PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

30. Nedeľa v cezročnom období 2020
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PONDELOK 26. 10. 2020
UTOROK 27. 10. 2020
STREDA 28. 10. 2020
SV. ŠIMONA A JÚDU, AP. (SV)
ŠTVRTOK 29. 10. 2020
PIATOK 30. 10. 2020
SOBOTA 31. 10. 2020
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
VŠETKÝCH SVÄTÝCH (SLÁVNOSŤ)
1. 11. 2020

x
x

† manžel a syn (249)
† rodičia, syn, nevesta a vnuk (40)

x

Poďakovanie za dar života (43)

x
x

† Alexander Anna a synovia (Baláže 94)
† Marta a Jozef (5)

x

† Pavel Chaban (39)

x

Za farnosť

Z dôvodu vyhlásenia vlády SR o zákaze vychádzania a pohybu
(od 24.10.2020 do 1.11.2020). sa na tento čas ruší verejné slávenie sv. omší.
Sväté omše budú slávené súkromne podľa úmyslov uvedených vyššie.
Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez negatívneho testu na
COVID – 19 žiaľ nezahŕňajú bohoslužby (okrem pohrebov, sobášov a krstov).
Rovnako je nie je povolený ani pohyb po obci bez negatívneho testu - nie
staršieho ako z 23. 10. 2020. Spoločenská situácia je vážna a keďže neviem
zaručiť Vašu bezpečnosť, avizované rozdávanie sv. prijímania po farnosti sa
na tento čas neuskutoční. O zmenách v možnosti účasti na bohoslužbách
v obmedzenej miere - aspoň pre tých veriacich, ktorí budú mať negatívny
výsledok testovania s dátumom po 23. 10. 2020 - sa dozvieme v novembri.
 V zbierke na misie sa počas celého uplynulého týždňa vyzbieralo v kostole
Sedembolestnej Panny Márie 240 €. Niektorí ste využili možnosť priamej podpory
misií cez www.misijnediela.sk, kde sa dá príspevok zaslať aj naďalej. Zbierka za
farnosť Priechod už bola odoslaná na patričný účet. Pán Boh zaplať za milodary!
 Veľmi pekne ďakujem skupine veriacich z našej farnosti, ktorí od 6. septembra do
23. októbra prichádzali vo večerných hodinách na eucharistické poklony. Keďže
niekoľko dní bola poklona prerušená, celkový počet dní, ktoré sa u nás konala táto
forma pobožnosti v uplynulých dvoch mesiacoch je presne 40. Môžeme to vnímať aj
ako isté znamenie. Verím, že Pán nám opäť dopraje možnosť spoločnej modlitby
a stretnutia s ním v Eucharistii čim skôr a prosím aj o Vaše modlitby na tento úmysel.
Uplynulý týždeň boli do kostola Sv. Jozefa
Robotníka na Balážoch vrátené obnovené
sochy Božského Srdca Pána Ježiša
a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
Obnova prebehla ako poďakovanie Bohu za
pomoc pri oprave strechy kostola na Balážoch.
Za realizáciu obnovy ďakujem reštaurátorom,
manželom Štefancovým zo Šiah.

Správy z Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
USMERNENIA NA ČAS ZÁKAZU POHYBU A VYCHÁDZANIA:

"Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré
obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do
1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie
bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj
naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu
verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.
Čo sa týka mnohých konkrétnych, praktických otázok, ktoré kňazi aj veriaci kladú,
treba povedať, že v danej situácii nie je možné dať všetky presné odpovede. Je však
potrebné, aby sa každý oboznámil s platnými pravidlami, a na ich základe kňazi
zvážili ako prakticky vyjsť v ústrety konkrétnej pastoračnej potrebe. Ohľadom
častej otázky súkromnej modlitby jednotlivcov: úplné zatvorenie chrámov nebolo
nariadené, nemožno však konať spoločné podujatia.
V ostatných veciach kňazov prosím o aplikovanie pastoračnej múdrosti, s
primeranou obozretnosťou, keďže situácia v spoločnosti je vážna. Ak by sa v
konkrétnom prípade ukázalo, že určitú vec nemožno kvôli zákazu vychádzania
robiť takým spôsobom, pre aký sa kňaz rozhodol, treba s pokojom a bez hádky
prijať upozornenie poriadkových zložiek, vysvetliť dobrý úmysel konania, a
následne sa zariadiť podľa ich pokynov." (predseda KBS, Mons. Stanislav Zvolenský)
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201023038

ODPUSTKY ZA DUŠIČKY:
„Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že
toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za
zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť
presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu
ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so
zaistením bezpečnosti veriacich.
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať
z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase
pandémie, môžu získať odpustky aj na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so
spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle
to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie
sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad ranné chvály
alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho
milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo
sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných
v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti
a útrapy vlastného života.“ https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201023033

STANOVISKO KBS K TESTOVANIU:
Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa
chystá v nasledujúcich dňoch, prinášame stanovisko predsedu Konferencie
biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského v plnom znení.
"Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia
šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej
vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať,
a napomohli tak spoločnému dobru. Predstavitelia štátu majú snahu a záujem
dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky zastavili. Treba im v tom
pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam.
V daných okolnostiach nik nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne
námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za Slovensko.
Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva
a ďalším vážnym následkom. Prosím preto veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle,
aby výzvu štátu v tomto smere prijali." https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201023039
DUCHOVNÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE:
„K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného
srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa
ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka
moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne.
Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé
moje bytie, na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak
stane.“ (pápež František 25. marca 2020)
ZÁVER:
Tak ako odporučil o. biskup Stanislav Zvolenský, kostol v Priechode bude aj
počas nasledujúcich dní otvorený na súkromnú modlitbu. V kostole sú
k dispozícii na predaj Katolícke noviny a nové číslo časopisu Rebrík a aj infolist
a katechéza na nedeľné evanjelium v tlačenej forme. V zadnej časti kostola je
taktiež na predaj nový Plánovací manželský kalendár (11 €) ako aj stolový kalendár
Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2021 (2,50 €). Uvidíme, či sa podarí zabezpečiť
dostupnosť infolistu a Katolíckych novín aj v predajni potravín tak, ako to bolo
v prvej vlne ochorenia Covid-19. Keďže nie je možný ani pohyb po obci, neviem
Vám doručiť infolist ani do Vašich schránok v domácnosti. Ďakujem preto všetkým,
ktorí ho stiahnu vytlačia a odovzdajú na prečítanie svojim najbližším!
Rodinám s deťmi odporúčam stránky https://zastolom.sk/category/domaca-cirkev/,
kde nájdu podnety na spoločné slávenie nedele. Sledovanie bohoslužieb cez TV,
rádio, alebo internet je síce na tento čas odporúčanou formou prežitia domácej
liturgie, avšak zvlášť cenné je, ak sa domácnosť dokáže zoznámiť nedeľnými
textami dopredu, prípadne sa aj pomodliť niečo spolu ako rodina. Akýkoľvek
spôsob aktívneho zapojenia sa do prežívania nedeľných bohoslužieb je teda vítaný.

SVÄTÁ GEMMA GALGANI
Vo farnosti naďalej kolujú relikvie našich blahoslavených ale aj svätých. Po
ukončení zákazu vychádzania bude možné ich vymeniť do nových domácností.
Prihlásiť sa je možné telefonicky alebo e-mailom.
Jednou z relikvií ktoré sú požičané v našej farnosti je kúsok z tela sv. Gemmy
Galgani. Hovorím o nej aj preto, lebo práve ona je označovaná aj ako svätá proti
samote. Pre tých kto by sme mali záujem vedieť niečo viac, dávam do pozornosti
stránky www.svatagemma.sk
Na stránkach sa dozviete, že Gemma bola obyčajným dievčaťom, ktoré žilo
pomerne nedávno (*1878 - † 1903). Nájdete tam jej stručný životopis, pretože
viem, že ľudia neradi čítajú dlhé texty. Nikto nemá čas. Ale v prípade, že Vás svätá
Gemma osloví, môžete si stiahnuť rozsiahly obrázkový životopis s väčším
rozsahom, kde sa dozviete o tom, že Gemma bola veľmi milá, pôvabná,
jednoduchá, odvážna, trpezlivá, múdra, šikovná, bola dobrá v matematike,
francúzštine, vedela krásne kresliť, spievať, vyšívať... Ďalej sa dozviete o jej
utrpeniach, o zázračnom uzdravení z choroby, o stigmách a ďalších ranách, o
mystickom živote, o jej modlitbe, o extázach, o jej úcte k Panne Márii a Sviatosti
Oltárnej, ako sa obetovala za obrátenie hriešnikov a vyslobodenie duší z očistca.
Nakoniec sa dočítate aj o premnohých milostiach a zázrakoch, ktoré sa stali na jej
príhovor.
Stručný úvod: Gemmina matka zomrela, keď mala Gemma 7 rokov. Keď mala 18
rokov, zomrel jej aj otec. Gemma sa musela postarať o svojich 7 súrodencov. Keď
mala 20 rokov, bola zázračne uzdravená z ťažkej choroby po ukončení novény k
Božskému Srdcu Ježišovmu. V roku 1899 jej boli udelené stigmy, teda viditeľné a
krvácajúce rany Spasiteľa Ježiša Krista. Často vídavala svojho Anjela Strážcu a
rozprávali sa spolu ako najlepší priatelia. Z jej životopisu (ktorý napísala v rámci
poslušnosti voči svojmu spovedníkovi) a z listov, ktoré sa zachovali, sa dozvedáme,
že táto mladá svätica nebola len veľkou kresťanskou trpiteľkou, ale aj hlboko
ľudsky cítiacim dievčaťom so zmyslom pre humor a pre živú kresťanskú radosť.
Viacej čítajte v životopise.
Ďakujem tým, ktorí prispievajú na chod farnosti
milodarom priamo v chráme, alebo využívajú „e-Zvonček“
„e-Zvonček“
← Priechod: SK57 0900 0000 0000 5018 2412
Baláže: SK84 0900 0000 0003 0451 6508 →
Farský infolist je dostupný v kostole alebo elektronicky mailom alebo na stiahnutie na str. www.priechod.sk.
Čísla účtu farnosti: Kostol Priechod: SK57 0900 0000 0000 5018 2412 Baláže: SK84 0900 0000 0003 0451 6508
RKFÚ Sedembolestnej Panny Márie, 97611 Priechod 324, e-mail: priechod@fara.sk, tel: 048/4189131

Milovať budeš Pána, svojho Boha, a svojho blížneho ako seba samého!
Výklad nedeľného evanjelia - Mt 22, 34-40
Keď sme počúvali evanjeliá z posledných nedelí, možno sme si všimli, že okolo Ježiša sa
postupne vytvárala veľmi dusná atmosféra. Duchovné autority boli čím ďalej, tým viac
nepriateľské voči nemu a hľadali akýkoľvek dôvod, aby ho mohli obviniť a odsúdiť.
Spomeňme ako najvyšší kňazi prišli ku nemu, keď vyučoval v chráme a spýtali sa ho: „Kto ti
dovolil aby si tu učil? Sme tu predsa my čo tu máme zaručovať poriadok a sláviť liturgiu na
tomto mieste.“ Minulý týždeň – ak si spomínate tak sa ho snažili podchytiť v politicky citlivej
otázke platenia daní cisárovi. Nakoniec bol tam ešte jeden pokus zdiskreditovať Ježiša (ten
sme nečítali v uplynulých týždňoch v rámci nedeľných omší). Jednalo sa o otázku
vzkriesenia. Bol mu posunutý fiktívny príbeh o žene, ktorá mala sedem legitímnych mužov a
ktorí postupne zomreli. Ježiša sa potom pýtali, koho ženou bude táto pri vzkriesení
z mŕtvych ak ju mali všetci siedmi za ženu. Chceli sa mu vysmiať pre jeho vieru vo
vzkriesenie.
Dnešná nedeľa prináša svedectvo o štvrtom pokúšaní Ježiša. Farizeji považovali Ježiša za
heretika, ktorý nesleduje tradície a zvyky otcov: nepostí sa, obradne sa neočisťuje,
navštevuje domy hriešnikov a hovorí o Bohu, ktorý miluje všetkých – aj hriešnikov
a predovšetkým nedodržuje šabat. Je heretik a ľudí treba pred ním varovať. Počúvajme aké
sú ich plány:
Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho
spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“
Farizeji sa dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov. To by mohol byť pre nich motív veľkej radosti,
pretože farizeji a saduceji sa navzájom neznášali. Saduceji boli kňazmi v chráme a neverili vo
vzkriesenie, uznávali iba prvých 5 kníh Zákona a nie prorokov, neverili v anjelov atď... Teda
vo veľkom množstve vecí mali opačné teologické koncepcie ako farizeji. Tí boli uznávaní
ľuďmi pre ich nábožnosť, pre ich poznanie písma. Saduceji sa netešili úcte od ľudí. O tom, že
sa tieto dve skupiny naozaj neznášali máme svedectvo aj v Skutkoch apoštolov, kde Pavol
keď bol obvinený hovorí: „Ja som farizej a som tu pre nádej vo vzkriesenie“ a vznikla veľká
nezhoda ... Teda čo sa deje teraz pred našimi očami? Tieto dve skupiny sú opačné, ale teraz
sa zjednotia, pretože majú pred sebou jedného spoločného nepriateľa. Čo robia? Zvolia
spomedzi seba toho najlepšieho rabína – toho najlepšieho biblistu akého mali a vybrali sa
za Ježišom aby mu dokázali, že oni majú pravdu. Musíme povedať, že sú to ľudia dobrej
viery. Prečo? Pretože od svojho narodenia počuli, že ten kto dodržiava túto tradíciu je pravý
izraelita. Pred novým učením ktoré prináša Ježiš sa uzatvárajú, aby uchránili to, o čom sú
presvedčení, že je ich pravda.
Buďme pozorní, pretože to čo sa udialo im, deje sa aj dnes. Určité náboženské zvyky
a tradície ktoré boli prijaté už od malička, vtedy keď stoja pred novinkou evanjelia tak sa
chcú brániť. Nechávajú sa „vyrušiť“ Majstrovým slovom. V tomto zmysle aj farizeji konajú
ešte stále s dobrým úmyslom. Pripravia otázku a pýtajú sa: „Učiteľ, ktoré prikázanie
v Zákone je najväčšie?“ Pozor! Nepýtajú sa ktoré prikázanie zo všetkých je najväčšie.
Prikázaní ktoré čítajúc Písmo vyvodili oni bolo spolu 613 a potom často diskutovali, ktoré
z nich je väčšie a ktoré menšie. Nie, toto nie je je táto otázka. Všetci židia totiž boli
presvedčení, že to najväčšie prikázanie je to, ktoré aj Boh sám dodržuje. Už od malého
dieťaťa sa to učili a každý pravoverný žid vedel na túto otázku odpovedať naspamäť. Na

začiatku 2 kpt. Knihy Genesis sa píše, že po 6 dňoch práce Boh siedmy deň odpočíval a tak
požehnal sobotu a preto dodržiavanie šabatu musia dodržiavať všetci čo veria v Boha. Bol
dokonca udelený trest smrti pre toho, kto porušoval šabat. Kde chcú farizeji prísť? Oni čakali
, že Ježiš im povie: „Dodržať šabat“ a preto oni mali pripravenú protiotázku: „Tak prečo ho
nedodržuješ?“ Počúvajme ale, akú odpoveď im dal Ježiš:
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou
dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.
Ježiš nechcel prijať polemický podnet k diskusii aj keď vedel o ich nekalých úmysloch. Ježiš
ich nechce pokoriť a poraziť. Chce ich oslobodiť , pretože ich má rád. Chce im pomôcť
prejsť od tej koncepcie, ktorú majú vo svojich mysliach k novej koncepcii. Neodpovedá tak
ako očakávajú, ba dalo by sa povedať, že ignoruje všetky príkazy – pretože práve v tom sa
rodí nesprávny vzťah s Pánom.
Odpovedá: „Miluj!“ Žiadny príkaz takto nezačína. Sloveso miluj sa nachádza 248 krát
v Starom zákone, ale to čo nás môže prekvapiť je, že v najstarších knihách Zákona táto
jemná, sladká skúsenosť nie je pripísaná Bohu. Bohu sú pripísané len silné atribúty –
rozkazuje, uzatvára zmluvy, vyslobodzuje ... atď. Je ešte jeden dôvod pre ktorý Izrael bol
citlivý pripísať sloveso „milovať“ Bohu. Je to preto, lebo tomuto slovesu sa pripisovali aj
erotické kontexty pohanských božstiev a teda pre Izrael tieto koncepty neboli prijateľné. Ale
dôsledok toho, že chápaniu Boha nebol pripísaný tento sladký rozmer lásky, dôsledok bol
strach. V Exode boží ľud Mojžišovi hovorí: „Hovor nám ty a my ťa budeme poslúchať. Nech
nám nehovorí Boh.“ Až potom neskôr prišli proroci, ktorí priniesli aj iné obrazy Božej
blízkosti. Obrazy snubnej sláky, obrazy lásky matky alebo otca ... Ježiš skutočne miluje aj
týchto svojich spolu-diskutujúcich a chápe, že ešte nemajú otvorené srdce pred radostnou
zvesťou zakusovania Božej lásky.
Ježiš sa odvoláva na úryvok Písma ktorý každý zbožný Izraelita odriekal 2x denne tj. ráno aj
večer. Bolo to ich vyznanie viery: Šema Izrael. „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty
budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou
silou.“ V Matúšovom evanjeliu čítame celou svojou mysľou. Lukáš a Marek zachytávajú aj
celou svojou silou – to znamená so všetkými tvojimi dobrami. Čo to znamená? Znamená to,
že všetko čo máš, Ti má slúžiť na to, aby si miloval, aby si vybudoval lásku. Božia láska robí
to, že všetky dobrá tejto zeme. Ale toto nemáme zachytené v Matúšovom texte. Ježiš tu
hovorí budeš milovať Boha z celého svojho srdca. Nechce hovoriť o pocitoch. Srdce pre
semistkého človeka je miestom všetkých svojich rozhodnutí. Oni sa rozhodovali srdcom. My
sa rozhodujeme hlavou... Chce sa tým povedať – nech je to Boh, kto bude rozhodovať
na všetkých tvojich životných križovatkách a nie idoly. Tvoje srdce nemôže byť rozdelené –
trošku Tvoje a čo je Bohu. Hebreji povedali, srdce je srdce. Nemáš dve srdcia! Čisté srdce
znamená iba pre Teba. „Celou dušou“ znamená celou Tvojou životnou silou. Nech nie sú
v Tvojom srdci miesta pre uspokojenie vlastných idolov. Nie všetko musí byť vytvorené, aby
sme mohli byť vďační Bohu.
A tretí rozmer ktorý nebol v SZ ale pripojil ho Ježiš: „Celou svojou mysľou“. Ten kto miluje,
ten má iba jednu túžbu. Objaviť stále viac krásu milovanej osoby. V našom prípade: celý
záujem musí byť zameraný na objavenie krásy Boha. Pravá viera musí byť rozumná. Treba
vedieť obhájiť, že voľba viery je zmysluplné rozhodnutie. Nedá sa milovať to, čo sa nepozná.
Milovať sa dá len to, čo poznáme a to isté sa deje v rozhodovaní o viere. Ak sa nepozná

Kristus a jeho evanjelium, pripútanosť k nemu je veľmi krehká. Stačí potom len jemný závan
a táto viera zmizne.
Je vytváraný obraz nového človeka, nového Božieho syna. Ježiš nehovorí o poslušnosti.
V evanjeliách sa nikdy nepoužije slovo poslušnosť a to dokonca ani Bohu. Ježiša počúvajú
démoni, vlny na mori, vietor ale nikdy nie ľudia. Ježiš nehovorí, že máme poslúchať Boha,
ale že sa mu máme podobať. Milovať tak ako on miluje.
Ježišovi spoločníci v diskusii museli zostať veľmi prekvapení. Asi tam bola chvíľka ticha
a Ježiš to využil aby pridal ešte druhé prikázanie, ktoré je tak veľké ako bolo aj to prvé:
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch
prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“
S prvým prikázaním chcel Ježiš oslobodiť farizejov a saducejov od závislosti poslúchať
príkazy a zákazy, ktoré boli povyťahované z biblie a potom predovšetkým zo strachu, že
budú potrestaní ak náhodou porušia príkazy Pána. Ježiš ich chce voviesť do nového vzťahu –
možnosť cítiť sa milovaní v nepodmienečnom vzťahu s Bohom. Ježiš ale pritom vie, že tento
vzťah s Bohom často nestačí na to, aby sa človek cítil tu na zemi šťastný. Na to, aby sme boli
sebou samým musíme vedieť vychádzať s tým človekom, ktorý stojí po našom boku. Aj
druhé prikázanie začína slovesom „milovať“. Kto nemiluje nie je človek. Za lásku
považujeme to, keď konáme dobro a len dobro - tomu kto stojí po našom boku. Toto
prikázanie prebral Ježiš z knihy Levitikus 19. Tam sa hovorí o láske voči bratom z toho istého
národa. Neskôr ich Pán učí milovať aj cudzincov, pretože aj Izrael bol cudzincom. Ale Ježišov
príkaz lásky nemá limity – dosahuje každého človeka a nerobí rozdiely. Potom Ježiš dospeje
ešte k jednému kroku – milovať nepriateľa. Sv. apoštol Ján vo svojom liste píše: „Ak niekto
povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého
vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto
miluje Boha, miloval aj svojho brata.“ (1 Jn 4,20).
Niekto by mohol povedať: Nestačilo by dodržiavať druhé prikázanie o láske k blížnemu? Veď
koľkí ateisti konajú veľké dobro bez toho, aby ich k tomu motivoval Boh. A je to pravda.
Ktokoľvek miluje, je pohnutý Duchom – aj vtedy keď si to neuvedomuje. Ale pozor, pretože
konať druhému dobre môže mať aj rôzne iné pohnútky a nie nezištnosť lásky. Do skutkov
lásky sa môžu vmontovať aj pýcha, túžba cítiť sa lepším ako sú iní, alebo dokonca výčitky
svedomia. Je veľmi ťažké milovať brata bez vzťahu a lásky Boha. Kto nemá v srdci vieru
a Božiu lásku, bude mať v istých situáciách oveľa väčšiu ťažkosť milovať. Prepáčiť zradu,
urobiť dobre aj tomu, kto mi urobil obrovskú nespravodlivosť, znášať nepríjemné osoby,
a predovšetkým oddeliť si srdcia od dobier tohto sveta natoľko, aby som ich dal k dispozícii
aj tomu, kto ich potrebuje – možno aj svojmu nepriateľovi...
Čo odpovedali saduceji a farizeji ktorí prišli za Ježišom so zlými úmyslami? Evanjelium
nenaznačuje ich reakciu, ale z nasledujúcich udalostí vieme, že ani Ježiš ich nevedel
odtrhnúť od ich vlastného presvedčenia. Naďalej uprednostňovali svoju vlastnú katechézu
o Bohu a človeku. Buďme opatrní, pretože toto isté pripútanie k našim presvedčeniam môže
byť prekážkou aj nášmu pochopeniu Ježiša. Keď príde svetlo evanjelia v dobrej viere sa
môžeme uzatvoriť a stratíme príležitosť zakúsiť lásku ktorú nám Ježiš chce predstaviť.
Zdroj: Fernando Armellini 30a Domenica del Tempo Ordinario anno A
https://www.youtube.com/watch?v=1oCKr2ip3ns

