
diel dvanásty... 



PREDSAVZATIE 
z minulého 
stretnutia: 
Ako sme 
dopadli?  
 



 
Zopakovanie 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

MODLITBA – premena nášho 
JA na „Nové stvorenie“, 
stvorené podľa Boha: z našej 
strany metanoiou, z Božej 
strany pôsobením Ducha. 

MILOSRDENSTVO – zavŕšenie našej 
premeny (uskutočňovanej 
modlitbou) tým, že aj skutočne 
žijeme a konáme to, čo sme v srdci 
prijali – a stávame sa tak láskou, ako 
Boh je láskou! 

PÔST – oslobodenie sa od 
všetkých závislostí, 
žiadostivostí, vášní,... k 
čomukoľvek menšiemu, ako jo 
Boh a podobnosť s Ním, aby 
dielo nášho znovuzrodenia 
mohlo byť zdarne zavŕšené. 



 
Zopakovanie 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

MODLITBA – „Čo spíte? 
Vstaňte, modlite sa, aby ste 
neprišli do pokušenia“ (Lk 
22,46 SSV)! 

MILOSRDENSTVO – „Súd bez 
milosrdenstva čaká totiž toho, kto 
nepreukázal milosrdenstvo. Ale 
milosrdenstvo sa vyvyšuje nad 
súdom“ (Jak 2,13 SSV). 

PÔST – „Tak ani jeden z vás, 
ak sa nezriekne všetkého, čo 
má, nemôže byť mojím 
učeníkom“ (Lk 14,33 SSV). 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



RADY NA CESTU...(Mt 6,22–7,11) 

22 Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle.  23 Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude 
celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!  24 Nik nemôže slúžiť 
dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a 
druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.  25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o 
svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?  26 
Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie 
ste vy oveľa viac ako ony?  27 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu?  28 A čo sa tak 
staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú;  29 a hovorím vám, že ani Šalamún 
v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich.  30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes 
je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?!  31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: “Čo 
budeme jesť?” alebo: “Čo budeme piť?” alebo: “Čo si oblečieme?”!  32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú 
pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.  33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a 
jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.  34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa 
postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.  7,1 Nesúďte, aby ste neboli súdení.  2 Lebo ako budete 
súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.  3 Prečo vidíš smietku v 
oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?  4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: “Dovoľ, 
vyberiem ti smietku z oka” - a ty máš v oku brvno?!  5 Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom 
budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.  6 Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje 
perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.  7 Proste a dostanete! 
Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!  8 Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu 
otvoria.  9 Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb?  10 Alebo keby pýtal 
rybu, čo by mu dal hada?  11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš 
Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. (Mt 6,22-7,11 SSV) 



Lampou tela je oko...  

22 Lampou tela je oko. 
Ak bude tvoje oko 
čisté, bude celé tvoje 
telo vo svetle.  23 Ale 
ak sa tvoje oko zakalí, 
bude celé tvoje telo 
vo tme. A keď už 
svetlo, čo je v tebe, je 
tmou, aká bude 
potom tma sama?! 

• Lampou tela je oko – To, ako veci vidíme, ako ich vnímame, určuje 
potom aj naše postoje k nim. Oko tu symbolizuje naše túžby a teda 
aj to, ako na veci okolo seba pozeráme. „Způsob, jakým se díváme, 
hodnotíme, myslíme, cítíme, chodíme a pracujeme, závisí na oku a 
na srdci, které osvěcuje nebo zatemňuje nejen člověka samého…“ 
(Silváno Fausti) 

• čisté oko – podobne, ako „čisté srdce“ – čiže stav, v ktorom na 
všetky veci v našom okolí hľadíme z pohľadu Kráľovstva, vidíme ich a 
chápeme ich tak, ako ich vidí a chápe Boh, máme Jeho postoje, 
Jeho túžby a teda aj Jeho pohľad na veci. 

• ak sa oko zakalí – „Řecké slovo zní ponéros („zlé"). Je-li tu přítomen 
„morální" výklad, jedná se možná o odkaz na Dt 15,9: „Dej si pozor, 
aby v tvém srdci nevyvstala ničemná myšlenka (...)“ (ak nie je uvedené inak, 

Sacra Pagina) – a zlým je vtedy, ak ho ovláda nečisté, rozdelené 
srdce: „Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, 
smilstvá, krádeže, vraždy,  22 cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, 
klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť.  23 Všetky tieto 
zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“ (Mk 7,21-23 SSV). 



Lampou tela je oko...  

22 Lampou tela je oko. 
Ak bude tvoje oko 
čisté, bude celé tvoje 
telo vo svetle.  23 Ale 
ak sa tvoje oko zakalí, 
bude celé tvoje telo 
vo tme. A keď už 
svetlo, čo je v tebe, je 
tmou, aká bude 
potom tma sama?! 

• telo... – gr. sóma, telo v zmysle ľudskej bytosti, celého človeka. 
Ešte silnejšie to vyznieva v hebrejskom myslení, kde bášar vždy 
označuje nie časť človeka, ale človeka samotného, človek je telom, 
nie „má telo“...  

• celé tvoje telo vo svetle – Čisté srdce, ktoré sa prejavuje „čistým 
okom“, kedy na všetky veci hľadíme ako Boh, z Jeho hľadiska a s 
jeho túžbami, sa potom prejavuje v tom, že „celé naše telo“ – život, 
konanie, postoje,... – sú „vo svetle“, čiže Božie.  

• keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou... – Ak sa kŕmime zlými 
pohľadmi a zlými myšlienkami, postupne sa naše vnútro stále viac a 
viac zatemňuje, odcudzuje Bohu a stáva sa temným – aj toto 
môžeme chápať pod „tmou samou“. 

Úmerne tomu sa Boh pre nás stáva stále viac cudzím, vzdialeným, 
odporujúcim našim vášňam a žiadostivostiam... takže Ho alebo 
vytlačíme na okraj svojho života („Veď sa modlím a aj do kostola 
chodím, tak čo?“), alebo Ho zo svojho života vytlačíme úplne... 



Aké „oko“ máme?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť
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Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

Hľadí na všetky veci ako na nástroje 
a príležitosti k svojmu rastu k 
svätosti a k milosrdnej službe lásky 
Bohu, ľuďom, čiže Božiemu 
kráľovstvu. 

Hľadí na všetko okolo seba zo 
sebeckých záujmov: 

• Ako to využiť na presadenie sa? 

• Ako to využiť na zábavu? 

• Ako to využiť na zisk, pohodlie,...? 

• Ako z toho vyťažiť rozkoš? 

• Ako sa toho zbaviť / vyhnúť sa 
tomu, ak mi to v niečom zo zhora 
uvedeného prekáža? 



Na doplnenie: Čím kŕmime svoje oči? 

„Ak ste teda s Kristom vstali z 
mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde 
Kristus sedí po pravici Boha!  2 
Myslite na to, čo je hore, nie na to, 
čo je na zemi!  3 Veď ste zomreli a 
váš život je s Kristom ukrytý v 
Bohu.“  (Kol 3,1-3 SSV) 

„Lídri nečítajú akékoľvek knihy 
alebo časopisy,  nesledujú 
akékoľvek filmy a nepočúvajú 
akúkoľvek hudbu. Vedomí si svojej 
vlastnej dôstojnosti filtrujú to, čo je 
morálne pochybné, a napĺňajú 
svoje srdcia a mysle tým, čo je 
vznešené.“  (Alexandre Havard) 

– o kresťanoch platí ešte 
naliehavejšie! 

Jeden večer vzal starý indián svojho vnuka a 
rozprával mu o boji, ktorý prebieha vo vnútri 
každého človeka. Vravel mu: "Synu, tá bitka v 
každom z nás je ako bitka medzi dvoma vlkmi. 
Jeden je zlý. Je to hnev, závisť, žiarlivosť, 
smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, 
sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego.  
Druhý je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, 
nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, 
empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera. 
Vnuk o tom všetkom premýšľal a po chvíli sa 
spýtal: "A ktorý vlk nakoniec vyhrá?"  Starý 
indián odpovedal: „Ten, ktorého kŕmiš...“ 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Nik nemôže slúžiť dvom pánom... 

24 Nik nemôže slúžiť 
dvom pánom; pretože 
buď jedného bude 
nenávidieť a druhého 
milovať, alebo 
jedného sa bude 
pridŕžať a druhým 
bude opovrhovať. 
Nemôžete slúžiť aj 
Bohu, aj mamone.  

• nemôže – gr. údeis dynatai, gr. slovo dynamai označuje schopnosť 
niečo robiť. Nie je to teda o ochote, ani o nejakom „dovolení“, ale o 
samej schopnosti a možnosti niečo také vôbec dokázať. 

• slúžiť –  gr. duleuein, od slova dulos, otrok: doslova byť niekoho 
otrokom, byť ním ovládaný a slúžiť mu, otročiť mu (skôr v zmysle 
oddanosti a dispozície, než namáhavosti driny). Znamená to byť 
niečomu plne k dispozícii, vo všetkom sa tomu podriaďovať – a je 
teda logické, že takýmto spôsobom sa dá slúžiť len jednej veci, 
jednému pánovi! 

• pánom – gr. kyriois, pán, vlastník, vládca... prenesene potom 
používané aj ako úctivé oslovenie iného človeka, „pane...“. V tomto 
verši ale v zmysle pôvodnom: to, čo ma ovláda a čomu teda slúžim. 

• mamon – Obvykle se odvozuje od '-m-n („věřit, důvěřovat") a má 
se za to, že znamená „to, v co člověk vkládá svou důvěru". Jiní jej 
odvozují od m-w-n („zásobovat jídlem"). Tento výraz se stává 
negativním pouze v určitém kontextu (jako zde) či v kombinaci s 
dalším termínem (viz Lk 16,9: „mamon spravedlnosti").  
„Je to něco, v co člověk důvěřuje, základ, na kterém staví svou 
existenci.“ (Silváno Fausti) 



Dvaja páni...  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT
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Tu sú veci, o ktoré 
usiluje, na ktoré sa 
spolieha, ktoré si spája s 
„dobrým životom“, s 
„úspechom“,... a do 
ktorých investuje 
maximum svojho času. 
síl, peňazí,... 

Svätosť, láska, Boh,... 

• alebo ich využíva na tieto 
svoje ciele (Boh ako pomocník 
a „zdroj požehnania“, 
nábožnosť ako nástroj 
podplatenia Boha,... 

• alebo ich obetuje, ak 
prekážajú... 



Dvaja páni...  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

B
O
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V
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Toto ostatné sú len 
nástroje, ale nikdy nie 
ciele: 

• alebo slúžia jeho cieľom 
– a potom sú na ne 
využité, 

• alebo im neslúžia, či 
dokonca odporujú – a 
potom sú ako zbytočné a 
nepotrebné zahodené...  

Svätosť, láska, Boh, Cirkev – 
Božie Kráľovstvo,... 

To sú jeho ciele. O ne usiluje, 
do nich investuje maximum 
svojho času, síl, schopností, 
peňazí,... 



Dvaja páni...  
PRINCÍP...: 
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Neexistuje 

žiadna 
možnosť 

zosúladenia 
týchto 
cieľov! 

Nakoniec sa teda 
vždy a nevyhnutne 

musíme rozhodnúť, 
čomu z tých dvoch 
dáme prednosť – a 

čo teda bude našim 
pánom a čomu 

budeme slúžiť a 
očakávať od toho 

našu istotu a 
spásu... 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Vzťah k veciam tohto sveta... 

25 Preto vám hovorím: Nebuďte 
ustarostení o svoj život, čo budete jesť, 
ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či 
život nie je viac ako jedlo a telo viac ako 
odev?  26 Pozrite sa na nebeské vtáky: 
nesejú, ani nežnú, ani do stodôl 
nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich 
živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?  27 A 
kto z vás si môže starosťami pridať čo 
len lakeť k svojmu životu?  28 A čo sa tak 
staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné 
ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú;  29 a 
hovorím vám, že ani Šalamún v celej 
svojej sláve nebol oblečený tak ako 
jediná z nich.  30 Keď teda Boh takto 
oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a 
zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy 
maloverní?!  31 Nebuďte teda 
ustarostení a nehovorte: “Čo budeme 
jesť?” alebo: “Čo budeme piť?” alebo: 
“Čo si oblečieme?”!  32 Veď po tomto 
všetkom sa zháňajú pohania. Váš 
nebeský Otec predsa vie, že toto všetko 
potrebujete.  33 Hľadajte teda najprv 
Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a 
toto všetko dostanete navyše.  34 Preto 
nebuďte ustarostení o zajtrajšok; 
zajtrajší deň sa postará sám o seba. 
Každý deň má dosť svojho trápenia. 

• nebuďte ustarostení – gr. mé merimnate. Merinmano 
znamená na niečo sa úzkostlivo sústreďovať, pretože sa 
obávame neúspechu, straty, zlyhania..., strachovať sa.  

• či život nie je viac...? – „Není třeba si dělat starosti o jídlo, 
pití a oděv, protože to si člověk přece zajišťuje normální 
prací.“ (Silváno Fausti). Inými slovami, o to, čo je potrebné na 
prežitie na tomto svete, sa dokáže spravidla každý človek v 
pohode postarať.  

Problém nastáva, ak sa začíname starať o luxus, čiže ak sa 
naháňame za vecami, ktoré na svoje prežitie nepotrebujeme – 
pretože od nich očakávame, že vnesú do nášho života kvalitu 
„života na úrovni“. To nás potom napĺňa strachom z toho, že ak sa 
nám to nepodarí, budeme žiť isto nešťastný život v chudobe, 
bezvýznamnosti, nude,... a ani nás nenapadne, že iní ľudia rovnako 
snívali o tom, čo my dnes už máme a tiež si mysleli, že keď to raz 
budú mať, akí budú šťastní... Toto je už princíp, na ktorom 
„funguje“ Peklo: nikdy nemať dosť a stále po niečom dychtiť a 
smädiť, bez nádeje na uspokojenie svojho smädu... 

• po tomto sa zháňajú pohania – pretože nepoznajú Boha a 
teda ani nijakú inú nádej na naplnenie svojho života... 



Vzťah k veciam tohto sveta – kľúčové princípy 

25 Preto vám hovorím: Nebuďte 
ustarostení o svoj život, čo budete jesť, 
ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či 
život nie je viac ako jedlo a telo viac ako 
odev?  26 Pozrite sa na nebeské vtáky: 
nesejú, ani nežnú, ani do stodôl 
nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich 
živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?  27 A 
kto z vás si môže starosťami pridať čo 
len lakeť k svojmu životu?  28 A čo sa tak 
staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné 
ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú;  29 a 
hovorím vám, že ani Šalamún v celej 
svojej sláve nebol oblečený tak ako 
jediná z nich.  30 Keď teda Boh takto 
oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a 
zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy 
maloverní?!  31 Nebuďte teda 
ustarostení a nehovorte: “Čo budeme 
jesť?” alebo: “Čo budeme piť?” alebo: 
“Čo si oblečieme?”!  32 Veď po tomto 
všetkom sa zháňajú pohania. Váš 
nebeský Otec predsa vie, že toto všetko 
potrebujete.  33 Hľadajte teda najprv 
Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a 
toto všetko dostanete navyše.  34 Preto 
nebuďte ustarostení o zajtrajšok; 
zajtrajší deň sa postará sám o seba. 
Každý deň má dosť svojho trápenia. 

• váš Nebeský Otec – Boh sa rozhodol byť našim skutočným 
otcom – a my sme Jeho skutočné deti, skutoční synovia a 
dcéry. Toto je ZMLUVA medzi nami a Bohom: už nie nejaký 
„náhodilý“ vzťah, založený na dobrej nálade, benevolencii, či 
chuti Boha, ale záväzný vzťah, v ktorom Otec „vlastného Syna 
neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním 
nedaroval všetko!?“ (Rim 8,32 SSV). 

• takto oblieka... živí... – ako hovorí Boh: „mne patrí všetka 
lesná zver, tisícky horskej zveriny.  11 Poznám všetko vtáctvo 
lietavé, moje je i to, čo sa hýbe na poli.  12 Aj keď budem 
hladný, nebudem pýtať od teba; veď moja je zem i s tým, čo ju 
napĺňa“ (Ž 50,10-12 SSV). Boh netrpí nedostatkom možností 
a prostriedkov. Ak niečo chce, urobí to: „Čokoľvek Pán chce, 
urobí na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach“ (Ž 
135,6 SSV). 

• vie, že toto všetko potrebujete – Boh netrpí ani 
nedostatkom informácií, že by sme Ho museli upozorňovať 
na nejakú svoju potrebu: „Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne 
všetko;  ... všetky moje cesty sú ti známe. ... Obklopuješ ma 
spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku.“ (Ž 139,1-5 SSV). 



Vzťah k veciam tohto sveta – kľúčové princípy 

25 Preto vám hovorím: Nebuďte 
ustarostení o svoj život, čo budete jesť, 
ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či 
život nie je viac ako jedlo a telo viac ako 
odev?  26 Pozrite sa na nebeské vtáky: 
nesejú, ani nežnú, ani do stodôl 
nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich 
živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?  27 A 
kto z vás si môže starosťami pridať čo 
len lakeť k svojmu životu?  28 A čo sa tak 
staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné 
ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú;  29 a 
hovorím vám, že ani Šalamún v celej 
svojej sláve nebol oblečený tak ako 
jediná z nich.  30 Keď teda Boh takto 
oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a 
zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy 
maloverní?!  31 Nebuďte teda 
ustarostení a nehovorte: “Čo budeme 
jesť?” alebo: “Čo budeme piť?” alebo: 
“Čo si oblečieme?”!  32 Veď po tomto 
všetkom sa zháňajú pohania. Váš 
nebeský Otec predsa vie, že toto všetko 
potrebujete.  33 Hľadajte teda najprv 
Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a 
toto všetko dostanete navyše.  34 Preto 
nebuďte ustarostení o zajtrajšok; 
zajtrajší deň sa postará sám o seba. 
Každý deň má dosť svojho trápenia. 

• nebuďte ustarostení o zajtrajšok – nemusíme sa preto ani 
najmenej báť o svoju pozemskú existenciu. Sme synovia a 
dcéry Boha, ktorý je nás Otec, je nám nekonečne prajný a 
naklonený, je nekonečne bohatý a nič Mu nemôže zabrániť 
urobiť čokoľvek, čo chce... fakt nám ani najmenej nič 
nehrozí! Čiže sa môžeme bez strachu postarať, aby sme mali 
„čo jesť a čo si obliecť” (1 Tim 6,8 SSV), ale bez toho, aby 
sme sa naháňali za niečím navyše, veď „tí, čo chcú 
zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých 
nezmyselných a škodlivých žiadostí“ (1 Tim 6,9 SSV) a to my 
nechceme ani náhodou! 

Ak by sme sa o seba nestarali, neboli by sme synmi a 
dcérami Boha, ale lenivými príživníkmi – preto Pavol nalieha: 
„sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami 
neporiadne,  8 ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci 
sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na 
ťarchu. ... aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce 
pracovať, nech ani neje.  11 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 3,7-12 SSV). 



Vzťah k veciam tohto sveta – kľúčové princípy 

25 Preto vám hovorím: Nebuďte 
ustarostení o svoj život, čo budete jesť, 
ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či 
život nie je viac ako jedlo a telo viac ako 
odev?  26 Pozrite sa na nebeské vtáky: 
nesejú, ani nežnú, ani do stodôl 
nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich 
živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?  27 A 
kto z vás si môže starosťami pridať čo 
len lakeť k svojmu životu?  28 A čo sa tak 
staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné 
ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú;  29 a 
hovorím vám, že ani Šalamún v celej 
svojej sláve nebol oblečený tak ako 
jediná z nich.  30 Keď teda Boh takto 
oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a 
zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy 
maloverní?!  31 Nebuďte teda 
ustarostení a nehovorte: “Čo budeme 
jesť?” alebo: “Čo budeme piť?” alebo: 
“Čo si oblečieme?”!  32 Veď po tomto 
všetkom sa zháňajú pohania. Váš 
nebeský Otec predsa vie, že toto všetko 
potrebujete.  33 Hľadajte teda najprv 
Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a 
toto všetko dostanete navyše.  34 Preto 
nebuďte ustarostení o zajtrajšok; 
zajtrajší deň sa postará sám o seba. 
Každý deň má dosť svojho trápenia. 

• Hľadajte teda najprv Božie Kráľovstvo – Toto je naša 
absolútna priorita! Na tomto jedinom skutočne záleží, na 
ničom inom. Všetko ostatné sú len „podporné systémy“... 
Jedlo, pitie, bývanie,... – všetko má zmysel vtedy, ak slúži a 
napomáha hľadaniu Božieho kráľovstva a jeho spravodlivosti 
(= lásky, svätosti, dokonalosti, jednoty s Bohom). Ak tomu 
neslúži, je to zbytočné a nehodné nášho záujmu. 

• toto všetko dostanete navyše – Boh ako Otec nás práve pre 
Božie kráľovstvo trénuje a pripravuje: „Boh s vami 
zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal?” 
(Hebr 12,7 SSV). A, ako správny tréner, postará sa aj o to, 
aby nám nikdy nechýbalo nič potrebné pre dosiahnutie 
tohto cieľa: 

Čiže NIE v zmysle, že nás zahrnie pozemským luxusom a 
rozkošou – to by nás znova zbytočne vystavovalo 
hriechu a vášňam! Preto „Blahoslavení chudobní“ (Mt 
5,3 SSV); 

ALE v zmysle toho, že nám nikdy nebude chýbať to, čo v 
danej chvíli naozaj pre napredovanie po Jeho Ceste 
potrebujeme! 



Základný princíp života vo svete  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

TU SÚ NÁSTROJE. 
Majú zmysel len v tej minimálnej miere, 
v akej slúžia cieľu. 

Bolo by hlúpe hľadať čokoľvek nadto. 

Bolo by bláznivé investovať do ich 
nadobúdania hoci len o joul, euro, 
minútu viac, než je absolútne 
nevyhnutné. 

TU JE CIEĽ.  
Na ňom jedinom záleží a k nemu máme 
upnúť všetky svoje sily, schopnosti a 
možnosti a dať mu prioritu pred všetkým 
ostatným. 
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Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Vzťah k bratom a sestrám v Rodine Cirkvi... 

Nesúďte, aby ste neboli 
súdení.  2 Lebo ako budete 
súdiť vy, tak budú súdiť aj 
vás, a akou mierou budete 
merať vy, takou sa nameria 
aj vám.  3 Prečo vidíš 
smietku v oku svojho 
brata, a vo vlastnom oku 
brvno nezbadáš?  4 Alebo 
ako môžeš povedať svojmu 
bratovi: “Dovoľ, vyberiem 
ti smietku z oka” - a ty máš 
v oku brvno?!  5 Pokrytec, 
vyhoď najprv brvno zo 
svojho oka! Potom budeš 
vidieť a budeš môcť vybrať 
smietku z oka svojho brata. 
6 Nedávajte, čo je sväté, 
psom a nehádžte svoje 
perly pred svine, aby ich 
nohami nepošliapali, 
neobrátili sa proti vám a 
neroztrhali vás.  

• nesúďte... – „Imperativním tvarem zde pokračuje vzorec 
ustavený v 6,25 („Nemějte starost"). Ačkoliv sloveso krinó často 
předpokládá soudní prostředí, zde má širší význam „vynést soud 
nad někým".“ 

„Soudit (řecky krinein) znamená oddělovat sítem nebo třídičkou. … 
Sloveso je v přítomném imperativu. Ježíš přikazuje, abychom v 
souzení nepokračovali. Přepokládá, že soudíme, a chce, abychom 
toho nechali.“ (Silváno Fausti) 

• súdení – Boh neodsudzuje, ale miluje a zachraňuje. Tak, ako pri 
potápajúcej sa lodi nie sú stroskotanci súdení, ale všetci bez 
rozdielu zachraňovaní, aj Boh koná podobne: „Boh neposlal Syna 
na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil“ (Jn 
3,17 SSV). 

SPASENIE = ZBOŽŠTENIE = BYŤ AKO BOH = nesúdiť, ale 
zachraňovať: „Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil 
aspoň niektorých“ (1 Kor 9,22 SSV). 

SÚDIŤ = NEBYŤ AKO BOH = ZOSTÁVAŤ NEZACHRÁNENÍ, čiže 
odsúdení: „A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali 
tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé“ (Jn 3,19 SSV). 



Vzťah k bratom a sestrám v Rodine Cirkvi... 

Nesúďte, aby ste neboli 
súdení.  2 Lebo ako budete 
súdiť vy, tak budú súdiť aj 
vás, a akou mierou budete 
merať vy, takou sa nameria 
aj vám.  3 Prečo vidíš 
smietku v oku svojho 
brata, a vo vlastnom oku 
brvno nezbadáš?  4 Alebo 
ako môžeš povedať svojmu 
bratovi: “Dovoľ, vyberiem 
ti smietku z oka” - a ty máš 
v oku brvno?!  5 Pokrytec, 
vyhoď najprv brvno zo 
svojho oka! Potom budeš 
vidieť a budeš môcť vybrať 
smietku z oka svojho brata. 
6 Nedávajte, čo je sväté, 
psom a nehádžte svoje 
perly pred svine, aby ich 
nohami nepošliapali, 
neobrátili sa proti vám a 
neroztrhali vás.  

• nesúďte... – „Imperativním tvarem zde pokračuje vzorec 
ustavený v 6,25 („Nemějte starost"). Ačkoliv sloveso krinó často 
předpokládá soudní prostředí, zde má širší význam „vynést soud 
nad někým".“ 

„Soudit (řecky krinein) znamená oddělovat sítem nebo třídičkou. … 
Sloveso je v přítomném imperativu. Ježíš přikazuje, abychom v 
souzení nepokračovali. Přepokládá, že soudíme, a chce, abychom 
toho nechali.“ (Silváno Fausti) 

• súdení – Boh neodsudzuje, ale miluje a zachraňuje. Tak, ako pri 
potápajúcej sa lodi nie sú stroskotanci súdení, ale všetci bez 
rozdielu zachraňovaní, aj Boh koná podobne: „Boh neposlal Syna 
na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil“ (Jn 
3,17 SSV). 

SPASENIE = ZBOŽŠTENIE = BYŤ AKO BOH = nesúdiť, ale 
zachraňovať: „Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil 
aspoň niektorých“ (1 Kor 9,22 SSV). 

SÚDIŤ = NEBYŤ AKO BOH = ZOSTÁVAŤ NEZACHRÁNENÍ, čiže 
odsúdení: „A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali 
tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé“ (Jn 3,19 SSV). 

VŠEOBECNÝ PRINCÍP: 

• Úmerne tomu, ako sa pripodobňujeme Bohu, sa aj Boh môže 
darovať nám a vťahovať nás do jednoty so sebou (jednota 
vyžaduje a predpokladá podobnosť!!!) 

• A úmerne tomu, ako nekonáme a nežijeme ako Boh, sa Bohu 
vzďaľujeme a teda aj nebu, spáse,... 

Teda ako meriame my, tak sa nameria aj nám – ak sme k iným 
takí ako Boh, aj Boh je k nám ako Boh... . A ak takí nie sme – 
sami Boha opúšťame, aby tak nemohol byť našim Bohom a 
Záchrancom... 

Alebo inak: 

• Nakoľko sa stanete Božími synmi, natoľko nimi budete! 
• Nakoľko žijete Boží život, natoľko ho budete žiť! 

 atď. 



V tomto sa kresťanstvo zásadne 
rozchádza s modernou 
sekularistickou ideológiou, 
ktorá obe veci stotožňuje a 
definuje človeka (osobu) len 
ako súhrn jeho názorov, 
presvedčení, návykov,... (a už 
nie transcendentne, ako 
Bohom stvorenú a Bohom 
milovanú bytosť). 

Tolerovať (a neodsudzovať) 
človeka potom pre nich 
znamená prijímať jeho názory, 
skutky, presvedčenie „ako keby 
boli naše vlastné“ – a kritizovať 
ich, či považovať za zlé je v ich 
optike činom nenávisti voči 
človeku, neznášanlivosti a 
odsudzovania samého človeka, 
ktorý je „neoddeliteľný od 
svojich postojov a názorov“... 

Na doplnenie: Rozdiel medzi „hriechom“ a „hriešnikom“ 

Kresťanstvo znamená jasne rozlišovať človeka a jeho skutky: 

• Vedieť jasne rozlíšiť dobro a zlo v skutkoch, oceniť dobro 
a zavrhnúť zlo je nevyhnutné: „duchovný [človek] posudzuje 
všetko“ (1 Kor 2,15 SSV), resp. „všetko skúmajte a čo je dobré, 
toho sa držte“ (1 Sol 5,21 SSV). Rozlišovanie dobra a zla a 
posudzovanie skutkov a vecí podľa toho, či sú dobré, alebo 
zlé, je základ kresťanstva – ale aj každého rozumného života! 

• Na druhej strane človek konajúci zlé skutky ešte sám nie je 
zlý. Naopak, je vo svojej podstate dobrý, pretože ho takého 
stvoril Boh. Je hodný úcty a je hodný záchrany. Tak, ako to 
ukazuje Ježiš, ktorý nenávidí hriech, ale miluje hriešnika 
a kladie za neho svoj vlastný život! Porov.: „Boh dokazuje 
svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli 
ešte hriešnici.  9 Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od 
hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou!  10 Lebo ak 
sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy, keď sme 
boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení 
jeho životom“ (Rim 5,8-10 SSV). 



Vzťah k bratom a sestrám v Rodine Cirkvi... 

Nesúďte, aby ste neboli 
súdení.  2 Lebo ako budete 
súdiť vy, tak budú súdiť aj 
vás, a akou mierou budete 
merať vy, takou sa nameria 
aj vám.  3 Prečo vidíš 
smietku v oku svojho 
brata, a vo vlastnom oku 
brvno nezbadáš?  4 Alebo 
ako môžeš povedať svojmu 
bratovi: “Dovoľ, vyberiem 
ti smietku z oka” - a ty máš 
v oku brvno?!  5 Pokrytec, 
vyhoď najprv brvno zo 
svojho oka! Potom budeš 
vidieť a budeš môcť vybrať 
smietku z oka svojho brata. 
6 Nedávajte, čo je sväté, 
psom a nehádžte svoje 
perly pred svine, aby ich 
nohami nepošliapali, 
neobrátili sa proti vám a 
neroztrhali vás.  

• smietka... brvno... – Príslovie bolo všeobecne známe, aj keď 
v inom význame: „Tentýž obraz je použit v jednom rabínském 
výroku (bArak 16b), ale role jsou tu obrácené: „Rabbi Tarfón řekl: 
Jsem zvědav, zda je někdo v této generaci, kdo přijme výtku, neboť 
jestliže mu někdo řekne: 'Odstraň smítko ze svých očí', odpoví mu: 
'Odstraň trám ze svých očí‘.“ 

• pokrytec – znova téma človeka, ktorý niečo hrá, ale jeho 
skutočné úmysly sú odlišné, než sa zdá. Navonok to teda vyzerá, 
že sa snaží niekomu (bratovi) pomáhať – ale nie je to tak. 

Odborníci hovoria, že u väčšiny ľudí je väčšina skutkov, ktoré 
považujú za „obetavé“ a „láskyplné“ v skutočnosti formou 
ukájania vlastných záujmov: imidžu obetavého manžela 
(manželky), obetavého rodiča, súcitného dobročinného človeka 
a podobne, na ktorých si zakladajú a tak… 



Motívy pomoci druhému sú rôzne...  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

Niekto pomáha iným preto, lebo mu spôsobuje 
utrpenie pozerať sa na problémy a bolesť 
iného – a tak sa chce tohto svojho(!) utrpenia 
zbaviť: „Nemôžem sa už na to pozerať!“ 

Pre niekoho pomoc inému je nástroj 
navyšovania svojej „slávy“ („Vidíš? Mal som 
pravdu ja!“) a svojej „moci“ („Urob, čo ti 
hovorím!“) 

Len človek, ktorý najprv zo svojho oka vybral 
„trám“ sebectva a pýchy, 

je schopný druhému naozaj pomáhať kvôli 
nemu a kvôli pomoci a vybrať mu „smietku“ z 
jeho oka a tak mu nezištne (a niekedy aj za 
cenu vlastnej obety a bolesti) pomôcť v raste 
smerom k dokonalosti a spravodlivosti 
Kráľovstva... 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Vzťah k „cudzím“ vo svete, mimo Rodiny Cirkvi... 

Nesúďte, aby ste neboli 
súdení.  2 Lebo ako budete 
súdiť vy, tak budú súdiť aj 
vás, a akou mierou budete 
merať vy, takou sa nameria 
aj vám.  3 Prečo vidíš 
smietku v oku svojho 
brata, a vo vlastnom oku 
brvno nezbadáš?  4 Alebo 
ako môžeš povedať svojmu 
bratovi: “Dovoľ, vyberiem 
ti smietku z oka” - a ty máš 
v oku brvno?!  5 Pokrytec, 
vyhoď najprv brvno zo 
svojho oka! Potom budeš 
vidieť a budeš môcť vybrať 
smietku z oka svojho brata. 
6 Nedávajte, čo je sväté, 
psom a nehádžte svoje 
perly pred svine, aby ich 
nohami nepošliapali, 
neobrátili sa proti vám a 
neroztrhali vás.  

• nedávajte sväté psom... – „Existuje „disciplina arcani", která 
slouží k uváděni do tajemství. Pro židy byli „psi" a „vepři" pohané. 
Ti musejí být napřed připraveni, aby mohli přijmout dary. 
Předkládání pravdy musí být postupné. Přímý pohled do slunce 
zrak neprojasní, ale oslepí!“ (Silváno Fausti) 

Pavol naráža pri svojej práci na túto realitu a konštatuje: 

„my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre 
pohanov bláznovstvo“ (1 Kor 1,23 SSV); 

„Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby“ (1 Kor 
1,18 SSV); 

„Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom 
a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať“ (1 Kor 
2,14 SSV). 

Preto musí byť človek na Božie tajomstvá pripravený – inak ich 
nepochopí a ak mu o nich budeme hovoriť, spôsobí to viac škody, 
ako osohu, jemu aj nám. Preto Pavol píše: „A ja som vám, bratia, 
nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v 
Kristovi.  2 Mlieko som vám dával piť namiesto pevného pokrmu, lebo by 
ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte neznesiete,  3 lebo ste ešte stále 
telesní“   (1Kor 3,1-3 SSV). 



Vzťah k „cudzím“ vo svete, mimo Rodiny Cirkvi... 

Nesúďte, aby ste neboli 
súdení.  2 Lebo ako budete 
súdiť vy, tak budú súdiť aj 
vás, a akou mierou budete 
merať vy, takou sa nameria 
aj vám.  3 Prečo vidíš 
smietku v oku svojho 
brata, a vo vlastnom oku 
brvno nezbadáš?  4 Alebo 
ako môžeš povedať svojmu 
bratovi: “Dovoľ, vyberiem 
ti smietku z oka” - a ty máš 
v oku brvno?!  5 Pokrytec, 
vyhoď najprv brvno zo 
svojho oka! Potom budeš 
vidieť a budeš môcť vybrať 
smietku z oka svojho brata. 
6 Nedávajte, čo je sväté, 
psom a nehádžte svoje 
perly pred svine, aby ich 
nohami nepošliapali, 
neobrátili sa proti vám a 
neroztrhali vás.  

• nedávajte sväté psom... – „Existuje „disciplina arcani", která 
slouží k uváděni do tajemství. Pro židy byli „psi" a „vepři" pohané. 
Ti musejí být napřed připraveni, aby mohli přijmout dary. 
Předkládání pravdy musí být postupné. Přímý pohled do slunce 
zrak neprojasní, ale oslepí!“ (Silváno Fausti) 

Pavol naráža pri svojej práci na túto realitu a konštatuje: 

„my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre 
pohanov bláznovstvo“ (1 Kor 1,23 SSV); 

„Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby“ (1 Kor 
1,18 SSV); 

„Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom 
a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať“ (1 Kor 
2,14 SSV). 

Preto musí byť človek na Božie tajomstvá pripravený – inak ich 
nepochopí a ak mu o nich budeme hovoriť, spôsobí to viac škody, 
ako osohu, jemu aj nám. Preto Pavol píše: „A ja som vám, bratia, 
nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v 
Kristovi.  2 Mlieko som vám dával piť namiesto pevného pokrmu, lebo by 
ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte neznesiete,  3 lebo ste ešte stále 
telesní“   (1Kor 3,1-3 SSV). 

S dobrým úmyslom, ale veľmi nerozumne, takto aj sami 
iným škodíme – obzvlášť deťom, keď im odovzdávame 
tajomstvá kresťanstva prv, než na ne dozreli, slovami, ale aj 
vodením do kostola a pod. Cirkev pred tým výslovne varuje: 
„Hoci dnes už možno v omši používať národný jazyk, predsa 
jej slová a znaky nie sú dostatočne prispôsobené chápavosti 
detí. Hrozí im (preto) nebezpečenstvo, že utrpia duchovnú 
škodu, ak sa budú rok za rokom stretávať v Cirkvi s tým, čomu 
nerozumejú.“ (Slávenie svätej omše za účasti detí, Úvodné 
smernice 2) 
 
Nakoniec, z koho radov sa grupujú najzúrivejšie rady ateistov, 
nenávidiacich z tej duše Cirkev? Z tých, ktorí odmalička „chodili do 
kostola“ – ničomu neporozumeli – nadobudli ale dojem, že na 
jednej strane dokonale chápu kresťanstvo, veď „chodia odmalička do 
kostola“ – a celé sú to len nezrozumiteľné bláboly a teda výmysly a 
bláznovstvá!!! A nebol sám Stalin Hrozný nejaký čas študentom 
pravoslávneho kňazského seminára…?  Čo k tomu dodať, že? 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Záverečné zhrnutie a povzbudenie 

7 Proste a dostanete! 
Hľadajte a nájdete! 
Klopte a otvoria vám!  8 
Lebo každý, kto prosí, 
dostane, a kto hľadá, 
nájde, a kto klope, tomu 
otvoria.  9 Alebo je medzi 
vami človek, čo by podal 
synovi kameň, keď ho 
prosí o chlieb?  10 Alebo 
keby pýtal rybu, čo by 
mu dal hada?  11 Keď 
teda vy, hoci ste zlí, viete 
dávať dobré dary svojim 
deťom, o čo skôr dá váš 
Otec, ktorý je na 
nebesiach, dobré veci 
tým, čo ho prosia.  

• proste... klopte... hľadajte... – všetky tri výrazy odrážajú jednak 
vytrvalú túžbu, jednak veľmi aktívne a iniciatívne až domáhanie 
sa toho, po čom túžime – síce bez nároku, ale v nádeji, že 
nakoniec z milosti dosiahneme to, po čom túžime a smädíme! 
„tato tři slovesa vyjadřují, co je modlitba: prosíme s touhou po 
Otci, s láskou ho hledáme a tlučeme, abychom se s ním mohli 
setkat.“ (Silváno Fausti) 

gr. kruó, klopať, znamená skôr päsťou mocne tĺcť do dverí... 

• dostanete... otvoria... nájdete... – „Stejně jako v 7,1-2 se 
předpokládá, že tím, kdo odpoví, je Bůh (= „božská pasiva").“ 

Ak naozaj túžime po Nebi a po zbožštení sa v Bohu – Boh váhať 
nebude! Zaraz príde a daruje sa tomu, kto po Ňom naozaj túži! 

• každý, kto klope... prosí... hľadá... – „Je třeba prosit ustavičně, 
bez únavy (srov. Lk 18,1). Ne proto, že Bůh nechce dát, ale protože 
nekonečný dar každý přijímá úměrně své touze. Prosit znamená 
rozšiřovat touhu a duchovní život je „cvičiště touhy" (sv. 
Augustin).“ (Silváno Fausti) 



Záverečné zhrnutie a povzbudenie 

7 Proste a dostanete! 
Hľadajte a nájdete! 
Klopte a otvoria vám!  8 
Lebo každý, kto prosí, 
dostane, a kto hľadá, 
nájde, a kto klope, tomu 
otvoria.  9 Alebo je medzi 
vami človek, čo by podal 
synovi kameň, keď ho 
prosí o chlieb?  10 Alebo 
keby pýtal rybu, čo by 
mu dal hada?  11 Keď 
teda vy, hoci ste zlí, viete 
dávať dobré dary svojim 
deťom, o čo skôr dá váš 
Otec, ktorý je na 
nebesiach, dobré veci 
tým, čo ho prosia.  

• proste... klopte... hľadajte... – všetky tri výrazy odrážajú jednak 
vytrvalú túžbu, jednak veľmi aktívne a iniciatívne až domáhanie 
sa toho, po čom túžime – síce bez nároku, ale v nádeji, že 
nakoniec z milosti dosiahneme to, po čom túžime a smädíme! 
„tato tři slovesa vyjadřují, co je modlitba: prosíme s touhou po 
Otci, s láskou ho hledáme a tlučeme, abychom se s ním mohli 
setkat.“ (Silváno Fausti) 

gr. kruó, klopať, znamená skôr päsťou mocne tĺcť do dverí... 

• dostanete... otvoria... nájdete... – „Stejně jako v 7,1-2 se 
předpokládá, že tím, kdo odpoví, je Bůh (= „božská pasiva").“ 

Ak naozaj túžime po Nebi a po zbožštení sa v Bohu – Boh váhať 
nebude! Zaraz príde a daruje sa tomu, kto po Ňom naozaj túži! 

• každý, kto klope... prosí... hľadá... – „Je třeba prosit ustavičně, 
bez únavy (srov. Lk 18,1). Ne proto, že Bůh nechce dát, ale protože 
nekonečný dar každý přijímá úměrně své touze. Prosit znamená 
rozšiřovat touhu a duchovní život je „cvičiště touhy" (sv. 
Augustin).“ (Silváno Fausti) 

„Ohnivým promlouváním rozpaluje duše svou touhu, tak projevuje své 
pocity, takovými vzýváními přivolává svého snoubence [Krista].  

Ale Pán, jehož oči vždy bdí nad spravedlivými a jehož sluch je nejenom 
nakloněn k modlitbám, ale je přítomen v jejich modlitbách, nečeká ani, až 
ona dokončí svou řeč, uprostřed modlitby ji náhle přeruší a spěchá, aby 
sám vstoupil. Toužící duši rychle běží vstříc, vylévá se v rose nebeské radosti 
a v pomazání nejlepšími mastmi. Znavenou duši občerstvuje, hladovou sytí, 
vyprahlou zavlažuje, způsobuje, že duše zapomíná na věci pozemské, 
zapomíná na sebe, a v tomto umírání ji podivuhodně oživuje, opojením ji 
přivádí do stavu rozumné střízlivosti. A tak jako při některých tělesných 
úkonech duše je tak přemožena tělesnou žádostí, že zcela ztrácí rozum a 
člověk se stává jakoby celý tělesným, tak zde naopak v tomto nejvyšším 
nazírání duše tak převyšuje a pohlcuje všechna tělesná hnutí, že tělo v ničem 
duchu neodporuje a člověk se stává jakoby celý duchovním.“ 

(Brat Guigo v liste Gervaisovi, priorovi kartúzy v Mont – Dieu) 



Záverečné zhrnutie a povzbudenie 

7 Proste a dostanete! 
Hľadajte a nájdete! 
Klopte a otvoria vám!  8 
Lebo každý, kto prosí, 
dostane, a kto hľadá, 
nájde, a kto klope, tomu 
otvoria.  9 Alebo je medzi 
vami človek, čo by podal 
synovi kameň, keď ho 
prosí o chlieb?  10 Alebo 
keby pýtal rybu, čo by 
mu dal hada?  11 Keď 
teda vy, hoci ste zlí, viete 
dávať dobré dary svojim 
deťom, o čo skôr dá váš 
Otec, ktorý je na 
nebesiach, dobré veci 
tým, čo ho prosia.  

• hoci ste zlí... – „Předpokládá se, že ve srovnání s Bohem jsou 
lidé „zlí".“ – porov. Ježišov výrok: „18 Tu sa ho ktorýsi popredný 
muž opýtal: "Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som bol dedičom 
večného života?"  19 Ježiš mu povedal: "Prečo ma nazývaš 
dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh.“  (Lk 18,18-19 SSV) 

• dobré veci – ide naozaj o DOBRÉ VECI – čiže také, ktoré nás 
a ľudí okolo nás posúvajú k synovstvu, k spáse a svet k Božiemu 
Kráľovstvu!!! To, že si my sami predstavujeme niečo ako „dobré“ 
ešte neznamená, že to dobré naozaj je! Preto je dôležité to, čo 
hovorí Ján: „14 A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás 
počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle“ (1Jn 5,14 SSV) 
a inde: „dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo 
zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.“ 
(1Jn 3,22 SSV) 

„Modlitba je spolehlivá tehdy, když prosíme o to, co je v souladu 
s Boží vůlí, s důvěrou, která po všem touží a nic nepovažuje za 
nemožné, s pokorou, která se ničeho nedomáhá a na všechno 
čeká.“ (Silváno Fausti) 



Prečo je túžba dôležitá?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

Boh nie je násilník. Nevnucuje človekovi to, čo človek 
nechce. 

O tom, po čom skutočne túžime, svedčia naše skutky 
– praxis (bežná všedná denná prax) i ergata (diela, na 
ktorých pracujeme). 

Ak naozaj túžime po Božích veciach, budeme sa ich 
isto domáhať aspoň tak urputne, ako smrteľne chorý 
človek po uzdravení, alebo stroskotanec na mori po 
zachránení sa... 

Ak tak nerobíme, ak len „sedíme a čakáme“, kým nás 
„Pán Boh vezme k sebe“, lebo veď „každý tam 
musíme“ – potom to v skutočnosti nechceme. A Boh 
nám to vnucovať nebude – a ani sa to nedá, veď by 
sme sa v Nebi aj tak iba nudili...  

Ak sú teda naše praxis svetské a ergata tiež a 
náboženstvo je len akýmsi doplnkom nášho inak 
svetského života – potom nás Boh nútiť nebude. A 
dopraje nás ísť tam, kam nás tiahnu túžby nášho srdca: 
do Pekla, ktoré nie je ničím iným, než večnou a 
definitívnou verziou tohto sveta...  



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

22 Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle.  23 Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude 
celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!  24 Nik nemôže slúžiť 
dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a 
druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.  25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o 
svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?  26 
Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie 
ste vy oveľa viac ako ony?  27 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu?  28 A čo sa tak 
staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú;  29 a hovorím vám, že ani Šalamún 
v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich.  30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes 
je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?!  31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: “Čo 
budeme jesť?” alebo: “Čo budeme piť?” alebo: “Čo si oblečieme?”!  32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú 
pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.  33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a 
jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.  34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa 
postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. 7,1 Nesúďte, aby ste neboli súdení.  2 Lebo ako budete 
súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.  3 Prečo vidíš smietku v 
oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?  4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: “Dovoľ, 
vyberiem ti smietku z oka” - a ty máš v oku brvno?!  5 Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom 
budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.  6 Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje 
perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.  7 Proste a dostanete! 
Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!  8 Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu 
otvoria.  9 Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb?  10 Alebo keby pýtal 
rybu, čo by mu dal hada?  11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš 
Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. (Mt 6,22-7,11 SSV) 



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

22 Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle.  23 Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude 
celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!  24 Nik nemôže slúžiť 
dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a 
druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.  25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o 
svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?  26 
Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie 
ste vy oveľa viac ako ony?  27 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu?  28 A čo sa tak 
staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú;  29 a hovorím vám, že ani Šalamún 
v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich.  30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes 
je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?!  31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: “Čo 
budeme jesť?” alebo: “Čo budeme piť?” alebo: “Čo si oblečieme?”!  32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú 
pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.  33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a 
jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.  34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa 
postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. 7,1 Nesúďte, aby ste neboli súdení.  2 Lebo ako budete 
súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.  3 Prečo vidíš smietku v 
oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?  4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: “Dovoľ, 
vyberiem ti smietku z oka” - a ty máš v oku brvno?!  5 Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom 
budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.  6 Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje 
perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.  7 Proste a dostanete! 
Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!  8 Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu 
otvoria.  9 Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb?  10 Alebo keby pýtal 
rybu, čo by mu dal hada?  11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš 
Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. (Mt 6,22-7,11 SSV) 



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

22 Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle.  23 Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude 
celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!  24 Nik nemôže slúžiť 
dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a 
druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.  25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o 
svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?  26 
Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie 
ste vy oveľa viac ako ony?  27 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu?  28 A čo sa tak 
staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú;  29 a hovorím vám, že ani Šalamún 
v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich.  30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes 
je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?!  31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: “Čo 
budeme jesť?” alebo: “Čo budeme piť?” alebo: “Čo si oblečieme?”!  32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú 
pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.  33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a 
jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.  34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa 
postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. 7,1 Nesúďte, aby ste neboli súdení.  2 Lebo ako budete 
súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.  3 Prečo vidíš smietku v 
oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?  4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: “Dovoľ, 
vyberiem ti smietku z oka” - a ty máš v oku brvno?!  5 Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom 
budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.  6 Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje 
perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.  7 Proste a dostanete! 
Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!  8 Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu 
otvoria.  9 Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb?  10 Alebo keby pýtal 
rybu, čo by mu dal hada?  11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš 
Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. (Mt 6,22-7,11 SSV) 



Aký je ANAGOGICKÝ zmysel textu (kam tým smerujeme)? 

22 Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle.  23 Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude 
celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!  24 Nik nemôže slúžiť 
dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a 
druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.  25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o 
svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?  26 
Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie 
ste vy oveľa viac ako ony?  27 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu?  28 A čo sa tak 
staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú;  29 a hovorím vám, že ani Šalamún 
v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich.  30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes 
je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?!  31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: “Čo 
budeme jesť?” alebo: “Čo budeme piť?” alebo: “Čo si oblečieme?”!  32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú 
pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.  33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a 
jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.  34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa 
postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. 7,1 Nesúďte, aby ste neboli súdení.  2 Lebo ako budete 
súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.  3 Prečo vidíš smietku v 
oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?  4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: “Dovoľ, 
vyberiem ti smietku z oka” - a ty máš v oku brvno?!  5 Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom 
budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.  6 Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje 
perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.  7 Proste a dostanete! 
Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!  8 Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu 
otvoria.  9 Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb?  10 Alebo keby pýtal 
rybu, čo by mu dal hada?  11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš 
Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. (Mt 6,22-7,11 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 dvanásty... 

inky 2016 


