
diel jedenásty... 



PREDSAVZATIE 
z minulého 
stretnutia: 
Ako sme 
dopadli?  
 



 
Zopakovanie 
 

Ježišove slová z Hory nie sú prikázaniami. 

Sú konštatovaním. 
Ak sme SYNMI BOHA – a teda máme Jeho postoje, 
myslenie, pohľad na svet, túžby, sme Mu teda 
podobní – potom to, čo Ježiš opísal, je našim 
prirodzeným a úplne samozrejmým spôsobom 
konania a správania sa a čokoľvek iné by pre nás bolo 
cudzie a neprirodzené: 

„Láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho 
prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké.  4 Veď 
všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým 
víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera“ (1 Jn 
5,3-4 SSV) 

„Miluj a rob čo chceš!“ (sv. Augustín) 

Ak sme SVETSKÍ ĽUDIA – potom nám tento štýl 
života bude pripadať bláznivým, šialeným, rúhavým: 
„Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu, 
lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu - a ani sa 
nemôže“ (Rim 8,7 SSV) – a nijako ho nedokážeme žiť, 
ani navonok (odtiaľ vzdychanie mnohých „kresťanov“ 
že sú „slabí a krehkí“ a „nedokážu to“) a už vôbec nie 
vo vnútri, kde sa nám to javí ako nejaké neznesiteľné 
bremeno, ničiace naše ego, svetské ambície a tak...  



 
Zopakovanie 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

Pre ľudí „zo sveta“ by bolo bláznovstvom 
zriekať sa záľub, rozkoše, pohodlia, majetku, 
prestíže, slávy, moci, nezávislosti,... – pretože 
nič iné nemajú! 

Pre synov a dcéry Boha by bolo bláznovstvom 
zanechávať Boha a nádheru Jeho Kráľovstva 

kvôli takým „smetiam“, ako sú záľuby, 
rozkoše, pohodlie, majetok, prestíž, sláva, 

moc, nezávislosť na Bohu a pod.  



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



ZÁKLADNÝ PRINCÍP (Mt 6,1) 

Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, 
aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho 
Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 6,1 SSV) 



Všeobecný princíp 

Dajte si pozor a 
nekonajte svoje dobré 
skutky pred ľuďmi, aby 
vás obdivovali, lebo 
nebudete mať odmenu 
u svojho Otca, ktorý je 
na nebesiach.  2 Keď 
teda dávaš almužnu, 
nevytrubuj pred sebou, 
ako to robia pokrytci v 
synagógach a po 
uliciach, aby ich ľudia 
chválili. Veru, hovorím 
vám: Už dostali svoju 
odmenu.  3 Ale keď ty 
dávaš almužnu, nech 
nevie tvoja ľavá ruka, čo 
robí pravá,  4 aby tvoja 
almužna zostala skrytá. 
A tvoj Otec ťa odmení, 
lebo on vidí aj v 
skrytosti. 

• konať dobré skutky – doslovne „Dajte si pozor, aby ste svoje 
spravodlivosti nekonali…“ – „Tento výraz je nejlépe brát v obecném 
smyslu (jako v Mt 3,15*; 5,20**). Je to nadpis pro 6,2-18.“ (ak nie je 

uvedené inak, je citácia zo Sacra Pagina). Je to teda všeobecné pravidlo, 
týkajúce sa nielen pôstu, modlitby, či almužny...  

• almužna, modlitba a pôst – „Almužna s modlitbou a půstem (Tob 
12,8) jsou tři pilíře náboženství: definují náš vztah k druhým lidem, 
k Jinému a k věcem. Tyto tři vztahy zakládají naší existenci: v nich 
žijeme nebo nežijeme skutečnost, že jsme synové, v nich naplňujeme 
nebo nenaplňujeme Boží spravedlnost.“ (Silváno Fausti) 

Túto trojicu poznali už starozákonní ľudia. Kresťanstvo ju ďalej 
prebralo a používa dodnes – presne tak, ako radí Ježiš. 

• nebudete mať odmenu – Ide tu o dôležitú vec: Nestačí konať 
objektívne dobré skutky, ale musia byť konané aj zo správnych 
motívov a so správnym cieľom. Ak sú konané so zlým motívom a 
cieľom,  vyjdú nazmar. 

*„Ježiš mu však povedal: "Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." Potom 
mu už neodporoval.“ (Mt 3,15 SSV) 
**„Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, 
nevojdete do nebeského kráľovstva.“ (Mt 5,20 SSV). 



Aká je „odmena u Otca v Nebi“?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

ODMENOU JE BOŽÍ ŽIVOT: 

„Kompatibilita s Bohom“ – svätí ako je Boh 
Svätý, dokonalí, ako je Otec Dokonalý, milujúci, 
ako Kristus miluje nás,... + vydanosť a oddanosť 
krajnej lásky k Bohu – nás uschopňuje k 

jednote s Bohom – čiže k prežívaniu a zdieľaniu 
najblaženejšieho možného Života v 
spoločenstve s najúžasnejšou Bytosťou Vesmíru! 

Z čoho vyplýva, že všetko, čo robíme – a všetky 
nástroje, ktoré používame – musíme robiť a 
používať tak, aby k tomuto cieľu viedli. 

Ak ich používame, ale s iným cieľom – tak 
možno ten cieľ dosiahneme, ale míňame sa s 
týmto základným cieľom kresťanstva! 

Spása vyžaduje určité objektívne 
kvality. Ak ich nadobudneme – 
sme spasení. Ak nie – ostávame 
zatratení. A ani Boh na tom nič 

zmeniť nemôže. 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



1. nástroj: ALMUŽNA! (Mt 6,2-4) 

2 Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to 
robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia 
chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.  3 Ale 
keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí 
pravá,  4 aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa 
odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.  (Mt 6,2-4 SSV) 



Ako to nerobiť... 

Dajte si pozor a 
nekonajte svoje dobré 
skutky pred ľuďmi, aby 
vás obdivovali, lebo 
nebudete mať odmenu 
u svojho Otca, ktorý je 
na nebesiach.  2 Keď 
teda dávaš almužnu, 
nevytrubuj pred sebou, 
ako to robia pokrytci v 
synagógach a po 
uliciach, aby ich ľudia 
chválili. Veru, hovorím 
vám: Už dostali svoju 
odmenu.  3 Ale keď ty 
dávaš almužnu, nech 
nevie tvoja ľavá ruka, čo 
robí pravá,  4 aby tvoja 
almužna zostala skrytá. 
A tvoj Otec ťa odmení, 
lebo on vidí aj v 
skrytosti. 

• almužna – „ Výraz označující almužnu zní eleémosyné, může také 
znamenat „milosrdenství" (viz Mt 9,13; 12,7).b ) Kontext vyžaduje 
specifický, konkrétní význam. Laskavost vůči chudým chválí Př 
14,21.31; Iz 58,6-8. Tóra také ustavila způsoby, jak se postarat o 
nasycení chudých (Dt 14,28-29*; 24,19-22**). Nicméně osobní 
spontánní dávání almužen bylo považováno za jednu ze známek 
zbožnosti (viz Job 29,12.16***). … Zatímco na výrazu 'almužna' lpí až 
posměšný význam milodaru, kterým bohatý chudého odbývá, aby se 
ho zbavil - eleémosyné prvotně znamená lítost, slitování nad 
někým, potom dobrodiní prokázané potřebnému.“ 
 

* „28 Každý tretí rok oddelíš inú desiatu časť zo všetkej úrody toho času a necháš ju vo svojom bydlisku.  
29 Potom príde levita, ktorý nemá podiel ani dedičstvo ako ty, cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú v tvojom 
bydlisku, nech sa najedia a nasýtia, aby ťa Pán, tvoj Boh, požehnal v každej práci tvojich rúk, ktorú 
budeš konať.“  (Dt 14,28-29 SSV) 

** „19 Keď budeš kosiť obilie na svojom poli a zabudneš tam snop, nevráť sa vziať si ho, ale nechaj ho 
cudzincovi, sirote a vdove, aby ťa Pán, tvoj Boh, požehnal v každom podujatí tvojich rúk.  20 Keď budeš 
oberať plody olivy, nevrátiš sa obrať, čo ostalo na strome, ale necháš to cudzincovi, sirote a vdove.  21 
Keď budeš oberať svoju vinicu, nepozbieraš aj posledné strapce, ale ostanú cudzincovi, sirote a vdove!“  
(Dt 24,19-21 SSV) 

*** „12 Bo keď bedár volal, iste som ho zachránil, aj osirelých, bezpomocných tiež.  13 Ku mne sa nieslo 
požehnanie úbohých a radosť lial som vdove do srdca.  14 Ja spravodlivosť odel som si, ona mňa, mne 
právo bolo rúchom, turbanom.  15 Veď sťa oči bol som (vtedy) slepému a sťaby nohy pre kuľhavého.  16 
Ja otcom bol som všetkým chudobným, aj neznámeho vec som vyšetril.“  (Job 29,12-16 SSV) 



Ako to nerobiť... 

Dajte si pozor a 
nekonajte svoje dobré 
skutky pred ľuďmi, aby 
vás obdivovali, lebo 
nebudete mať odmenu 
u svojho Otca, ktorý je 
na nebesiach.  2 Keď 
teda dávaš almužnu, 
nevytrubuj pred sebou, 
ako to robia pokrytci v 
synagógach a po 
uliciach, aby ich ľudia 
chválili. Veru, hovorím 
vám: Už dostali svoju 
odmenu.  3 Ale keď ty 
dávaš almužnu, nech 
nevie tvoja ľavá ruka, čo 
robí pravá,  4 aby tvoja 
almužna zostala skrytá. 
A tvoj Otec ťa odmení, 
lebo on vidí aj v 
skrytosti. 

• almužna – Milosrdenstvo znamená v hebrejskom myslení zhruba 
vernosť, smerujúca k prospechu toho, komu sme verní. Nielen teda 
povrchný, prchavý, citový a často jednorazový „súcit“...   

To sa odráža aj v chápaní milosrdenstva a „almužny“ už v židovskom 
myslení: 

„Rabínská morálka sem počítá: ubytování pocestných, výchovu 
sirotků, vyplácení vězňů, vystrojování svateb chudým, pochovávání 
cizinců, navštěvování nemocných, účast na svatební radosti i 
pohřebním žalu druhých.“ (M. Hájek) 

všimnime si, že nejde o pomoc v tom najzákladnejšom prežití 
druhého – pomoc od hladu a pod. – to riešili už zákony 
v Deuteronómiu,… 

… ale o skutočné skutky súcitu a zľutovania nad tento rámec, 
kedy k druhému pristupujeme skutočne ako k bratovi, je to až 
akoby istý stupeň „adopcie“ toho druhého! 

porov. Pavol: „Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale 
najmä členom rodiny veriacich.“ (Gal 6,10 SSV) 



Ako to nerobiť... 

Dajte si pozor a 
nekonajte svoje dobré 
skutky pred ľuďmi, aby 
vás obdivovali, lebo 
nebudete mať odmenu 
u svojho Otca, ktorý je 
na nebesiach.  2 Keď 
teda dávaš almužnu, 
nevytrubuj pred sebou, 
ako to robia pokrytci v 
synagógach a po 
uliciach, aby ich ľudia 
chválili. Veru, hovorím 
vám: Už dostali svoju 
odmenu.  3 Ale keď ty 
dávaš almužnu, nech 
nevie tvoja ľavá ruka, čo 
robí pravá,  4 aby tvoja 
almužna zostala skrytá. 
A tvoj Otec ťa odmení, 
lebo on vidí aj v 
skrytosti. 

• nevytrubuj – „Toto vyjádření by mělo být považováno za 
metaforickou nadsázku. Je možné, že někdo to tak skutečně dělal, 
avšak smyslem tohoto výroku je karikovat okázalé jednání, jež 
vystihuje obraz vytrubování, jímž dárce upozorňoval na to, že dává 
almužny.  

Jiný výklad má na mysli nádoby stojící v chrámových prostorách. Tyto 
„trumpety" se vhozením mince rozezvučely, čehož by se měl dárce 
vyvarovat.“ 

„Ve všech „dobročinných nadacích" je sbírka obrazů s portréty 
dobrodinců. Kdyby dobro nebylo zveřejňováno troubami, 
pamětními kameny nebo obrazy, kdo by ho dělal? Kdo by 
prokazoval službu druhému, kdyby si toho nikdo, ani ten, koho se 
týká, nevšiml? Není principem našich dobrých skutků „dělání 
dobrého dojmu"? “ (Silváno Fausti) – porov. rôzne „charitatícne 
podujatia“ a „benefičné koncerty“ a pod.: 

OBJEKTÍVNE sú užitočné a do istej miery skutočne pomáhajú; 
SUBJEKTÍVNE ale, podľa Ježiša, tým, ktorí to robia, nijako 
nenapomáhajú ku spáse a Kráľovstvu... 



Ako to nerobiť... 

Dajte si pozor a 
nekonajte svoje dobré 
skutky pred ľuďmi, aby 
vás obdivovali, lebo 
nebudete mať odmenu 
u svojho Otca, ktorý je 
na nebesiach.  2 Keď 
teda dávaš almužnu, 
nevytrubuj pred sebou, 
ako to robia pokrytci v 
synagógach a po 
uliciach, aby ich ľudia 
chválili. Veru, hovorím 
vám: Už dostali svoju 
odmenu.  3 Ale keď ty 
dávaš almužnu, nech 
nevie tvoja ľavá ruka, čo 
robí pravá,  4 aby tvoja 
almužna zostala skrytá. 
A tvoj Otec ťa odmení, 
lebo on vidí aj v 
skrytosti. 

• pokrytci – „Tento výraz se odvozuje od řeckého hypokrités, který 
označoval herce, jenž měl při hereckém výstupu na obličeji masku. 
Jeho metaforické použití v tomto verši může označovat člověka, 
který se vydává za někoho, kým není.“ 

„Všechno však zní jinak, uvážíme-li, že řecké slovo hypokrités, jež je v 
našich překladech obyčejně překládáno slovem 'pokrytec', 
označovalo herce - tedy člověka, který při volbě svých gest, svého 
úsměvu, své vážnosti, svého místa vystoupení atd. myslí také na 
jejich účinek na veřejnost."“ (J. Manek) 

Človek tak teda navonok vyzerá a pôsobí súcitne – ale v konečnom 
dôsledku koná kvôli sebe: aby on mal dobrý pocit zo svojho skutku, 
aby bol zaň pochválený, ocenený,... – keď nie inak, aspoň 
poďakovaním a ocenením zo strany toho, komu takto pomohol. Aj 
preto, ak nezískame vďaku, ocenenie,... tak nabudúce už zvyčajne 
nie sme náchylní takémuto „nevďačníkovi“ pomôcť. 

• už dostali svoju odmenu – To nie je vyhrážka, iba konštatovanie… 
Robili to s cieľom získať slávu, popularitu a uznanie – získali ju. 
Dostali, čo chceli, majú to, nič viac už tým nezískajú… 



Prečo je túžba po ocenení zlá?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

Ak obetujem svoj čas, peniaze, 
námahu,... pre službu inému, ktorý mi 
to nemá ako vrátiť, konám tak proti 
svojim záujmom v oblasti istoty 
(pohodlie, majetok,...) a prežitia 
(rozkoš, hodovanie,...). Na to musí byť 
DÔVOD – ale aký? 

POKRYTCI to robia preto, aby získali 
odmenu na vyššej a pre šťastie 
dôležitejšej úrovni a tou je život v 
spoločnosti a konkrétne postavenie, 
uznanie, ocenenie a teda pocit 
dôležitosti v rámci spoločnosti – 
prejavujúci sa motívom „slávy“ (ľudia 
ma oceňujú, chvália,...) a možno aj 
„moci“ (dokážem to využiť na 
posilnenie svojho vplyvu, autority,...). 
Dôvod je to ale stále svetský a do 
Kráľovstva nevedie... 



A o čo ide kresťanom?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

Preto netúžia po ničom pre seba: 

• ani po sláve, moci, uznaní,... 

• ani po majetku, istote, pohodlí,... 

• ani po rozkoši, ani po ničom 
podobnom. 

KRESŤANIA túžia po jednote lásky s 
Bohom. Túžia po dokonalosti v láske, v 
ktorej by milovali Boha a blížneho tak, 
ako nás a blížneho miluje Boh. 

Súčasne sa túžia úplne zbaviť 
akéhokoľvek sebectva, akejkoľvek 
sebastrednej pýchy, pretože všetko toto 
je opakom lásky a ničí lásku... 



Ako to robia kresťania... 

Dajte si pozor a 
nekonajte svoje dobré 
skutky pred ľuďmi, aby 
vás obdivovali, lebo 
nebudete mať odmenu 
u svojho Otca, ktorý je 
na nebesiach.  2 Keď 
teda dávaš almužnu, 
nevytrubuj pred sebou, 
ako to robia pokrytci v 
synagógach a po 
uliciach, aby ich ľudia 
chválili. Veru, hovorím 
vám: Už dostali svoju 
odmenu.  3 Ale keď ty 
dávaš almužnu, nech 
nevie tvoja ľavá ruka, čo 
robí pravá,  4 aby tvoja 
almužna zostala skrytá. 
A tvoj Otec ťa odmení, 
lebo on vidí aj v 
skrytosti. 

• nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá – „Připomíná to přísloví, i 
když se nám ze starověku podobný výrok nedochoval.“ 

„Paradoxní způsob vyjádření toho, že nemáme hledat uznání od 
nikoho, ani od sebe…“ (Silváno Fausti) – čiže usilovať sa robiť dobré 
skutky z nijakého iného dôvodu, len a jedine z lásky k Bohu – a teda 
„odoprieť“ si akúkoľvek inú odmenu, ktorá by v nás živila naše ego a 
jeho sebecké túžby... 

• aby zostala skrytá – „Milosť pokory je do našich životov 
zapracovávaná skrze disciplínu služby viac ako akýmkoľvek iným 
spôsobom... Nič tak nekrotí bezuzdné telesné vášne ako služba a 
nič tak netransformuje telesné vášne ako služba v skrytosti. Telo 
hundre proti službe, ale proti službe v skrytosti doslova kričí. 
Namáha sa a usiluje za poctou a uznaním.“ (Richard Foster) 

Znova si pripomeňme, že almužna v podaní Biblie nie je „minca do klobúka“, dokonca ani 
nejaká „pomoc v krajnej núdzi“, ale istá forma „akejsi adopcie“, keď prijímame toho druhého 
ako brata a delíme sa s ním so sebou a svojim majetkom a časom a tak. 

Znamená to, že takéto konanie nám zrejme spôsobuje istú formu straty, dokonca bolesti 
z odopretia si vecí, ktoré by sme mali, ak by sme svoje peniaze a čas a energiu namiesto na 
druhého využili na seba. Skutočná almužna je vec vskutku náročná a ťažká! 

Konať takéto skutky skryto – tak, že sa o našom dobrodení naozaj, ale naozaj NIKTO nikdy 
nedozvie (nepošepneme to ani len rodine, či priateľovi!) – to je skvelý nástroj na budovanie 
lásky k Bohu a k blížnym! 



Ako to robia kresťania... 

Dajte si pozor a 
nekonajte svoje dobré 
skutky pred ľuďmi, aby 
vás obdivovali, lebo 
nebudete mať odmenu 
u svojho Otca, ktorý je 
na nebesiach.  2 Keď 
teda dávaš almužnu, 
nevytrubuj pred sebou, 
ako to robia pokrytci v 
synagógach a po 
uliciach, aby ich ľudia 
chválili. Veru, hovorím 
vám: Už dostali svoju 
odmenu.  3 Ale keď ty 
dávaš almužnu, nech 
nevie tvoja ľavá ruka, čo 
robí pravá,  4 aby tvoja 
almužna zostala skrytá. 
A tvoj Otec ťa odmení, 
lebo on vidí aj v 
skrytosti. 

• Tvoj Otec ťa odmení – alebo, ešte lepšie: „Tvoj Otec ti bude 
odmenou…“ – pretože prinášať obetu v skrytosti znamená, že ju 
(zrejme) prinášame z lásky. A kto ostáva v láske, ostáva v Bohu – 
a stáva sa tak Jeho synom (dcérou) a Boh sám je jeho odmenou, 
pretože sa tak stáva jeho Otcom! 

„Z hlediska gramatiky je možno brát „v skrytu“ se slovesem „odplatí“, 
i když lepší je spojení se slovesem „vidí"“ – čiže dá sa čítať aj „Otec ti 
odplatí v skrytosti“ – čiže nie nejakým vonkajším bohatstvom (a 
teda ani „svetskou slávou“!), ale synovstvom. 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



2. nástroj: MODLITBA! (Mt 6,5-15) 

5 A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky 
modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, 
hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.  6 Ale keď sa ty ideš modliť, 
vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, 
ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.  
7 Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú 
vypočutí pre svoju mnohovravnosť.  8 Nenapodobňujte ich; veď váš 
Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.  9 Vy sa budete 
modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno,  
10 príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.  11 
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.  12 A odpusť nám naše viny, ako 
i my odpúšťame svojim vinníkom.  13 A neuveď nás do pokušenia, ale 
zbav nás Zlého.  14 Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš 
nebeský Otec vám odpustí.  15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš 
Otec neodpustí vaše hriechy. 



Ako to nerobiť... 

5 A keď sa modlíte, 
nebuďte ako pokrytci, 
ktorí sa radi 
postojačky modlievajú 
v synagógach a na 
rohoch ulíc, aby ich 
ľudia videli. Veru, 
hovorím vám: Už 
dostali svoju odmenu.  
6 Ale keď sa ty ideš 
modliť, vojdi do svojej 
izby, zatvor za sebou 
dvere a modli sa k 
svojmu Otcovi, ktorý 
je v skrytosti. A tvoj 
Otec ťa odmení, lebo 
on vidí aj v skrytosti. 

• modlitba – „Modlit se znamená být sebou - konečný a otevřený 
Nekonečnu. Žádný živočich nikdy nepoklekne k modlitbě, netáže se 
po svém původu a určení, neklade si vzhledem k tomuto krátkému 
životu otázku „proč?". To je lidský úkon, a jenom lidský.“ (Silváno 
Fausti) 

Z čoho vyplýva, že modlitba ani tak nie je „úkon“ („teraz sa 
pomodlím“), ale skôr postoj, životný štýl – ako hovorí Apoštol: „Bez 
prestania sa modlite“ (1Sol 5,17 SSV). 

• postojačky... na rohoch... – „Ježíš nekritizuje veřejnou modlitbu ve 
skupinách, nýbrž (jak se zdá) osobní modlitbu konanou veřejně na 
odiv. Obřadná modlitba (Osmnáct požehnání) byla pronášena 
společně vestoje a v synagógách. Kritizuje se zde chování, jímž se 
neformální, soukromé jednání vystavuje veřejně na odiv.“ 

„Pokrytec se „rád" modlí. Samozřejmě před druhými, na rozích 
náměstí, jak to bývá na středním Východě zvykem.“ (Silváno Fausti) 



Aký je zmysel modlitby?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

„Veľa náboženských mysliteľov a 
teológov sa snažilo vyriešiť paradox, 
ako je možné prostredníctvom modlitby 
človeka zmeniť nemennú vôľu boha. 
Zhodujú sa však na tom, že Božiu vôľu, 
ktorá sa snaží o dobro, nie je možné 
zmeniť,  avšak zmyslom modlitby je 
posilniť ľudskú vôľu, povzbudiť dušu a 
tak sa prispôsobiť tejto božej vôli v 
zmene k lepšiemu.“ 

(wikipedia.sk) 

Modlitba je teda v prvom rade nástroj 
obrátenia, metanoie, pripodobňovania 
sa Bohu. 

Sme to v prvom rade my, kto 
POČÚVAME, odumierame svojmu egu a 
necháme sa formovať – a Boh, ktorý 
HOVORÍ a formuje a premieňa nás na 
nové stvorenie. 



Problém pokrytcov  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

PROBLÉM „POKRYTCOV“ JE, ŽE 
zneužívajú modlitbu na opačný cieľ – 
posilňovanie svojho ega: 

 

PÝCHA – modlitba ako nástroj hoci aj 
„cirkevnej prestíže“ (aj dnes, napr.. 
„Patrí sa byť na tých správnych 
podujatiach a robiť tie správne veci, 
aby sme vyzerali ako dobrí katolíci“) 
 

SEBECTVO – ako hovorí Jakub: „Prosíte, 
a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete 
to využiť na svoje náruživosti.  4 
Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s 
týmto svetom je nepriateľstvom s 
Bohom?!“  (Jak 4,3-4 SSV) 



Ako to robia kresťania... 

5 A keď sa modlíte, 
nebuďte ako pokrytci, 
ktorí sa radi 
postojačky modlievajú 
v synagógach a na 
rohoch ulíc, aby ich 
ľudia videli. Veru, 
hovorím vám: Už 
dostali svoju odmenu.  
6 Ale keď sa ty ideš 
modliť, vojdi do svojej 
izby, zatvor za sebou 
dvere a modli sa k 
svojmu Otcovi, ktorý 
je v skrytosti. A tvoj 
Otec ťa odmení, lebo 
on vidí aj v skrytosti. 

• vojdi do svojej izby – „Řecké slovo tameion může označovat 
„komoru" či „špižírnu" nebo vnitřní místnost v domě. V obou 
případech je myšlena místnost, která nepřitáhne pozornost 
veřejnosti. Je možné, že taková místnost neměla ani okna.“ 

„Modlitba se koná v této komůrce nebo sklepě nebo vinném sklípku, 
který je dnem nebo okem duše, vrcholkem nebo špičkou Ducha - jak 
říkají mystici - , kde jsem sám sebou ve společenství s Bohem a se 
všemi, přítomný v Přítomnosti, která všechno přivádí k bytí.“ (Silváno 
Fausti) 

• zavri za sebou dvere ... ktorý je v skrytosti...  – modlitba 
predpokladá nielen „vonkajšiu skrytosť“ od slávy, obdivu a svetských 
vecí, ale aj „vnútornú skrytosť“, onú „hlbinu duše“, kde sme len 
„Ženích a ja“.  

• Modlitba, v ktorej sa otvárame Bohu a v ktorej Ho „nasávame“, aby sme sa v Neho 
premenili, je v samej podstate osobná a intímna, tiahnuca do skrytosti. Ak ju konáme 
verejne, pred zrakmi iných, je to akoby „pornografia“ modlitby. 
• Chvála a liturgia sú zase, naopak, vo svojej podstate spoločné a verejné formy modlitby 
a bohoslužby. Ak ich konáme osamote, nie je to už ono – a ak ich konáme skryto 
a súkromne, v podstate strácajú svoj zmysel a význam… 
Dnes to robíme často opačne: V kostole stojíme niekde vzadu, nenápadní, nevidení, – 
pričom práve tu sa čaká, že naša oslava Boha bude verejná! 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Varovanie pred neverou 

7 Keď sa modlíte, 
nehovorte veľa ako 
pohania. Myslia si, že 
budú vypočutí pre svoju 
mnohovravnosť.  8 
Nenapodobňujte ich; 
veď váš Otec vie, čo 
potrebujete, prv, ako by 
ste ho prosili.  9 Vy sa 
budete modliť takto: 
Otče náš, ktorý si na 
nebesiach, posväť sa 
tvoje meno,  10 príď 
tvoje kráľovstvo, buď 
tvoja vôľa, ako v nebi, 
tak i na zemi.  11 Chlieb 
náš každodenný daj 
nám dnes.  12 A odpusť 
nám naše viny, ako i my 
odpúšťame svojim 
vinníkom.  13 A neuveď 
nás do pokušenia, ale 
zbav nás Zlého. 

• nehovorte veľa – „Přesná etymologie a význam slovesa battalogeó 
zůstávají spornou záležitostí. Obvyklý anglický překlad „babble" 
(=blábolit) je chápe jako onomatopoické (zvukomalebné) slovo. Jeho 
kontext v Mt 6,7 činí narážku na záplavu slov a formulací. Mělo by 
se odlišovat od novozákonních výzev k vytrvalé (Lk 11,5-8; 18,1-8) 
modlitbě (1 Sol 5,17)“ 

„Opakování slov může být také určitá forma magie nebo fatigare 
deos, „unavování bohů", abychom si vynutili, co chceme, aby si nás 
Bůh všiml, protože si myslíme, že jsme pro něj bezvýznamní.“ (Silváno 
Fausti) 

• vypočutí pre mnohovravnosť – Kresťan verí v to, že Boh je milujúci 
Otec. Boh, ktorý koná z lásky – nepotrebuje lichotenie, nepotrebuje 
byť „ukecávaný“, ani prehováraný: „o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na 
nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia“ (Mt 7,11 SSV)! Ak sa 
napriek tomu k podobným „technikám“ v modlitbe uchyľujeme, je 
to znak toho, že Bohu nedôverujeme, ani ako Otca Ho nevnímame. 



Varovanie pred neverou 

7 Keď sa modlíte, 
nehovorte veľa ako 
pohania. Myslia si, že 
budú vypočutí pre svoju 
mnohovravnosť.  8 
Nenapodobňujte ich; 
veď váš Otec vie, čo 
potrebujete, prv, ako by 
ste ho prosili.  9 Vy sa 
budete modliť takto: 
Otče náš, ktorý si na 
nebesiach, posväť sa 
tvoje meno,  10 príď 
tvoje kráľovstvo, buď 
tvoja vôľa, ako v nebi, 
tak i na zemi.  11 Chlieb 
náš každodenný daj 
nám dnes.  12 A odpusť 
nám naše viny, ako i my 
odpúšťame svojim 
vinníkom.  13 A neuveď 
nás do pokušenia, ale 
zbav nás Zlého. 

• nehovorte veľa – „Přesná etymologie a význam slovesa battalogeó 
zůstávají spornou záležitostí. Obvyklý anglický překlad „babble" 
(=blábolit) je chápe jako onomatopoické (zvukomalebné) slovo. Jeho 
kontext v Mt 6,7 činí narážku na záplavu slov a formulací. Mělo by 
se odlišovat od novozákonních výzev k vytrvalé (Lk 11,5-8; 18,1-8) 
modlitbě (1 Sol 5,17)“ 

„Opakování slov může být také určitá forma magie nebo fatigare 
deos, „unavování bohů", abychom si vynutili, co chceme, aby si nás 
Bůh všiml, protože si myslíme, že jsme pro něj bezvýznamní.“ (Silváno 
Fausti) 

• vypočutí pre mnohovravnosť – Kresťan verí v to, že Boh je milujúci 
Otec. Boh, ktorý koná z lásky – nepotrebuje lichotenie, nepotrebuje 
byť „ukecávaný“, ani prehováraný: „o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na 
nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia“ (Mt 7,11 SSV)! Ak sa 
napriek tomu k podobným „technikám“ v modlitbe uchyľujeme, je 
to znak toho, že Bohu nedôverujeme, ani ako Otca Ho nevnímame. 

„Člověk může opakovat v rytmu dýchání a tlukotu srdce jedinou 
slabiku a dostat se do extáze a mít vize. Člověk může také říkat 
„Ohm" a kmitat celým tělem. Tyto techniky mohou sloužit k 
dosažení vnitřních zážitků a k zakoušení blaha nebo šílenství. Ale 
nemají nic společného s modlitbou. Hledání vlastního já není 
hledání Boha. Člověk může spočinout v prázdnotě, v uspokojivém 
otupení sebe, ve falešném osvícení, které ničí naše skutečné já. 
„Já" je vlastně vztah a uskutečňuje se v lásce. Modlitba je 
rozhovor a střídání, mluvení k Jinému a zalíbení v něm; není to 
monolog a „inseitas", samomluva a zalíbení v sobě.“ (Silváno 
Fausti) 

Podobné techniky nachádzame aj v pravovernom kresťanstve – 
napr. hesychazmus – tu ale, na rozdiel od kresťanstva, sa človek 
sústreďuje na seba a na svoje slová a opakovanie – nie na Boha 
a na to, aby sám seba s pomocou techniky „vyprázdnil“ pre Boha. 
A práve v tom je zásadný problém týchto techník! 



Vzor pre našu modlitbu 

7 Keď sa modlíte, 
nehovorte veľa ako 
pohania. Myslia si, že 
budú vypočutí pre svoju 
mnohovravnosť.  8 
Nenapodobňujte ich; 
veď váš Otec vie, čo 
potrebujete, prv, ako by 
ste ho prosili.  9 Vy sa 
budete modliť takto: 
Otče náš, ktorý si na 
nebesiach, posväť sa 
tvoje meno,  10 príď 
tvoje kráľovstvo, buď 
tvoja vôľa, ako v nebi, 
tak i na zemi.  11 Chlieb 
náš každodenný daj 
nám dnes.  12 A odpusť 
nám naše viny, ako i my 
odpúšťame svojim 
vinníkom.  13 A neuveď 
nás do pokušenia, ale 
zbav nás Zlého. 

• Takto – slovo houtos poukazuje na to, že niečo sa deje v súlade s 
tým, čo bolo povedané, tým istým spôsobom. Otčenáš teda nie je 
Ježišom akoby „nariadený“ príklad textu, ktorý sa máme modliť (aj 
keď tak radi robíme), ale plní úlohu skôr vzoru toho, ako „poskladať“ 
skutočnú autentickú kresťanskú modlitbu, akú mentalitu, postoje, 
túžby a „chuť“ by mala mať. 

• Otče – „V aramejštině je to Abba. To je volání Ducha, kterého Bůh 
poslal do našich srdcí jako důkaz, že se syny nejen nazýváme, ale 
skutečně jimi jsme (Gal 4,6; Řím 8,16; 1 Jan 3,1). Abba není „otec", 
ale „tatínek", oslovení něžné a důvěrné. Je to první žvatlání dítěte 
adresované otci, který se z toho radostí chvěje. Toto slovo vyjadřuje 
základní zkušenost nového člověka, který se v Kristu Ježíši cítí 
Božím synem, dědicem jeho dober a jeho života, vzájemné lásky 
Otce a Syna, která všechny objímá.“ 

Je to teda vyznanie viery, ktorá (v kresťanstve) je vierou v 
identitu: „Boh je môj Otec a ja som Jeho syn a dedič“.  

Na tomto vyznaní a na tomto fakte potom stojí všetko, čo bude 
nasledovať! 



Vzor pre našu modlitbu 

7 Keď sa modlíte, 
nehovorte veľa ako 
pohania. Myslia si, že 
budú vypočutí pre svoju 
mnohovravnosť.  8 
Nenapodobňujte ich; 
veď váš Otec vie, čo 
potrebujete, prv, ako by 
ste ho prosili.  9 Vy sa 
budete modliť takto: 
Otče náš, ktorý si na 
nebesiach, posväť sa 
tvoje meno,  10 príď 
tvoje kráľovstvo, buď 
tvoja vôľa, ako v nebi, 
tak i na zemi.  11 Chlieb 
náš každodenný daj 
nám dnes.  12 A odpusť 
nám naše viny, ako i my 
odpúšťame svojim 
vinníkom.  13 A neuveď 
nás do pokušenia, ale 
zbav nás Zlého. 

• náš – „Ježíšův Otec se stává Otcem „naším" - máme ho jako 
společného Otce s Ježíšem a také mezi sebou. Boží otcovství má 
základ v bratrství: naše lidské „my" zahrnuje vždycky Syna.“ (Silváno 
Fausti) 

• nie som jediný syn (dcéra) Boha! 

• byť ním nevyhnutne znamená byť členom Božej rodiny – 
skutočne opravdivo, do dôsledkov. „Mimo Cirkvi nieto spásy“, 
pretože mimo nej, ako Božej rodiny, nejestvuje ani Boh ako 
Otec, nejestvuje tam Božie synovstvo a teda ani zbožštenie sa 
a teda ani spása! 

• Ak teda nežijem a nekonám v Cirkvi ako v Rodine súrodencov 
(a nie nejakej inštitúcii) – nemám ani nárok na oslovenie Boha 
ako Otca, pretože Ním nie je – pretože ja odmietam byť synom 
a bratom v Jeho Rodine! 

• na Nebesiach – „Jestliže Bůh je můj tatínek, pak také platí opačně, 
že můj tatínek je Bůh, a ne nějaká modla. „Nebe" se v Mt často 
užívá pro označení transcendence, božství.“ 



Vzor pre našu modlitbu 

7 Keď sa modlíte, 
nehovorte veľa ako 
pohania. Myslia si, že 
budú vypočutí pre svoju 
mnohovravnosť.  8 
Nenapodobňujte ich; 
veď váš Otec vie, čo 
potrebujete, prv, ako by 
ste ho prosili.  9 Vy sa 
budete modliť takto: 
Otče náš, ktorý si na 
nebesiach, posväť sa 
tvoje meno,  10 príď 
tvoje kráľovstvo, buď 
tvoja vôľa, ako v nebi, 
tak i na zemi.  11 Chlieb 
náš každodenný daj 
nám dnes.  12 A odpusť 
nám naše viny, ako i my 
odpúšťame svojim 
vinníkom.  13 A neuveď 
nás do pokušenia, ale 
zbav nás Zlého. 

• Posväť sa Meno Tvoje – „Toto spojení má paralelu v židovské 
modlitbě Kaddiš: „Buď vyvýšeno a posvěceno jeho veliké Jméno ve 
světě, který On stvořil podle své vůle.“ O posvěcování Božího jména 
ve Starém zákoně viz Lv 22,32*; Dt 32,51**; Iz 8,13; 29,23***.  
V pozdějším judaismu se toto spojení užívalo v souvislosti s 
mučednictvím podstupovaným pro náboženské zásady.“ 

Sme synovia Otca. Otcov „biznis“ je už aj našim „biznisom“, stojíme 
vedľa Otca a „podporujeme“ ako správni synovia svojho Otca. 

Túžime teda, aby bol cez nás a v nás oslávený Otec, nie my. A sami 
aj život položíme v tejto túžbe lásky – po vzore Syna Krista: „Keď 
[Judáš] vyšiel, Ježiš povedal: "Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom 
je oslávený Boh““ (Jn 13,31 SSV) 

* „Zachovávajte moje príkazy a konajte podľa nich! Ja som Pán!  32 Neznesväcujte moje sväté meno! 
Chcem byť uctievaný ako svätý uprostred Izraelitov! Ja som Pán, ktorý vás posväcujem,  33 ktorý som 
vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som bol vaším Bohom, ja, Pán!"  (Lv 22,31-33 SSV)“ 

** „pripojíš sa k svojmu ľudu tak, ako umrel tvoj brat Áron na vrchu Hor a pripojil sa k svojmu ľudu,  51 
lebo ste sa previnili proti mne uprostred Izraela pri vode Meríba-Kádeš na púšti Sin; pretože ste ma 
neohlasovali ako Svätého uprostred Izraela.  (Dt 32,50-51 SSV)“ 

*** „Lebo keď uvidí (jeho dietky), dielo mojich rúk uprostred seba, zasvätia moje meno, zasvätia 
Svätého Jakubovho a báť sa budú Boha Izraelovho.“ (Iz 29,23 SSV)“ 
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• Posväť sa Meno Tvoje – a ako sa to deje? 

POSVÄTENIE MENA: „Posvätím svoje veľké meno, znesväcované u národov, 

ktoré ste znesväcovali uprostred nich; i budú národy vedieť, že ja som Pán - hovorí 
Pán, Jahve -, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý.  24 I vezmem vás z 
národov a pozbieram vás zo všetkých krajín a zavediem vás na vlastnú pôdu.  25 
Potom budem na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte; od všetkých vašich škvŕn a od 
všetkých vašich modiel vás očistím.  26 A dám vám nové srdce a nového ducha 
vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.  27 
Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich 
nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.  28 Budete bývať v krajine, ktorú 
som dal vašim otcom, a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom“  
(Ez 36,23-28 SSV).  

Božie Meno je posvätené (oslávené) vtedy, ak sa úplne a v plnej 
sláve uskutočňujú Jeho nádherné zámery! 

ZNESVÄTENIE MENA: ak sa v spojitosti s Jeho Menom koná opak, 
Jeho zámery sú deformované a Boh je tak tupený medzi ostatnými 
ľuďmi! „Ty teda poúčaš iného, a sám sa neučíš?! Hlásaš, že sa nesmie 
kradnúť, a kradneš?!  22 Hovoríš, že neslobodno cudzoložiť, a cudzoložíš?! 
Ošklivíš si modly, a vylupuješ chrámy?!  23 Chváliš sa zákonom, a 
prestupovaním zákona znevažuješ Boha?!  24 "Lebo pre vás sa pohania rúhajú 
Božiemu menu," ako je napísané.“  (Rim 2,21-24 SSV) 
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• Príď Kráľovstvo Tvoje – „Druhá prosba vyjadřuje ohnisko celé 
modlitby - příchod Božího království v jeho plnosti. Zmiňuje se tu 
budoucí, eschatologické království. Až přijde, celé stvoření „posvětí" 
Boží jméno a na zemi se dokonale uskuteční Boží vůle. O některých 
židovských variantách přicházejícího království viz Závěť Mojžíšovu 
10 a 1 Hen 91a 93.“ 

„Otcovo království je bratrství mezi syny. Je to království Ducha, 
jehož ovocem je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, 
věrnost, tichost a svoboda (Gal 5,22). Uskutečňování všech Božích 
zaslíbení a všech lidských tužeb je konec každého otroctví, sobectví, 
smutku, války, nepokoje, zlovůle, nevěrnosti, tvrdosti, otroctví.“ 
(Silváno Fausti) 

Kde a ako inak má byť Boh skutočne oslávený, ak nie práve týmto 
Kráľovstvom – Božou Rodinou, v ktorej sme hotoví každý jeden 
„dávať život za bratov“(1 Jn 3,16 SSV)? Aby tak nás všetci ľudia 
videli, že „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko 
možné” (Mk 10,27 SSV) a oslavovali Boha za to, že dokáže v ľuďoch 
takéto zázraky? 
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• Buď vôľa Tvoja... – „Matoušova dodatečná prosba (srov. Lk 11,2) 
směřuje k tomu, co se stane, až přijde Boží království - k dokonalé 
harmonii mezi nebem a zemí. Chápeme- li tuto prosbu v tomto 
eschatologickém smyslu, nepřidává nový obsah k druhé prosbě. 
Prosba je anticipována způsobem, jímž je osloven Bůh: „jenž jsi na 
nebesích".“ 

• ako v Nebi, tak i na zemi – čiže aby sa Božia vôľa diala na zemi – 
čiže v živote každého jedného z nás – tak dokonale, ako sa 
uskutočňuje v Nebi! Aby jedná a tá istá vôľa, ktorá je podstatou 
Neba, pretvorila na Nebo – Božie kráľovstvo – aj nás, aj celú zem! 

Právo toto je podstata Kráľovstva: basileia tón uranon, kráľovanie, 
vláda Nebies. Božia vôľa a Božie zámery dokonale uskutočnené na 
synoch Boha a cez nich aj na celom stvorenom svete: „Veď 
stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia.  20 Lebo 
stvorenie bolo podrobené márnosti - nie z vlastnej vôle, ale z vôle 
toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej,  21 že aj samo stvorenie bude 
vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve 
Božích detí“ (Rim 8,19-21 SSV).  
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• Chlieb každodenný daj...  – „Řecké slovo epiúsion je tu použito ve 
významu „nadcházející". Mohlo by tak odkazovat k 
eschatologickému dni Páně (jak ukazují předcházející prosby), ale v 
případě ranní modlitby by mohlo jít o jídlo, jež je nezbytné pro 
zbytek dne. Latinská tradice překladu supersubstantialis 
(„nadpřirozený"), který je v křesťanské zbožnosti často spojován s 
eucharistií, může přinášet narážku na manu, kterou Bůh dával Izraeli 
na poušti.“ 

„V řečtině je slovo epiúsion, což znamená „podstatný, nezbytný", 
pokud se odvozuje od slova epiúsia, „budoucí", pokud se odvozuje od 
epiienai, „k dispozici", jestliže pochází od epieinai, „pro tento den, 
každodenní", je-li odvozeno od epi tén úsian (hémeran).“ (Silváno 
Fausti) 

• dnes – „Je tu narážka na manu, která byla dávána každého dne 
jen na jeden den jako poučení, že není zaručena hromaděním, ale 
důvěrou v Otce.“ (Silváno Fausti) – kresťan nemá túžbu nejako sa 
„zaisťovať“, pretože vie, že jeho istotou je Otec: „O nič nebuďte 
ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním 
vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu“ (Flp 4,6 SSV). 
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• Chlieb, nie koláče – Ak vieme, že „Božie kráľovstvo nie je jedlo a 
nápoj“ (Rim 14,17 SSV), stáva sa naháňanie po niečom viac, ako 
nevyhnutnom chlebe zbytočnou stratou času a naša túžba po 
„maškrtách“ tým pádom nadobro vyhasla – máme totiž na túženie 
čosi nekonečne lepšie! A jedlo? Potrebujeme ho už len ako 
„nevyhnutnosť“ pre naše telo – a na to plne stačí obyčajný chlieb! 
Porov.: „Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič 
nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami.  12 Takýmto prikazujeme a 
vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak 
jedli svoj chlieb“  (2 Sol 3,11-12 SSV).  

• nám – znova motív rodiny. Prosíme nie ako „súkromníci“, ale ako 
„rodina“ Božích synov a dcér – a preto môžeme s istotou rátať 
s vypočutím, pretože prosím ako bratia a sestry a teda ako synovia 
a dcéry Boha a teda v Ježišovom Mene: „…aby vám Otec dal všetko, 
o čo ho budete prosiť v mojom mene“ (Jnh 15,16 SSV). Ak by sme 
prosili iba sami a za seba – už neprosíme ako rodina a teda ani 
neprosíme v Ježišovom Mene! 

„Prosím o ten dar nejen pro sebe, ale pro „nás", pro bratry, protože 
je to chléb Otce, který mě přijímá za syna.“ (Silváno Fausti) 
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• Odpusť nám naše viny – „Ofeiléma znamená povinnost, k níž jsem 
zavázan; nejčastěji finanční závazek, dluh. Ani v hebrejštině, ani v 
řečtině není obvyklé přenesení významu na morální povinnost. Pouze 
aramejské chóbá znamená jak dluh, tak hřích“ (M. Hájek) 

„Pojetí hříchu proti Bohu jako „dluhu" je v židovských spisech běžné. 
Představa prominutí dluhů, protože i nám Bůh prominul dluhy, se 
objevuje v Dt 15,1-2“ 

Či sa nám to páči, alebo nie, hriech naozaj JE dlhom voči Bohu, je 
vinou, ktorá volá po náprave a náhrade. V tom je pre nás 
neriešiteľný, pretože nie je v našich silách nič z toho urobiť – sme 
ako malé deti, ktoré rozbijú nesmierne vzácnu starovekú vázu a nie je 
v ich silách ju ani opraviť, ani inak vynahradiť jej nesmiernu cenu. 

To, že Boh túto náhradu nežiada a v Kristovi nám všetkým naozaj a 
zadarmo odpúšťa je opravdivý zázrak a nesmierny dar Božej 
milosti! 

Aj keď to dnes (žiaľ) považujeme za akúsi banálnu samozrejmosť – 
„vyspovedám sa a Pán Boh mi odpustí, veď čo iné by mal robiť...“ – 
nie je to samozrejmosť! Je dobré si to uvedomiť! 
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„U dnešního člověka ve srovnání s Lutherovou dobou a 
vzhledem ke klasické perspektivě křesťanské víry došlo k 
určitému převratu, neboť už to není člověk, který věří, že 
potřebuje být před Bohem ospravedlněn, nýbrž domnívá se, 
že Bůh by se měl ospravedlnit za všechny hrůzy, které ve 
světě jsou, za bídu lidské bytosti a za všechno, co v posledku 
závisí na Něm. V této souvislosti považuji za příznačné to, že 
katolický teolog dokonce přímo a formálně toto převrácení 
přijímá: Kristus prý netrpěl za hříchy lidí, ale takříkajíc 
smazal Boží viny. A třebaže většina křesťanů nesdílí tak 
drastické převrácení naší víry, lze říci, že z toho všeho 
vychází najevo základní tendence naší doby. Když Johann 
Baptist Metz tvrdí, že dnešní teologie musí být „vnímavá pro 
teodiecu“ (theodizeeempfindlich), zdůrazňuje pozitivním 
způsobem tentýž problém. Odhlédneme-li od takto 
radikálního popření církevního pojetí vztahu mezi Bohem a 
člověkem, má dnešní člověk zcela povšechný dojem, že Bůh 
nemůže většinu lidstva nechat jít do záhuby. Kdysi typická 
starost o spásu se tedy vytratila.“  

(pápež Benedikt XVI.) 

„Prameňom kresťanskej 
radosti je istota, že Boh nás 
miluje a že Stvoriteľ miluje 
osobne každého z nás... 
náruživou a vernou láskou, 
ktorá je väčšia ako naša 
nevernosť a naše hriechy, 
miluje nás odpúšťajúcou 
láskou.“ 

(pápež Benedikt XVI.) 
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• ako i my odpúšťame – tu skvelo vidieť zmysel samotnej modlitby 
ako takej: 

NIE presviedčať Boha, aby niečo urobil podľa našich predstáv – veď až 
doteraz sme prosili o samé veci, ktoré Boh chce a koná sám od seba a 
nepotrebuje, aby Ho o to niekto prosil, čo ho o tom presviedčal. 

ALE zmyslom je, aby sme sa my menili, my naučili túžiť po Božích 
veciach, aby sme sa naučili myslieť tak, ako Boh. 

HRIECH sebectva a pýchy je tak nahrádzaný SVÄTOSŤOU a LÁSKOU 
Boha a Jeho zmýšľaním – a tým je hriech aj skutočne odstránený, 
vyhojený a nahradený! 

AK TEDA HRIECH ODSTRAŇUJEME a učíme sa konať ako Boh – a 
teda aj odpúšťať ako Boh – má Božie odpustenie zmysel, lebo je 
bránou k uzdraveniu a spaseniu človeka z Pekla hriechu. 

AK ALE HRIECH NEODSTRAŇUJEME a stále konáme svetsky – a teda 
ani neodpúšťame iným ich „dlhy“ a „záväzky“ voči nám a naše 
„nároky“ na nich – potom nemôžeme byť z neho ani uzdravení, ani 
oslobodení, pretože sa ho nechceme vzdať. A potom aj samo Božie 
odpustenie stráca zmysel a stáva sa v našom živote zbytočným...  
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budú vypočutí pre svoju 
mnohovravnosť.  8 
Nenapodobňujte ich; 
veď váš Otec vie, čo 
potrebujete, prv, ako by 
ste ho prosili.  9 Vy sa 
budete modliť takto: 
Otče náš, ktorý si na 
nebesiach, posväť sa 
tvoje meno,  10 príď 
tvoje kráľovstvo, buď 
tvoja vôľa, ako v nebi, 
tak i na zemi.  11 Chlieb 
náš každodenný daj 
nám dnes.  12 A odpusť 
nám naše viny, ako i my 
odpúšťame svojim 
vinníkom.  13 A neuveď 
nás do pokušenia, ale 
zbav nás Zlého. 

• neuveď nás do pokušenia – gr. peirazó znamená dôkladnú skúšku, 
test, preverenie niečoho. „Zde je míněno konečné, eschatologické 
vyzkoušení, jemuž se musí podrobit všichni. Tato prosba žádá, aby 
nás Bůh nenechal padnout do takové zkoušky.“ – čiže, v pozitívnom 
znení by to mohlo znieť nejako takto: „Daj, aby sme na konci obstáli 
ako Tvoji praví synovia a dcéry!“ 

Ale je tu možný ešte jeden význam, v spojení so nasledujcim: 

• ale zbav nás Zlého – „Slovo ponérosje dvojznačné: může znamenat 
„zlý" nebo „Zlý". Pokud je eschatologický výklad správný, je lépe 
chápat ponéros jako označení Satana.“ 

Spoločne s predchádzajúcou prosbou je to ako vyznanie: 

Otče, sú ľudia, ktorí musia padnúť až na samé dno, aby 
pochopili, že ich život „nezávisí od toho, čo [človek] má“ (Lk 
12,15 SSV) 

My ale toto chápeme a rozumieme tomu už teraz. A preto aj 
bez toho „padnutia na dno“ sa tu a teraz zriekame Zlého, aby si 
nás od neho mohol hneď tu a teraz oslobodiť! Túžime po tom! 



Vzor pre našu modlitbu 

9 Vy sa budete modliť 
takto: Otče náš, ktorý 
si na nebesiach, 
posväť sa tvoje meno,  
10 príď tvoje 
kráľovstvo, buď tvoja 
vôľa, ako v nebi, tak i 
na zemi.  11 Chlieb náš 
každodenný daj nám 
dnes.  12 A odpusť nám 
naše viny, ako i my 
odpúšťame svojim 
vinníkom.  13 A neuveď 
nás do pokušenia, ale 
zbav nás Zlého. Lebo 
ak vy odpustíte ľuďom 
ich poklesky, aj váš 
nebeský Otec vám 
odpustí.  15 Ale ak vy 
neodpustíte ľuďom, 
ani váš Otec neodpustí 
vaše hriechy.   

• Ak odpustíte... ak neodpustíte... – „Tato slova zařazená na závěr 
jsou prověrkou toho, zda jsem se modlil v pravdě. Jestliže jsem 
neodpustil bratrovi, neuznávám Boha jako Otce a nepřijímám pro 
sebe jeho odpuštění! Spravedlivý není ten, kdo nehřeší - hřešíme 
všichni - , ale ten, kdo odpouští jako Otec. Na odpuštění bratru se tu 
důrazně poukazuje jako na místo, kde skutečně uznávám Boha jako 
Otce (viz Lk 15,11-32). Jestliže neodpouštím, pak jsem se modlil s 
falší, bez Ducha Otce a Syna.“ (Silváno Fausti) 

• odpustiť – čo je to? – Nový zákon používa na odpustenie slovo 
„afiémi“: „Afiémi“ znamená doslova prepustiť niekoho na slobodu, 
dať mu voľnosť.“ 

Nemám voči tebe žiadne nároky, ani očakávania vzhľadom na seba. Nie si 
môj sluha a ja nie som Tvoj pán, ani zamestnávateľ a preto nie je Tvojou 
povinnosťou správať sa podľa mojich predstáv a nárokov. Si môj brat 
(sestra) – a preto si slobodný! 

Prijímam ťa a milujem ťa takého, aký si. Môžeš byť sám sebou! Ak sa 
zmeníš a obrátiš – tak nie preto, že to ja na Tebe vyžadujem, ale preto, že 
sa tak sám rozhodneš – pohnutý láskou Otca podobne, ako my samotní… 

Práve slovo „dlh“ a „dlžník“ dobre zodpovedá tejto vízii odpustenia! 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



3. nástroj: PÔST! (Mt 6,16-21) 

A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, 
aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju 
odmenu.  17 Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár,  18 aby nie 
ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj 
Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. 19 Nezhromažďujte si 
poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a 
kradnú.  20 V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ, 
ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú.  21 Lebo kde je tvoj 
poklad, tam bude aj tvoje srdce. 



Ako to nerobiť... a ako to robia kresťania  

A keď sa postíte, 
nebuďte zamračení 
ako pokrytci. 
Znetvorujú si tvár, aby 
ľudia videli, že sa 
postia. Veru, hovorím 
vám: Už dostali svoju 
odmenu.  17 Keď sa ty 
postíš, pomaž si hlavu 
a umy si tvár,  18 aby 
nie ľudia zbadali, že sa 
postíš, ale tvoj Otec, 
ktorý je v skrytosti. A 
tvoj Otec ťa odmení, 
lebo on vidí aj v 
skrytosti. 

• keď sa postíš – ide o súkromný dobrovoľný pôst zo zbožnosti: 
„Tóra nařizuje jediný půst, a to v Den smíření (viz Lv 16,31; 23,26-32). 
Veřejné posty byly vyhlašovány na připomínku národních neštěstí či 
v době velké nouze, např. v období sucha. Předmětem kritiky v Mt 
6,16-18 je okázalé chování během soukromého půstu. Podle Didaché 
8,1 se „pokrytci“ postili v pondělí a ve čtvrtek.“ 

• znetvorujú si tvár – „Řecký výraz je skythrópos (viz Lk 24,17). 
Předpokládá se, že takový člověk drží půst, ale problém je v tom, že 
jedná tak, aby to všichni viděli. Znetvořují (afanizúsin) sami sebe, 
aby bylo zjevné (fanósin), že se postí. To, že ostatní lidé poznají, že se 
postí, je jedinou odměnou, kterou zasluhují a kterou přijímají. 
Ohledně kritiky okázalého postu viz Iz 58,14.“ 

• pomaž si tvár... – „Potřít si hlavu olejem bylo znamením radosti a 
veselí; viz Iz 61,3 („olej veselí místo truchlení").“ 

Postí sa teda nielen telo, ale aj moje ego, ktorému – podobne ako u 
modlitby a almužny – nedoprajem žiadne nasýtenie sa chválou, 
ocenením, uznaním ľudí, či sveta... 



Aký je zmysel pôstu?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

MODLITBA nás pretvára na Boží 
obraz a je nástrojom zmeny nášho 
myslenia, postojov, túžob,... 

MILOSRDENSTVO (ALMUŽNA) nás 
učí jednak konať ako Boh, jednať 
konať z lásky ako Boh – tým, že si 
odopierame akúkoľvek slávu, 
uznanie, či inú odmenu za to, čo 
chceme konať len a jedine z lásky, 
zadarmo. 

PÔST je potom nástrojom 
oslobodenia od závislostí – 
majetku, jedla, pitia, vlastnenia 
všeobecne – aby sme v tejto 
slobode mohli žiť podľa Ducha. 



Problém pokrytcov  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

PROBLÉM POKRYTCOV je, že sa síce 
zriekajú potešenia tela a potešenia 
majetku – ale len preto, aby ich 
nahradili uznaním, slávou sveta, 
ocenením, pocitom dôležitosti... 

Stále tak ostávajú „vo svete“ – len 
vymenili jednu žiadostivosť sveta za 
inú...  
Vraví sa, že Otec Zenon raz k sebe zavolal do pustovne istého 
človeka, ktorý sa mnoho postil, takže dostal prezývku 
„Pôstník“. Ten s radosťou prišiel – Otec Zenon ale mlčky 
pracoval a Pôstník nemal príležitosť hovoriť. Preto bol celý 
nespokojný a nakoniec sa chcel rozlúčiť. Vtedy sa ho Otec 
Zenon opýtal: „Prečo? On odpovedal: - Srdce mi div nezhorí a 
ja neviem prečo. Keď som býval v dedine, postil som sa od 
rána až do večera, ale v duši mi nikdy takto nebolo. Tu mu 
starec povedal: - V dedine mali hody tvoje uši. Ale odíď a jedz 
odteraz až od deviatej hodiny. Ak budeš niečo konať, konaj to 
v skrytosti. Keď s tým teda Pôstník začal, prišlo mu zaťažko 
čakať až do deviatej hodiny (= 15 hod. poobede), takže ľudia, 
ktorí ho poznali, hovorili, že je posadnutý diablom. Išiel teda 
znovu k otcovi a všetko mu rozpovedal. Ten mu ale povedal: - 
Táto cesta je podľa Boha!“ 



Všeobecne platný princíp 

19 Nezhromažďujte si 
poklady na zemi, kde 
ich moľ a hrdza ničia a 
kde sa zlodeji dobýjajú 
a kradnú.  20 V nebi si 
zhromažďujte 
poklady; tam ich 
neničí ani moľ, ani 
hrdza a tam sa zlodeji 
nedobýjajú a 
nekradnú.  21 Lebo kde 
je tvoj poklad, tam 
bude aj tvoje srdce. 

• nezhromažďujte poklady na zemi – už len preto, že tu niet čo 
zhromnažďovať! Žiadne „poklady“ tu nie sú! Zem je plná nástrojov, 
ale skutočné ciele sú až „v Nebi“ („Ježíš, Boží Syn, je poklad, v 
kterém přebývá všechna plnost božství tělesně (Kol 2,9).“ (Silváno 
Fausti))!  

Zhromažďovať čosi tu, na zemi, robiť si z toho „bohatstvo“ a 
„majetok“ je potom tak absurdné, ako zhromažďovať zrnká semien 
do vrecka a považovať ich za neviemaké bohatstvo namiesto toho, 
aby boli zasiate a priniesli opravdivé bohatstvo úrody! 

• poklady v Nebi – „Ohledně představy pokladů v nebi viz 4 Ezd7,77; 
8,33.36; 2 Bar 14,12; 24,1; Tob 4,8-9*. Typický je 4 Ezd 7,77: „Neboť 
poklad dobrých skutků máš uschován u Nejvyššího; nebude ti však 
zatím odevzdán, dokud nepřijdou poslední dny." Viz též výrok 
Monobazův (který konvertoval k judaismu v Ježíšově době): „Mí 
otcové shromáždili poklady pro dolejšek, já jsem shromáždil poklady 
pro hořejšek" (tPe'a 4,18).“ 

 

* „Konaj skutky milosrdenstva, syn môj, podľa toho, koľko máš! Ak máš veľa, dávaj z toho viac; ak máš 
málo, neboj sa konať dobro aj z mála!  9 Tak si pripravíš dobrý poklad na deň núdze“  (Tob 4,8-9 SSV) 



Všeobecne platný princíp 

19 Nezhromažďujte si 
poklady na zemi, kde 
ich moľ a hrdza ničia a 
kde sa zlodeji dobýjajú 
a kradnú.  20 V nebi si 
zhromažďujte 
poklady; tam ich 
neničí ani moľ, ani 
hrdza a tam sa zlodeji 
nedobýjajú a 
nekradnú.  21 Lebo kde 
je tvoj poklad, tam 
bude aj tvoje srdce. 

• kde je tvoj poklad... – „Jde o to, že tvůj cíl či to, co považuješ za 
důležité, bude určovat průběh tvého jednání a tvou věrnost.“  

Inými slovami: CIEĽ je to, čomu podriaďujeme všetko ostatné – 
a tým pádom tomu podriaďujeme vlastne aj sami seba, svoje 
myslenie, postoje, čiže SRDCE – a svojim srdcom to milujeme – a to 
je potom našou odmenou (ako bolo trikrát už zopakované: „už majú 
svoju odmenu“…) 

Môže byť teda pre nás SVET (jedlo, pitie, majetok, moc, 
sláva,...) prostriedkom služby BOHU – a potom Boh je našim 
Pokladom a u Neho je naše srdce; 

alebo môže byť BOH prostriedkom pre náš úspech vo SVETE (a 
denne sa teda k Bohu modlíme, aby nám pomáhal byť úspešní 
a zdraví a bohatí a...) – a potom je svet našim pokladom a k 
nemu je pripútané aj naše srdce, čiže celí mi.  

„Člověk bydlí tam, kde je víc srdcem než tělem. Jestliže miluješ 
pomíjivé věci, jdeš do záhuby. Jestliže miluješ Boha, který je život, 
zůstáváš v Bohu a v životě.“ (Silváno Fausti) 



Bude našim sudcom naše srdce?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

A práve v tomto spočíva súd: 

Kresťania milujú Boha nadovšetko – a všetko 
radi pre Neho obetujú. 

Keď zomrú, bez váhania si vyberú Nebo, kde je 
len Boh, celý Boh a nič než Boh – a budú 
šťastní, že majú svoju Lásku, Ženícha a už ich 
nikdy nič od Neho nebude nijako rozptyľovať... 

Ľudia sveta milujú svet viac, ako Boha. Boh je 
pre nich len pomocníkom a nástrojom – 
jedným z mnohých! – úspechu vo svete. 

Keď zomrú, bude im už Boh zbytočný. A ani 
náhodou sa nebudú chcieť „nudiť“ s Bohom v 
Nebi, kde nie je nič z toho, čo milovali... 

Vyvolia si preto Peklo – pretože akokoľvek 
mizerné a temné, tam je ich srdce, tam ich to 
tiahne, tam to milujú viac, než Boha a Nebo... 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



 
Zhrnuté...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

MODLITBA je nástroj svätosti – pretvára ma 
podľa Boha a mení moju osobnosť podľa Krista. 

MILOSRDENSTVO je dôsledkom tejto premeny. 
konáme a jednáma už nie ako ľudia, ale ako Boh. 
Zároveň sa ním naša premena završuje a je 
dôkazom, že oná „premena myslenia“ nie je len 
ilúzia a snívanie, ale skutočná premena. 

PÔST je potom nástrojom slobody – odpútavania 
sa od ega, zábavy, majetku, rozkoší, žiadostivostí 
všetkého druhu, aby sme mohli milovať len a 
výlučne Boha celým bytím. 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Aký je LITERÁRNY zmysel textu (čo hovorí rovno a priamo)? 

Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať 
odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.  2 Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, 
ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už 
dostali svoju odmenu.  3 Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá,  4 aby 
tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.  5 A keď sa modlíte, 
nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich 
ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.  6 Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do 
svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa 
odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.  7 Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že 
budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.  8 Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, 
prv, ako by ste ho prosili.  9 Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa 
tvoje meno,  10 príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.  11 Chlieb náš 
každodenný daj nám dnes.  12 A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.  13 A 
neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.  14 Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš 
nebeský Otec vám odpustí.  15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.  
16 A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa 
postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.  17 Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si 
tvár,  18 aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, 
lebo on vidí aj v skrytosti. 19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa 
zlodeji dobýjajú a kradnú.  20 V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a 
tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú.  21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. (Mt 
6,1-21 SSV) 



Aký je ALEGORICKÝ zmysel textu (čomu by sme mali uveriť)? 

Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať 
odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.  2 Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, 
ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už 
dostali svoju odmenu.  3 Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá,  4 aby 
tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.  5 A keď sa modlíte, 
nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich 
ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.  6 Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do 
svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa 
odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.  7 Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že 
budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.  8 Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, 
prv, ako by ste ho prosili.  9 Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa 
tvoje meno,  10 príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.  11 Chlieb náš 
každodenný daj nám dnes.  12 A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.  13 A 
neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.  14 Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš 
nebeský Otec vám odpustí.  15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.  
16 A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa 
postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.  17 Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si 
tvár,  18 aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, 
lebo on vidí aj v skrytosti. 19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa 
zlodeji dobýjajú a kradnú.  20 V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a 
tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú.  21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. (Mt 
6,1-21 SSV) 



Aký je MORÁLNY zmysel textu (čo by sme mali urobiť)? 

Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať 
odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.  2 Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, 
ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už 
dostali svoju odmenu.  3 Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá,  4 aby 
tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.  5 A keď sa modlíte, 
nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich 
ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.  6 Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do 
svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa 
odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.  7 Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že 
budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.  8 Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, 
prv, ako by ste ho prosili.  9 Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa 
tvoje meno,  10 príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.  11 Chlieb náš 
každodenný daj nám dnes.  12 A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.  13 A 
neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.  14 Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš 
nebeský Otec vám odpustí.  15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.  
16 A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa 
postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.  17 Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si 
tvár,  18 aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, 
lebo on vidí aj v skrytosti. 19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa 
zlodeji dobýjajú a kradnú.  20 V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a 
tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú.  21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. (Mt 
6,1-21 SSV) 



Aký je ANAGOGICKÝ zmysel textu (kam tým smerujeme)? 

Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať 
odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.  2 Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, 
ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už 
dostali svoju odmenu.  3 Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá,  4 aby 
tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.  5 A keď sa modlíte, 
nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich 
ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.  6 Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do 
svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa 
odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.  7 Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že 
budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.  8 Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, 
prv, ako by ste ho prosili.  9 Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa 
tvoje meno,  10 príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.  11 Chlieb náš 
každodenný daj nám dnes.  12 A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.  13 A 
neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.  14 Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš 
nebeský Otec vám odpustí.  15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.  
16 A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa 
postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.  17 Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si 
tvár,  18 aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, 
lebo on vidí aj v skrytosti. 19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa 
zlodeji dobýjajú a kradnú.  20 V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a 
tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú.  21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. (Mt 
6,1-21 SSV) 



Aký  
OSOBNÝ ZÁVER  
si z dnešného 
textu 
odnesieme? 
Čo nás oslovilo? 



APLIKÁCIA: 
 
Ako sa všetko 
toto doteraz 
uskutočňovalo v 
živote nás, 
farnosti,...? 



ASIMILÁCIA: 
 
Čo by sme na 
živote nás / 
farnosti mali 
zmeniť, aby sme 
zodpovedali 
výzve Písma? 



PREDSAVZATIE 
 
Aký konkrétny 
záver si z 
dnešného textu 
odnesieme? 



diel jedenásty... 

inky 2016 


