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slávnosť

Nedeľná homília
Dnešné prvé čítanie z Prvej knihy Samuelovej (1 Sam
16, 1b. 6-7. 10-13a) nám hovorí o pomazaní Dávida za
kráľa. Udialo sa to za zvláštnych okolností. Pán povedal
Samuelovi: Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa do
Betlehema k Izaimu, lebo spomedzi jeho synov som si
vyhliadol kráľa.
Samuelovi sa zapáčil hneď prvý syn, ale Pán mu povedal:
Nehľaď na jeho tvár ani na výšku postavy; tohoto som si
nevybral. Ja nehľadím ako človek. Človek vidí iba vonkajšok,
ale Pán vidí do srdca. Ani ďalších šesť nespĺňalo požiadavky
Pána. Až ôsmy, najmladší, keď sa vrátil od oviec, bol ten
vyvolený, na ktorého Pán povedal Samuelovi: Vstaň,

pomaž ho, to je on. Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho
uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida
Pánov duch.
Samuel nevidel do srdca, preto bol odkázaný na Pánov
pokyn.
No Pán veľmi túži otvoriť naše oči, aby sme videli.
Aby sme videli Božie diela, ba dokonca, aby sme videli
Jeho samého, ako stojí pri nás a sprevádza nás, čo sa však
obyčajným, ľudským pohľadom nedá. Len On nám môže
„otvoriť“ oči a dať túto schopnosť „vidieť“ aj to, čo je očiam
neviditeľné. O tom nám hovorí Evanjelista Ján (Jn 9, 1-41).
Ako Ježiš šiel... – Ján nehovorí odkiaľ a kam išiel.
Predchádzajúca kapitola však končí tým, že Ježiš odchádzal
z chrámu, kde ho chceli kameňovať, lebo ukážuc na seba
povedal: Skôr ako bol Abrahám, Ja som! A potom dodal:
Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím... Išiel teda, aby
sa sám stal Chrámom.
Ako šiel ... videl človeka... Kadekoľvek človek prechádza,
zanecháva za sebou stopy. Žiaľ, neraz stopy špiny, odpadu,
bolesti, ba aj smrti. Kadekoľvek prechádza Ježiš, zanecháva
za sebou život, lásku, pokoj...
...videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Ján
nehovorí o jednom, nejakom alebo konkrétnom človekovi,
pretože každý človek je od narodenia slepý. Len Boží dotyk
ho môže uzdraviť, aby videl Božie svetlo a Božie skutky.
Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato...
Podobne, ako keď tvoril človeka z prachu zeme...
... blatom mu potrel oči... – slovenský preklad má: potrel.
Ale grécky originál používa slovo: epichrió – pomazať,

ktoré má rovnaký koreň ako Christos – Pomazaný. Ježiš
je Kristus, Mesiáš, t.j. Pomazaný. On Božou mocou maže
každého človeka, slepého od narodenia, takže ten môže
konečne vidieť Otca, stáva sa skrze Ducha novým stvorením
na Boží obraz a podobu, stáva sa synom v Synovi. Teda tak,
ako na Dávidovi, aj na každom z nás, koho sa dotkne Syn
a pomaže ho, stáva sa dejiskom pôsobenia Ducha Svätého.
Lenže človek už v raji chcel svoj život riadiť bez
spolupráce s Bohom. Preto teraz Boh potrebuje spoluprácu
človeka, aby mu mohol otvoriť oči pre Svetlo. Boh totiž
svoje svetlo nemôže človekovi nanútiť. Človek sa musí
osobne rozhodnúť prijať tento zázrak a to tak, že poslúchne
Vtelené Slovo a urobí všetko, čo ono povie (por. Jn 2, 5).
Choď a umy sa... kto na túto výzvu odpovie: Verím,
Pane! – a to nielen ústami, uvidí Toho, ktorý mu otvoril oči
a bude schopný vidieť potreby a bolesti druhých všade tam,
kam pôjde a svojou láskou bude zjavovať Božie skutky.
To je, drahí moji, Božie pozvanie pre každého z nás,
v túto 4. pôstnu nedeľu a v tomto čase epidémie, kedy
osobitne môžeme vidieť božím pohľadom jeden druhého
a konať božie skutky lásky.

Oznamy
Diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú
svojich veriacich v uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31.
marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši.
V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu
(porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú,
že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na

eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas
modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie
hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú
viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu,
televízie alebo internetu.
Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť
chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou
príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú
dôveru medzi ľuďmi.
• Pre nás to v praxi znamená, že zaopatrenie je možné, ba potrebné,
preto neváhajte volať na tel.čísla 0905 123 644 alebo 0948 677 110.
• Kostol (predsieň) cez deň bude otvorený na osobnú modlitbu
v čase od 8:00 do 18:00 hod.

• Prosím, rešpektujme hygienické opatrenia a nosme
rúška aj vtedy, keď ideme na osobnú modlitbu do kostola,
nevytvárajme skupiny, ale dodržiavajme odstup 2m.
• Sviatosť zmierenia poskytnem individuálne na požiadanie a takisto
na požiadanie udelím individuálne sväté prijímanie.
• Sväté omše, ktoré slávim v súkromí, obetujem aj za vás, za
ukončenie epidémie, za pomoc a zdravie tým, ktorí slúžia chorým,
ako aj tým, ktorí sú chorí.
Ak by niekto, kto dal odslúžiť sv. omšu, chcel, aby bola odslúžená aj
bez prítomnosti ľudí, nech mi to oznámi a dohodneme si termín jej
slávenia - aby v ten deň mohol byť aspoň duchovne zapojený. Veď
ovocie sv. omše plynie pre darcu aj vtedy, keď nemôže byť fyzicky
prítomný na samotnej sv. omši.
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