
Štvrtok 19. októbra 2017 

Piesne: ES č. 459, 445 

Text: Mk 3, 31 – 35 

„Tu prišla Jeho matka a Jeho bratia; zostali vonku a poslali po Neho. Zástup, ktorý sedel 

okolo Neho, Mu povedal: Ajhľa, Tvoja matka a bratia i sestry sú vonku a hľadajú Ťa. A On im 

odpovedal: Kto je moja matka a moji bratia? A poobzerajúc sa po tých, čo sedeli okolo Neho, 

povedal: Ajhľa, moja matka a moji bratia! Lebo kto činí vôľu Božiu, ten mi je bratom aj 

sestrou, aj matkou.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Za Pánom Ježišom prichádza Jeho matka Mária i Jeho súrodenci. Privádza ich za Ním láska, 

obava a najmä strach. Počuli o Ježišových skutkoch lásky, vyučovaní zástupov, ale aj 

o škriepkach s farizejmi a so zákonníkmi. Mária sa bála o svojho Syna, že Mu ublížia. Mala 

v čerstvej pamäti slová staručkého Simeona: „... ale aj tebe prenikne dušu meč...“ (L 2, 38) 

Chcela sa stretnúť so svojím Synom; možno Mu chcela navrhnúť, aby sa vrátil domov. No 

Pán Ježiš sa nestretne so svojou rodinou – nie preto, že je obklopený zástupom, nie preto, že 

nemá rád svoju pokrvnú rodinu. Pohľad však upiera na svoju duchovnú rodinu, na učeníkov, 

ktorí opustili všetko a nasledujú Ho. Na nich poukazuje ako na svoju rodinu, lebo pre Neho sú 

na prvom mieste tí, ktorí činia alebo sa snažia činiť Božiu vôľu. Ona má prednosť pred 

všetkým ostatným. Pán Ježiš čineniu Božej vôle podriadil celý svoj život. Preto prišiel na 

svet, preto niesol hriechy celého sveta, preto trpel a umrel na golgotskom kríži. Konal Božiu 

vôľu, ktorá mala prednosť pred matkou a súrodencami, ktorí v Neho ešte neuverili. K čineniu 

Božej vôli volá aj nás, ktorí nosíme Jeho meno. Nabáda nás, aby sme neboli len poslucháčmi 

Božieho slova, ale i jeho činiteľmi, aby sme sa skutkami lásky snažili patriť do Jeho 

duchovnej rodiny a k nej privádzali aj svoje deti, vnúčatá, rodinu a svojich blížnych. Pán Ježiš 

je náš Brat, je stále pri nás, aby nás ochránil pred hriešnym svetom, a my aj napriek 

ťažkostiam máme plniť vôľu Otca nebeského. Amen. 

 

Modlitba:  

Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, že si sa pre nás rozhodol opustiť nebeský dom svojho Otca, 

aby si bol v našej blízkosti a stal sa naším Bratom. Ty kráčaš s nami, držíš nás za ruku, aby 

sme neupadli do zvodov tohto sveta, ktorý sa snaží odviesť nás od Teba. Daj, prosíme, aby 

sme nikdy nepustili Tvoju ruku a dali sa Tebou viesť, aby sme dosiahli náš cieľ: patriť do 

duchovnej rodiny, ktorá sa i napriek slabosti snaží plniť vôľu Otca nebeského. Amen. 
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