
4: Pôstna nedeľa – Jn 9,1-41; 

 

Drahí moji veriaci, dnešná nedeľa sa volá aj nedeľou „Laetare“ čo znamená raduj 

sa. To sa nám nejak nezdá. Máme sa radovať? A z čoho?  

V dnešnom Evanjeliu Ježiš dáva zrak od narodenia slepému. To je veľká symbolika 

v ktorej možno vidieť aj našu situáciu pri narodení. Boli sme slepí, lebo dedičný 

hriech nás robil neschopných vnímať veci Božie. Slepec v dnešnom Evanjeliu uvidel 

vďaka Ježišovmu obradu, ktorý vykonal na ňom. Pomazal mu oči blatom a kázal 

mu umyť sa. Predobraz krstu. Naše blato dedičného hriechu zmýva voda 

„Poslaného“ a on uvidel a napriek všetkým prekážkam uveril v Ježiša.  

No sú tam aj tí ktorí odmietajú Krista. Je to naša situácia. Uveríme a budeme 

spasení, alebo neuveríme a budeme vylúčení z priateľstva Kristovho. Čo si 

vyberieme? Boli sme pokrstení, Ježiš nám otvoril oči aby sme videli Boha a verili 

mu. Alebo môžeme aj vzdorovať ako farizeji. Situácia v ktorej sme, skúša našu 

vieru a dôveru, či budeme verní alebo budeme spolu so svetom frflať, nadávať, 

alebo budeme mať depku, lebo je to nad naše sily. Ale Boh v Ježišovi Kristovi aj 

nám hovorí že táto situácia je preto, aby sa ukázala Božia moc. Dovoľme Bohu, aby 

túto moc ukázal aj v našom živote. Ale MI mu to musíme dovoliť.      

Je nemožné sa stretávať spoločne v kostole, ale chcem vás upozorniť že je veľa 

možností ako sledovať sv. omše a primať Ježiša duchovne. Počúvajte rádio LUMEN  

alebo sledujte TV LUX, kde sú sv. omše. Ak potrebujete sv. spoveď, budem bývať 

v kostole v Blatnici v piatok a sobotu o 17.00 do 18.00 hod. pre súkromnú adoráciu 

či spoveď. Ak budete potrebovať v inom čase moje kňazské služby, zavolajte mi, 

aby sme sa dohodli na stretnutí. 

Žehnám vás a som tu s vami. Ježiš je s nami, Panna Mária je s nami, Boh nech je 

s nami.  

 

Nitrianska Blatnica 22.3.2020    

    


