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7. nedeľa v Cezročnom období „A“ 

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo 
povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: 
Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, 
nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť 
a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, 
aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa 
prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba 
niečo požičať. 

Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho 
blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa 
za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku 
vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. 

Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak 
pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je 
dokonalý váš nebeský Otec.“ 

Práca s obrazom 

Čo autor vyjadril touto kresbou? 

Hneď prvá veta, ktorú vyslovil Ježiš, inšpirovala autora: „Vám, ktorý ma počúvate, hovorím.“ Je skutočne 
veľmi dôležitá. Ježiš ňou hovorí niečo hlboké, niečo veľmi potrebné. Aby sme mohli spoznať pravdu, ktorú 
on ohlasuje, treba stíchnuť, treba sa otvoriť pre počúvanie. 

Na čo autor poukázal touto kresbou? 
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Počúvať – si vyžaduje otvorenosť, trpezlivosť, dôveru, slobodu... 

Môj priestor je v strede obrázku: kde sa zaradím? Medzi počúvajúcich? Zamýšľajúcich? Nepočúvajúcich 
a odchádzajúcich? 

Štyri schody: 

Modlite sa – to sú naše myšlienky. Začiatok zmeny je v našich myšlienkach. Slovo pokánie by sme mohli 
vysvetliť ako zmena zmýšľania. Na začiatku zmeny je MODLITBA. 

Žehnajte – to sú naše slová. Hovoriť o druhých dobre môže byť pekné predsavzatie aj na toto pôstne 
obdobie. 

Robte dobre – to sú naše skutky.  

Milujte – to je najvyššia úroveň – vo všetkom má byť láska. Na túto úroveň sa dostávame zdola – pozri 
obrázok. Milujte nepriateľov je prvá veta, ktorú hovorí Ježiš, no ďalšie tri sú návodom k dosiahnutiu lásky 
k nepriateľom. Ak som sa zaradil medzi počúvajúcich, potom vychádzam po schodoch modlitby – myšlienok 
dobra, po schodoch žehnania – slov dobra a po schodoch konania dobra. Až tak sa dostávam k Ježišovi 
a stávam sa mu podobnou/podobným. Inej cesty niet. Ježiš povedal: Ja som Cesta. 

K postoju milovať nepriateľov sa dopracujeme len postupne: cez myšlienky, slová a skutky (modliť sa – 
myslieť dobre, žehnať – hovoriť dobre, robiť dobre). Tieto 
slová by nám mali pripomenúť vyznanie hriechov na začiatku 
sv. omše: vyznávam... že som veľa zhrešil myšlienkami, 
slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého... 

Osemsmerovka s tajničkou: 

 

BRAT, BUDÚCNOSŤ, BUĎTE, CEZROČNÉ, DÁŽĎ, EVANJELIUM, 
HNEV, KNIHA, LEVITIKUS, LIST KORINŤANOM, LITURGIA, 
MILOVAŤ, MODLIŤ SA, NAPOMENUTIE, NEBESKÝ, NEDEĽA, 
NENÁVIDIEŤ, NEPRIATEĽ, NÚTIŤ, OKO, OTEC, POŽEHNANIE, 
PRENASLEDOVAŤ, PRÍTOMNOSŤ, SLNKO, SRDCE, SVET, ZUB, 
ŽIVOT 
(Podľa metodických pokynov k biblickému listu č. 26, ktoré pripravil ThDr. Jozef 
Šelinga, PhD. spracovala sr. M. Faustína Zaťková, FDC) 


