
ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA A 
(NEDEĽA RADOSTI) 
 

     Pri návšteve kostola si môžete dnes všimnúť, že tam, kde je to možné, kňaz pri svätej 

omši je oblečený do ružového ornátu. Je to z toho dôvodu, že dnešnou nedeľou slávime 

vrchol pôstneho obdobia, čo prináša radosť z prvej polovice prežitého pôstu, ale zároveň 

je pred nami druhá polovica tohto obdobia, ktorá bude zavŕšená veľkonočnými 

sviatkami. V tomto období sme viacej ochotní, než inokedy, vypočuť si dnešné 

z najdlhších statí evanjelia a zároveň sa nad ním zamyslieť. 

     Určite sa vám stalo, že ste na ulici videli človeka s bielou paličkou, s ktorou si 

pomáha, akoby hľadať cestičku, aby do niekoho alebo do niečoho nenarazil. Môžeme 

vidieť aj človeka sprevádzaného vycvičeným psom alebo človeka sprevádzaného iným 

človekom. Vo všetkých týchto prípadoch vieme, že ide o nevidiaceho človeka. Čo by 

dal takýto nevidiaci človek za to, aby mohol vidieť tak ako ostatní ľudia? Telesná slepota 

je zlá, ale jestvuje aj duševná slepota. Ako vidíme z dnešného evanjelia, že Pán Ježiš 

viac myslí na takúto slepotu. Sami ste sa možno v živote prichytili pri takomto 

konštatovaní: Kde som mal(a) oči? Či som bol(a) slepý(á)? Áno, hoci telesnými očami 

dobre vidíme, no v duševnej oblasti sme slepí. Nepravdu pokladáme za pravdu, 

nespravodlivosť za spravodlivosť, zlo za dobro.  

     Dajme si otázku: „Čo je najväčšou príčinou duševnej slepoty?“ Odpoveď znie, že je 

to hriech. Napríklad, mladá vydatá žena nechce mať deti a keď dôjde k počatiu, tak ide 

na potrat. Prečo vie byť taká bezcitná k dieťaťu pod jej srdcom? Aký je to hriech? 

Vražda, lenivosť? Alebo ďalší príklad. Manželia si postavia dom, kde chcú šťastne 

bývať aj s deťmi, ale prejde nejaký čas a manžel začína denne prichádzať domov opitý 

a všetko, čo nadobudol, rozbíja, hreší, kľaje, kým nezaspí. Hriech opilstva mu zatienil 

duševný zrak. Pozrime sa napríklad aj do domu pre dôchodcov. Sám som bol svedkom 

plačúcich starčekov, ktorí mi povedali, že dom prepísali na deti, dali im celé úspory na 

zakúpenie auta, no po určitom čase im deti dávali najavo, že sú doma nepohodlní, a preto 

ich dali do domova dôchodcov. Ako mi to raz jeden starček povedal, že ho deti neprišli 

navštíviť ani na Vianoce či Veľkú noc. Ktorý hriech zaslepil takéto deti voči rodičom? 

Je to hriech lakomstva. A takto by som mohol pokračovať aj ďalej. 

     A tak, hriech je tá choroba, ktorá spôsobuje duševnú slepotu človeka. Hriech je 

príčina, že nevidíme správne. Nevidíme správne nielen pozemské veci, ale horšie na tom 

je, že nevidíme nebeského Otca. Často žijeme tak, ako keby ho nebolo. Sme slepí voči 

Bohu. Netúžime po ňom, nejdeme k nemu.  

     Kto nám pomôže, aby sme správne videli? Samozrejme, že je to Pán Ježiš, ktorý nám 

chce otvoriť duševný zrak. Lebo oči zatemnené hriechom pokladajú za blato každé 

Ježišovo slovo, jeho milosrdenstvo, jeho lásku, jeho sviatosť pokánia, jeho svätú omšu, 

lebo pre také oči je toto všetko zaostalosť, tmárstvo, zbytočnosť. Jedným slovom ako 

nepotrebné blato. A predsa, týmto Ježišovým „blatom“ môže byť vyliečená duševná 

slepota, aby sme mohli zvolať tak, ako dnešný vyliečený slepec z evanjelia: „Verím, 

Pane!“ Verím znamená, správne vidím. V Ježišovom svetle správne vidím nebeského 

Otca, jeho lásku, jeho milosrdenstvo, a preto sa viniem k nemu. V Ježišovom svetle 

správne vidím aj svojho blížneho i všetky veci na svete. No nie je to nádherné? 

     Milí priatelia. V tomto vrcholnom Pôstnom období sa zhromažďujeme okolo Ježiša 

trpiaceho, bičovaného, tŕním korunovaného a umučeného. Zhromažďujeme sa 

na pobožnostiach krížovej cesty. A ešte viac pri svätej omši, pri ktorej sa sprítomňuje 

jeho svetlo a láska, aby sme tak šťastne vždy zvolali: „Verím, Pane!“  
 

     Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov. 


