
„Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado
mnou!“ Boli to slová silnej úprimnej
viery v Ježiša a Viery v jeho pomoc. Aj
preto je samozrejmé, že Ježiš na jeho
prosbu urobil zázrak a slepec videl.
„Choď, tvoja viera ťa uzdravila, hovorí
Ježiš Bartimejovi, aby tak upozornil aj
nás, že to Viera uzdravuje človeka z
postihnutí, ktoré naňho môžu prísť.
Príbeh pripomína človeka, ktorý sa dostal do ťažkej situácie
- existenčnej núdze, keď slepota zásadne poznačila jeho život a
spôsobila jeho bolestné obmedzenie. Bartimejov príbeh
poukazuje na to, čo je prvotným základom každého uzdravenia.
Základným uzdravením človeka je totiž jeho viera v Boha.
Je akoby pokračovaním evanjeliového príbehu, to čo sa
deje aj v našich časoch. Každý rok prichádzajú ťažko chorí
ľudia do Lúrd, aby prosili Boha o zázrak, aby sa vyliečili zo
svojich chorôb. Tých je však veľmi málo. Pre úprimne veriacich
však nastáva v skrytosti ešte väčší zázrak ako vonkajšie
vyliečenie. Vracajúc sa domov, sú posilnení novou veľkou
vnútornou silou a ochotou znášať svoje utrpenie... Pochopili a
precítili Božiu milosť, ktorá ich na prvom mieste uzdravuje
zvnútra a oni silou viery uzdravili práve svoju dušu. Toto
vnútorné uzdravenie im dáva moc aj nad ich postihnutím. A to
je ešte väčší zázrak, lebo sa deje akoby napriek utrpeniu... Sila
ľudského ducha naplneného vierou v Boha presahuje dokonca
aj postihnutie! Toto je ten zázrak nad každý zázrak.
Viera lieči. Človek, ktorý žije svoj život vo viere v Boha,
dostáva od Boha takú veľkú vnútornú silu, že nie je „odkázaný“
len na vydarený, zabezpečený život, bez akýchkoľvek
prípadných ťažkostí. Veriacim nie je človek preto, aby si od
Boha vymáhal „vyčistenie“ života od problémov, ale preto, lebo
si od Boha vyprosil silu prevýšiť každý problém!
Róbert Bezák

Sväté omše v 30. týždni cezročného obdobia (B)
26.X. pondelok
17.00 Na úmysel ordinára
27.X. utorok
17.00 Za + Celestína Bednárika a rodičov
28.X. streda
17.00 Za zdravie a Božiu pomoc
29.X. štvrtok
17.00 Za + Imricha a Agnešu Lošonských
30.X. piatok
17.00 Za + Jozefa a Helenu Oravcových a dcéru
31.X. sobota
8.00 Za + Miroslava Graneca, sestru Vierku a rodičov
Upratovanie kostola č.d. 421 - 456
1.XI. Nedeľa Všetkých svätých - 31.cezročná (B)
8.00 Za + z rodiny Plevčíkovej
9.15 Za farníkov
14.00 Posvätný ruženec – predmodlievajú sa členovia
Ružencového bratstva
14.30 Dušičková pobožnosť na cintoríne
Po skončení dušičkovej pobožnosti budeme posväcovať nové
náhrobné kríže a pomníky. Ktorí nemáte ešte posvätený nový
náhrobný kríž a pomník nad hrobmi vašich zosnulých, budete
mať možnosť nás osloviť a zavolať priamo na cintoríne.
Spovedanie pred sviatkom Všetkých svätých

Učme sa spoločne správne modliť a spievať

V pondelok až piatok od 16,30 h.
Úplné odpustky pre duše v očistci

I.

Kňaz: Hľa tajomstvo viery

Termín: Od poludnia 1. do 8. novembra 2009
Podmienky:
- Nábožná návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých
- Svätá spoveď *, sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
- Modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva)
- Vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému

Ľud: Smrť tvoju Pane zvestujeme, a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.
II.

Kňaz: Vyznajme tajomstvo viery
Ľud: Pane keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto
kalicha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš
v sláve.

alebo
Termín: Od poludnia 1. novembra do 2. novembra 2009
Podmienky:- Nábožná návšteva kostola alebo kaplnky
- Modlitba Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha)
- Svätá spoveď *, sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
- Modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva)
- Vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému.

III.
Kňaz: Veľké je tajomstvo viery
Ľud: Spasiteľ sveta zachráň nás, veď ty si nás vykúpil
svojim krížom a zmŕtvychvstaním.

*Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.

Liturgický kalendár
Pri návšteve cintorína a hrobov svojich príbuzných
nezabúdajme aj na hroby našich duchovných otcov – kňazov,
ktorí si vybrali miesto svojho posledného odpočinku medzi
svojimi farníkmi alebo rodákmi, a sú pochovaní na našom
cintoríne.
Zastavme sa aj pri ich hroboch, pomodlime sa za spásu ich
duší a zapáľme im sviečku.

26.X. pondelok sv.Evarist, pápež a mučeník
27.X. utorok
sv.Sabína
28.X. streda
sv.Šimon a Júda, apoštoli - sviatok
29.X. štvrtok sv. Felicián, mučeník, sv.Zenóbius, kňaz, mučeník
30.X. piatok
sv. Marcel, stotník
31.X. sobota
sv.Wolgang, biskup
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Pane, Pane

Slovo na dnes

Mt 7,21

NEHY

Milujúci sa ľudia si občas hovoria: Ty si môj nežný
anjel. Tým vyjadrujú, že im je príjemné, ak ten druhý je
nežný, nezaobchádza s nimi ako so svojím majetkom, ale
ako s drahocenným pokladom, ku ktorému sa môžu
približovať len veľmi opatrne. Nežnosť však nie je len
spôsob, akým so sebou zaobchádzajú zaľúbenci. V
súčasnosti sa stala aj modernou cnosťou. Uprostred sveta, v
ktorom prevláda násilie, mladí ľudia túžia po inom
vzťahovom modeli, po atmosfére nehy. Vzniká vlastná
kultúra nežnosti, vlastný životný štýl nehy. Nežnosť je
umenie zaobchádzať s ľuďmi, s prírodou a s vecami. Aj keď
pojem nežnosť je typický pre modernú dobu, s týmto javom
sa stretávame vo všetkých dobách. Biblia je plná nežných
stretnutí. V Liste Títovi sa dozvedáme, že sa nám v Ježišovi
Kristovi zjavila dobrota Boha (charis - milosť, nežnosť)
(porov. Tít3, 4). Básnik Heinrich Böll pred svojou smrťou
objavoval svoju vlastnú teológiu nežnosti. Napokon ju našiel
v Novom zákone, kde sa stretol s teológiou nežnosti, „ktorá
vždy uzdravuje“.
Anjel nehy ťa chce uviesť do umenia jemne a nežne
zaobchádzať s ľuďmi, ale aj so všetkým, čo zoberieš do
ruky. V slove nežný sa odráža aj iný význam: milý, milovaný,
hodnotný, dôverný, pôvabný, jemný, pekný, mäkký. Keď si
človeka zamiluješ, môžeš s ním zaobchádzať iba nežne.
Potom ti ani nezíde na um doňho rýpať, nebudeš ho hrubo
kritizovať, alebo sa ho necitlivo dotýkať. Nebudeš ho nútiť,
aby ti prezradil všetky svoje tajomstvá. Budeš sa k nemu
približovať nežne a opatrne. Môžeš sa s druhým nežne
rozprávať a jemne s ním zaobchádzať. V takejto nežnej
atmosfére, v ktorej ten druhý cíti, že si ho vážiš a že má pre
teba cenu, v ktorej objaví svoju vlastnú krásu, neha sa
prejavuje aj v nežnostiach, v jemnom dotyku, v dôvernom
pohladení alebo v bozku. V takejto nežnosti prúdi medzi
ľuďmi láska, ktorá nezväzuje, ktorá si nerobí nijaké
majetnícke nároky. Láska, ktorá dáva druhému voľnosť,
rešpektuje ho, má cit pre tajomstvo toho druhého.
Nežne zaobchádzať s vecami znamená opatrne vziať
do ruky knihu, ktorá mi je drahá. Často sa desím, ako hrubo
niektorí ľudia narábajú so svojimi knihami. Keď ich prečítajú,
sotva sa dajú ešte odovzdať niekomu inému. Psychológovia
tvrdia, že hrubosť býva často výrazom potlačenej sexuality.
Nežnosť je znamením uspokojenej sexuality. Sexualita prúdi
do všetkých mojich životných úkonov, do každého dotyku,
do každej činnosti, každého kontaktu s ľuďmi a vecami.
Nežne zaobchádzam so šálkou a s tanierikom, ktorý kladiem
na stôl. Opatrne beriem do rúk svoje náradie. Svätý
Benedikt žiada od správcu kláštora, aby so všetkým náčiním
narábal ako s posvätnými oltárnymi nádobami. Vo všetkom
sa v konečnom dôsledku dotýkame Stvoriteľa.
Želám ti, aby si spoznal anjelov nehy, ktorí budú k tebe
nežní, zahrnú ťa atmosférou nežnosti, v ktorej môžeš
rozkvitnúť a môžeš byť sám sebou, v ktorej si môžeš dovoliť
padnúť a stále sa jednoducho budeš cítiť dobre. A želám ti,
aby si smel byť takýmto anjelom nehy pre druhých. Aby si
sa ním mohol stať, musíš najprv chodiť do školy anjela
nežnosti, aby si nežne narábal so všetkým, čo ťa stretne a
čoho sa dotkneš, a tak mohol okolo seba vytvoriť nežný
priestor, v ktorom sa iní budú cítiť bezpečne.

Dobrý Ježišu,
pozdravujem ťa a klaniam sa ti. Tebe, ktorý si stále s
nami a ktorý nás sprevádzaš svojou tichou a milujúcou
prítomnosťou v Eucharistii. Tebe, pred ktorým si kľakám
a túžim vyznať spolu s apoštolom Tomášom:
Pán môj a Boh môj.
Tebe, Ježišu, sa chcem klaňať a uctiť si ťa v duchu a v
pravde a tak sa zaradiť k zástupu tvojich pravých
ctiteľov. Tebe túžim prejavovať svoju lásku nie slovom a
jazykom, ale skutkom a pravdou.
Som rád, že aj uprostred svojich povinností, práce,
starostí a únavy mám čas pobudnúť v tichu tvojej
prítomnosti, započúvať sa v tichu do tvojho evanjelia a
modliť sa tvojím slovom.
Dobrý Ježišu,
toľkokrát ťa oslovujem: Pane, Pane. Dnes sa chcem
zastaviť pri slovách, ktorými ma učíš, že nie každý, kto ti
hovorí Pane, Pane, ujde do tvojho kráľovstva, ale iba ten,
kto plní tvoju vôľu. Ba povedal si ešte viac. Povedal si
slová, ktoré ma môžu udiviť: Prídu mnohí a budú
hovoriť: „Či sme neprorokovali v tvojom mene, či sme
nevyháňali zlých duchov, či sme nerobili zázraky?“ A ty
povieš: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte, páchatelia
neprávostí. Až teraz si, Ježišu, uvedomujem, že ani
prorokovať v tvojom mene, ani vyháňať zlých duchov,
ani robiť zázraky nemusí byť plnením tvojej vôle.
Svoju vôľu spájaš s počúvaním a so zachovávaním tvojho
slova, tvojho prikázania. Každý, kto počúva tvoje slová a
zachováva ich, je múdrym človekom, nie hlúpym;
je šťastným, blaženým človekom; je tvojou matkou,
bratom a sestrou; je človekom, ktorého ty i tvoj Otec
budete milovať, prídete k nemu a budete uňho prebývať.
Pane, oslovujem ťa týmto slovom a prosím: Pomôž mi
počúvať tvoj hlas, pomôž mi počúvať tvoje slová, pomôž
mi zachovávať ich, utvárať jednotu medzi tvojím slovom,
tvojou vôľou a mojim každodenným životom.
Pane, pomôž mi veriť a dôverovať ti a nezabúdať, že aj
moja viera vzniká z počutia.
Pane, v pokore prosím, nech je moje srdce vždy blízko
teba, ak ťa oslovujem menom Pane. Pane Ježišu, prosím,
urob moje srdce tichým a pokorným, aby som ťa mohol
chváliť. Urob moje srdce ochotným vždy chcieť poznať a
plniť tvoju vôľu. Urob moje srdce poníženým, aby
neprišlo o milosť, ktorú dávaš tým, čo majú pokorné
srdce.
Pane, ochráň ma pred tým, aby som tvoje meno
vyslovoval bez bázne a bez viery.
Pane, daruj mi svojho Ducha, lebo len tak môžem
vysloviť tvoje meno.
Pane, zmiluj sa nado mnou, aby som tvoje meno
vyslovoval s láskou a najmä viac svojimi skutkami ako
slovami.
Pane, pomôž mi poznať a plniť tvoju vôľu.

Anselm Grün „Anjeli pre život“

Jozef Šuppa SJ „Modlitby pred eucharistickým Ježišom“

Anjel
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PO ROKOCH Dvaja mladí muži sa rozhodli študovať na
univerzite. Aby si na štúdium zarobili, museli sa prebíjať
cez mnohé ťažkosti a problémy. Ich mzdy boli zúfalo
nízke. Jeden z nich dostal nápad. Zorganizujú recitál
významného klaviristu Paderewského. Peniaze, ktoré tak
získajú, použijú na stravné a školné. Manažér tohto
vynikajúceho klaviristu žiadal ako záruku dvetisíc
dolárov. Študentov to neodradilo a v príprave koncertu
pokračovali. Aj keď sa veľmi snažili, na svoje veľké
sklamanie zistili, že zisk je len 1600 dolárov.
Po koncerte študenti vyhľadali veľkého umelca a povedali
mu o svojej snahe i výsledku. Odovzdali mu celý zisk
1600 dolárov a pridali k tomu dlžobný úpis na 400
dolárov s vysvetlením, že sa budú snažiť túto sumu čím
skôr získať a potom mu ju hneď pošlú.
„Nie,“ povedal Paderewski, „bude to inak“ Priamo pred
nimi roztrhal dlžobný úpis na kúsky, peniaze im vrátil a
povedal: „Nechajte si týchto 1600 dolárov. Zaplaťte
všetky svoje výdavky a každý z vás nech si zo zostatku
nechá 10 percent na štúdium. Zvyšok mi potom pošlite.“
Roky plynuli. Boli to úspešné roky hojnosti. Paderewski
sa stal poľským premiérom. Ale potom prišla strašná
vojna. Paderewski sa snažil zo všetkých síl nasýtiť tisícky
hladujúcich poľských občanov. Na svete žil len jeden
človek, ktorý mu mohol pomôcť. A nielen jemu, ale aj
jeho ľudu. Vďaka jeho ochote a odvahe vtedy začali
prúdiť do Poľska tisíce ton potravín, ktoré poľský premiér
rozdeľoval medzi svoj milovaný ľud.
Keď roky hladu pominuli, premiér vycestoval do Paríža,
aby sa poďakoval Herbertovi Hooverovi za pomoc, ktorú
mu poslal. „To je v poriadku, pán Paderewski,“ znela
odpoveď pána Hoovera. „Mimochodom, zrejme si
nespomínate, ale boli ste to práve vy, kto mi kedysi
pomohol, keď som bol študentom na univerzite a nemal
som peniaze.“

Dávajte podľa toho, koľko dostávate, aby to Boh
nezariadil
nezariadil tak, že budete dostávať podľa toho,
koľko dávate.
——————————————————————————— Anonym

lectio divina
Vytrvalá viera
Mk 10,46-52
Prišli do Jericha. Keď Ježiš vychádzal s učeníkmi a
početným zástupom z Jericha, sedel pri ceste slepý
žobrák, Timaiov syn Bartimej. 47Keď slepec začul, že je
to Ježiš Nazaretský, začal volať: Ježiš, syn Dávidov,
zmiluj sa nado mnou! 48Mnohí mu dohovárali, aby mlčal,
ale on kričal ešte hlasnejšie: Syn Dávidov, zmiluj sa nado
mnou! 49Ježiš sa zastavil a povedal: Zavolajte ho! Nato
slepca privolal a povedali mu: Dúfaj! Vstaň, volá ťa! 50A
keď zhodil plášť, vyskočil a pristúpil k Ježišovi. 51Ježiš sa
ho spýtal: Čo chceš, aby som ti urobil? Slepec mu
povedal: Rabbúni, aby som videl. 52Tu mu Ježiš povedal:
Choď, tvoja viera ťa uzdravila! A slepý hneď videl a šiel
po ceste za ním.“
46

Ďalšie čítania: Jer 31,7-9; Ž 126,1-6; Heb 5,l-6

ČÍTANIE:
Niekedy môže hlučné dieťa vyrušovať pri
nedeľnej bohoslužbe. Ľudia sa môžu pozerať na
rodičov alebo im povedať, aby dieťa nevyrušovalo.
Bartimej zistil, že Ježiš je blízko a chcel získať jeho
pozornosť. Keďže bol slepý, nevedel, kde je Ježiš. Kričal.
Ľudia pozorne počúvali Ježiša. Hovorili slepému, aby bol
ticho. Bartimej sa nedal utíšiť. Ešte viac kričal, pretože
chcel byť uzdravený. Možno v tom dave ľudí boli aj iní,
ktorí potrebovali uzdravenie, ale len on konal. Je
zaujímavé všimnúť si, čo Bartimej kričal. Najprv hovoril
o Ježišovi ako o Synovi Dávida. To je vlastne titul
Mesiáša. Bartimej teda možno veril, že Ježiš bol oveľa
viac než obyčajný učiteľ. Možno tento titul pritiahol
Ježišovu pozornosť. Druhá pozoruhodná okolnosť je, že
spočiatku prosil o milosrdenstvo a nie o uzdravenie. Ježiš
ho počul, zastavil sa, a spýtal sa ho, čo chce. Bartimej
odpovedal, že chce opäť vidieť. Ježiš mu povedal, že jeho
viera ho uzdravila a on hneď videl. Bartimej nasledoval
Ježiša, hoci už o ňom nič viac nečítame. Ale táto udalosť
musela mať na Ježišových učeníkov vplyv, pretože
Matúš, Marek i Lukáš rozprávali o tejto udalosti a
spomínajú jeho meno.
MEDITÁCIA:
• Čo si myslíme o ľuďoch, ktorí chceli umlčať
Bartimeja? Porovnajme to s tým, ako im Ježiš odpovedal.
Učí nás to niečo o tom, ako by sme mali pristupovať k
núdznym?
• Ako by sme opísali Bartimejovu vieru? Prečo uveril
tomu, kým je Ježiš a čo môže urobiť? Čo sa z toho
môžeme naučiť?
• Je pre nás zaujímavé, že Bartimej prosil skôr
o milosrdenstvo ako o uzdravenie? Čo to hovorí o jeho
postoji? Môžeme sa z toho poučiť, keď my sami
pristupujeme k Bohu?
MODLITBA:
Radosť v 126. žalme je takmer hmatateľná.
Prvé tri verše sa obzerajú na obdobie veľkej
radosti v minulosti, keď Boh zachránil zajatcov. Posledné
tri verše sú predzvesťou, že Boh opäť urobí to isté.
Možno sme už zažili radosť vykúpenia od žiaľu alebo
bolesti. Alebo možno práve teraz voláme k Bohu a
prosíme o vykúpenie. Nech je to akokoľvek, poďakujme
Bohu za jeho vernosť a milosrdenstvo. Prosme ho, aby
nám posilnil vieru a pomohol, tak ako Bartimejovi,
nevzdávať sa.
KONTEMPLÁCIA:
Dnešné dve ďalšie čítania pokračujú v téme
Božieho pôsobenia. V Jer 31,7-9 Boh sľúbil, že zachráni
svoj ľud vrátane chromých a slepých. V Heb 5,1-6 Ježiš
vystupoval ako dokonalý Veľkňaz, ktorý rozumel
potrebám svojho ľudu a konal v našom mene, aby sa nám
odpustili hriechy.
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