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Pondelok 27. februára 2017 

Piesne: ES č. 286, 551 

Text: Mk 4, 21 – 25 

„Lebo nieto nič tajné, čo by nemalo vyjsť najavo, a nič nebolo tak skryté, aby nevyšlo na svetlo... 

Lebo tomu, kto má, bude dané, ale tomu, kto nemá, vezmú aj to, čo má.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Nachádzame sa na začiatku týždňa pred vstupom do vážneho, tichého obdobia pôstu. Pán Ježiš 

Kristus sa i k nám dnes prihovára v podobenstvách o svetle a o meraní a nameraní. On, dokonalý 

Baránok Boží, sa nám predstavuje ako jedinečné a pravé Svetlo sveta, ktoré osvecuje každú 

temnotu našich sŕdc a duší. Jeho pohľad odkrýva naše hriechy a odhaľuje naše neprávosti, no nie 

preto, aby nás zahanbil či zničil; práve naopak, aby nás zachránil a priviedol do slobody Božích 

detí. Aj dnes, na začiatku nového týždňa končiacich fašiangov a na začiatku pôstu, máme 

možnosť v pokání otvoriť dvere svojich sŕdc a okná svojich duší, aby ich presvietila Kristova 

milosť a zohriala Jeho láska. Aby naše uši boli vždy ochotné počúvať Jeho slová, ktoré sú duch 

a život, a aby srdcia zachovávali zjavenú pravdu evanjelia. Dbajme o to, drahí bratia, milé sestry, 

aby sme dennodenne otvárali životodarnú studnicu Božieho slova a učili sa od Pána a Spasiteľa 

Ježiša Krista, čo znamená milovať a odpúšťať, lebo „akou mierou meriate vy, takou vám bude 

namerané, ešte vám aj pridajú“. Pamätajme na to, čo pre nás vykonal Boží Syn, lebo aj my sme 

tí hriešnici, veľkí dlžníci. Nech naším meradlom je láska Pána Ježiša Krista, nenávidenie hriechu, 

no milovanie hriešnika. Ďakujme Mu za zjavenú nám milosť a prosme Ducha Svätého – 

Posvätiteľa, aby vzdialil od nás lenivosť tela i ducha a povzbudil nás k ešte väčšej horlivosti 

a práci na duchovnej roli Jeho cirkvi, aby talenty a hrivny od Pána Boha nám dané sme 

nezakopali, ale zhodnotili a správne využili na budovanie Božieho kráľovstva a oslavu svätého 

Božieho mena, „lebo tomu, kto má, bude dané, ale tomu, kto nemá, vezmú aj to, čo má“. Amen. 

 

Modlitba:  

Milostivý a láskavý Pane náš Ježiši Kriste! Skláňame sa v pokore pred Tebou a úprimne Ťa 

prosíme: Presvieť temnotu našich sŕdc a duší slovom milosti – slovom evanjelia. Odpusť nám 

naše hriechy a nedopusť, aby nás ony v tejto časnosti zahanbili a na poslednom súde odsúdili. Aj 

keď sme biedni a hriešni, predsa sme Tvoji a patríme Tebe, veď Ty si za nás predraho zaplatil. 

Prosíme, zapáľ v nás oheň viery, lásky a milosrdenstva, aby sme aj my odpúšťali, milovali 

a iným pomáhali na ceste do Tvojho kráľovstva. Buď naším svetlom, spásou a životom teraz i na 

veky vekov. Amen. 
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