
Zamyslenia po týždeň po Nedeli po Vstúpení 13. mája 2018  
 

Nedeľa 13. mája 2018 – Nedeľa po Vstúpení 

Piesne: ES č. 286, 308 

Text: Mt 6, 5 – 15 

„Veď 5Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v 

synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli; veru vám hovorím: Majú svoju odmenu. 

6Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, 

ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. 7A keď sa modlíte, 

nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú 

vyslyšaní. 8Nebuďte im teda podobní! Veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho 

prosíte. 9Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! 

10Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! 11Chlieb náš každodenný 

daj nám dnes! 12A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! 13I neuvoď 

nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. 

14Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský; 15ale ak 

neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám, keď sa previníte.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Modlitba je základ kresťanstva, bez nej by sme mali veľmi slabý kontakt s Pánom Bohom. Je 

fajn, že sa môžeme modliť kedykoľvek a kdekoľvek. Mnoho ľudí však modlitbami šetrí (keď 

budem v núdzi, keď bude niekto z rodinných príslušníkov medzi životom a smrťou, keď mi 

hrozí výpoveď z práce atď.). Ale ňou nemusíme šetriť. Pán Boh nás nebude počuť len 

v núdzi. Chce, aby sme sa Mu prihovárali a komunikovali s Ním každodenne. Ako so svojím 

rodičom, veď On je naším Otcom. Je pravda, že deti, ktoré sú dospelé, majú svoje rodiny a 

zväčša bývajú inde než rodičia. Vzdialenosť postupom času býva prekážkou a návštev je 

čoraz menej. Rozhodne by sme takto nemali pristupovať k Pánu Bohu. V dnešnom nedeľnom 

texte nás učí samotný Ježiš ako sa treba modliť. Dnes je asi menej tých, čo sa radi modlievajú 

na rohoch ulíc, skôr mám pocit, že viacej ľudí má problém hovoriť modlitbu nahlas 

v zhromaždeniach alebo v rodine. Je tam ostych alebo aj narušenie intimity, strach, že moje 

slová budú nesúrodé. Netreba sa však báť, máme Radcu, ktorý nám pomáha, ako a čo hovoriť 

v danej chvíli. Vďaka Bohu nám Pán Ježiš Kristus dal Otčenáš. Ten sa modlíme skoro stále. 

Dokonca aj v rodinnom kruhu, aspoň pred štedrým večerom aj v tých rodinách, kde sa 

nemodlia celoročne. Modlíme sa ho v škole, v kostole, to preto, lebo je to dokonalá modlitba, 



obsahuje všetko, čo človek má povedať Pánu Bohu. Pán Ježiš varoval pred ukazovaním sa, 

akýmsi pretŕčaním sa v modlení. Sú aj takí, ktorí ukazujú v spoločenstve, ako radi sa modlia, 

len niekedy veľa, dlho a často. Možno sú pyšní na seba, že im to tak dobre ide. Nikto ich iste 

nebude prerušovať. Len Ježiš hovorí – „vy nebuďte ako...“ Boh od nás nechce, aby sme sa 

modlili celé hodiny a všetko opakovali ako mantru. Modlitba je rozhovor človeka s Pánom 

Bohom. Kresťanstvo má úplný náskok pred ostatnými náboženstvami. My sa môžeme 

s Bohom rozprávať kedykoľvek. Keď boli nedávno evanjelizátori v Nepále, tamojší ľudia boli 

neskutočne prekvapení, že sa môžeme so svojím Bohom spájať kedykoľvek. Oni svoje 

modlitby totiž písali na farebné papiere a tie vešali na šnúrky, vždy s neistotou, či si to ich boh 

prečíta. Ani nevieme, aký poklad a výsady máme v evanjeliu a v modlitbe. Amen. 

 

Modlitba: 

Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, za dar modlitby aj za jej vzor. Sme nesmierne šťastní, že 

nám umožňuješ stretávať sa s Tebou v modlitbe kedykoľvek a kdekoľvek. Prepáč nám, že to 

nevyužívame, nemodlíme sa ako treba, ani za seba, ani za rodinu, a tak znesväcujeme Tvoje 

sväté meno. Daj, aby sme pomocou Ducha Božieho žili pobožnejšie, modlili sa za druhých, 

priateľov, príbuzných, za cirkev. My všetci totiž potrebujeme obnovu ducha. Zmiluj sa nad 

nami a odpusť nám. Amen.  
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