
Streda 5. júla 2017 – Sviatok Cyrila a Metoda 

Piesne: ES č. 267, 278 

Text: Ž 33, 13 – 18 

„Hospodin z nebies pozerá a vidí všetkých ľudských synov.“  

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Ak niektorému vladárovi záležalo na honosných stavbách, dal si zavolať chýrnych staviteľov 

hoci aj z tých najvzdialenejších končín sveta. Ak niektorému záležalo na vzdelaní, povolal do 

svojej krajiny chýrnych učiteľov. Ak niektorému záležalo na obchode, povolal známych 

obchodníkov. Priority vladárov sa tak v dejinách premietajú do toho, čo všetko boli ochotní 

pre ich naplnenie urobiť. Kniežaťu Rastislavovi záležalo na tom, aby v jeho krajine bola viera 

vyučovaná v rodnom jazyku, aby ľud bol vzdelaný v Písme a mal okrem svojej viery aj svoju 

kultúru, pretavenú do písma a neskoršej literatúry. Preto na Veľkú Moravu až z ďalekého 

Grécka pozval vierozvestcov Konštantína (Cyrila) a Metoda, ktorých príchod si dnes 

pripomíname. Oni vyučovali národ v kresťanstve tak, aby sa stal ľudom, ktorému je Bohom 

Hospodin (Ž 33, 12). Priorita kniežaťa Rastislava sa však zo srdca a mysle dnešnej generácie 

vytratila. Dnešným rodičom viac záleží na tom, aby ich deti boli dobré v angličtine, 

informatike, venovali sa intenzívne športu, študovali, dosahovali úspechy. Výchova k 

zbožnosti je až na poslednom mieste. Do kostola či na detskú besiedku ich privedú iba vtedy, 

keď náhodou zostane čas, a ten pri tých všetkých ambíciách spravidla neostane. Pritom 

„Hospodin z nebies pozerá a vidí všetkých ľudských synov (i dcéry), ... hľadí na všetkých 

obyvateľov zeme, Ten, ktorý všetkým stvárnil srdcia“. To vďaka Nemu žijeme my aj naše deti, 

vďaka Nemu máme možnosť rozvíjať svoje ambície, vďaka Nemu vôbec nejaké ambície 

máme. Nie je nevďačné, drzé a hriešne ignorovať Ho a postaviť Ho na posledné miesto v 

zozname hodnôt? Nepovedať o Ňom svojim deťom a nechať, nech rastú bez lásky k Nemu? 

Konštantín a Metod naplnili prioritu kniežaťa Rastislava a ľud vďaka nim poznal svojho 

Boha. Kiež aj my sme takými zvestovateľmi v našich rodinách a kiež naše deti poznajú, kto 

im stvoril srdcia, dal život a umožnil rásť a rozvíjať sa. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Bože, hoci žijeme v krajine, v ktorej smie slobodne znieť Tvoje slovo, predsa ho mnohí 

nechcú počuť a nepovažujú ho za dôležité. Prosíme, vylej svojho Ducha na tento svet, aby aj 

náš národ poznal, že Ty naň neprestajne hľadíš a že Ty si Ten, ktorý ho stvoril. Kiež ľud 

spozná Tvoju moc, lásku i milosť a rozpráva o Tebe svojim deťom, aby sa tak všetci stali 

Tvojím ľudom. Amen. 
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