
Zamyslenia na týždeň po 14. nedeli po Svätej Trojici 
 

Nedeľa 2. septembra 2018 – 14. nedeľa po Svätej Trojici 

Piesne: ES č. 447, 543 

Text: Mt 6, 1 – 4 

„1Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli; ináč nemáte odplatu u 

svojho Otca, ktorý je na nebesiach. 2Preto keď dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako robia 

pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru vám hovorím: Majú svoju 

odmenu! 3Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica, 4aby tvoja 

almužna zostala v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Je krásne slnečné ráno. Sedím na námestí iba kúsok od synagógy a vidím, ako sa desiatky 

ľudí ponáhľajú na bohoslužbu. Ja sa nikam neponáhľam. Choroba zo mňa urobila mrzáčku. 

Muža som pochovala a nemám už nikoho. Živia ma almužny bohatých, ktoré prerozdeľujú 

nám, čo nemáme nič. Často premýšľam nad tým, čo bude so mnou ďalej. Zrazu moje 

premýšľanie vystriedal zvuk pozauny. Znamená to, že nastal čas dávania almužien. Farizeji 

prinášali veľmi vysoké dary. Skôr sa mi zdalo, že sa predbiehali, kto dá viac. Čím väčší dar, 

tým dlhšie trúbenie, aby aj v nebi upozornili na prinesený dar. Poviem vám, dnes to trúbenie 

nemalo konca. No nevadilo mi to. Možno sa aj mne dostane trochu viac. Mali ste vidieť, ako 

sa po bohoslužbe všetci krútili okolo toho bohatého farizeja. Všetci sa chceli dostať do jeho 

priazne. No vzápätí počujem istú skupinu mužov, ktorí sa rozprávajú o Ježišovi. Veľa som 

o Ňom počula a bolo mi ľúto, že som sa s Ním nemohla stretnúť. Mužovia spomínali na 

Ježišove slová. „Pamätáte sa, čo Pán Ježiš hovoril na vrchu?“ – opýtal sa jeden z nich.  „Keď 

dávaš almužnu, netrúb pred sebou ... a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe...“ Musím 

povedať, že slová týchto mužov ma veľmi zaujali. Premýšľala som nad tým. Hoci mi zvuk 

pozauny znel ako nová nádej, uvedomila som si, že je aj iná cesta, ako prinášať dary na oltár 

Hospodinov. 

Touto ilustráciou som sa snažila vykresliť zvyklosti cirkevnej obce Ježišovej doby. Pán Ježiš 

odhaľuje nekalé úmysly a nečestné pohnútky. Ostrou kritikou otvára oči svojim poslucháčom 

a poukazuje na nebezpečenstvo udomácnených praktík. Odsudzuje divadlo okolo dávania 

almužien. Nezdieľa spôsob, akým sa má prejavovať súcit, láska a obetavosť. On do popredia 

stavia skrytosť. Pán Ježiš chce týmito slovami pozvať svojich nasledovníkov, aby ich služba 

bola taká skrytá, že si ju nebudú vôbec uvedomovať. Takáto služba má viesť k umenšeniu 



svojho JA natoľko, aby sa pri poslednom súde mohli začudovane opýtať: „Kedy sme Ťa videli 

trpiaceho a pomohli sme Ti?“ Začiatkom nového školského roka kladiem toto evanjelium na 

srdce všetkých detí a študentov. Ich „almužnou“ sú známky prinesené za svoju usilovnosť. 

I tu nás však Pán Ježiš napomína, aby  získavanie vedomostí nebolo len také naoko 

a neslúžilo na budovanie svojho ega. Pán Ježiš učí pokornému a zodpovednému prístupu 

k povinnostiam, ktoré treba konať. Nech vás počas celého roka sprevádza uistenie, že Otec 

nebeský, ktorý vidí v skrytosti odplatí vám. Amen.  

 

Modlitba: 

Milý Bože, Ty vidíš do našich sŕdc. Vidíš naše pohnútky a úmysly, aj tie nekalé, ktorými 

chceme dať vyrásť svojmu JA. Odpusť nám, prosíme, pre svojho Syna – Ježiša Krista. Pomôž 

nám konať skutky lásky v skrytosti, pokore a vďačnosti za všetko požehnanie, ktoré z Tvojej 

štedrej ruky prijímame. Amen.  

Mgr. Ľubica Gdovinová, seniorálna kaplánka Gemerského seniorátu 


