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Nedeľa 4. týždňa po Päťdesiatnici 

 
 

MILÉ DETI! 
 
Hovorí sa, že skúseného 

človeka tak ľahko neprekvapíte. 
Keďže sa v živote stretol s mnohými 
vecami, v zásade ho nič nemôže 
prekvapiť. Poznáme však veľa ľudí 
okolo nás, ktorí zrazu povedia: 
„Som veľmi prekvapený, lebo 
s niečím takým som sa nikdy 
nestretol“. U ľudí je to bežné, ale 
Ježišovi by sa to nemohlo stať. 
A predsa...     viac v katechéze 

 
 
 
EVANJELIUM Mt 8,5-13 
 

 
 
 
V tom čase Ježiš vošiel do Kafarnauma,  pristúpil  k nemu  stotník  s prosbou: „Pane, sluha mi 

leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu 
odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha 
ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: 
„Choď!“ - ide; inému: „Poď sem!“ - tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ - on to urobí.“ Keď 
to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som 
nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s 
Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von 
do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“ A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, 
ako si uveril.“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel. 

 
KATECHÉZA: 
 
Dnešná udalosť sa odohrala v Kafarnaume, ktorý leží v blízkosti Genezaretského jazera. Ježiš 

okolo tohto jazera vykonával svoju verejnú apoštolskú činnosť. Mnohí rodáci ho však neprijímali 
spôsobom, ako sa patrí na Božieho Syna. Považovali ho za obyčajného človeka. V mestách, kde 
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urobil najviac zázrakov vyčítal ľuďom, že sa neobrátili. Aj  meste Kafarnaum urobil veľa zázrakov, 
ale ľudia sa neobrátili.  

V Kafarnaume však Ježiša stretlo aj veľké prekvapenie. Nebolo však od rodákov, ale od 
stotníka, rímskeho vojaka, veliteľa vojenskej jednotky. Tento muž je veľmi sympatickou postavou 
a určite si zaslúži náš obdiv. Prosí Ježiša o uzdravenie svojho sluhu. Je totiž vážne znepokojený 
zdravím a jeho možnou smrťou. Z ohľadu nato, akým spôsobom sa v tom čase zaobchádzalo 
s otrokmi, či sluhami (...často aj zvieratá sa mali lepšie ako oni), to bolo nezvyčajná prosba. Stotník 
však ukázal, že mu na jeho sluhovi záleží, že ho má rád a že si cení prácu, ktorú pre neho robí. 
A určite si uvedomuje, že aj jeho sluha je človek, ktorý má svoju dôstojnosť. Je však občan Ríma a 
navyše pohan, a necíti sa hodným, aby Ježiš šiel do jeho domu .....preto rieši situáciu veľkou vierou 
Ježišovmu slovu. (niekde tu na boku by som si vedel predstaviť obrázok Ježiša a stotníka, kde by 
nad ním bolo napísané: Doplňte, čo povedal stotník Ježišovi  

 

 
 
Stotník verejne ukázal svoju vieru, za ktorú sa navyše nehanbil. Nedbal ani na možné 

potrestanie za takéto verejné správanie. Človek, od ktorého sa postoj viery voči Ježišovi 
neočakával, preukázal veľkú vieru, čím prekvapil aj samotného Ježiša. Evanjelista Matúš situáciu 
opisuje, že Ježiš sa zadivil a svoje prekvapenie potvrdil slovami o tom, že takú vieru nenašiel 
u nikoho v Izraeli. Úprimná viera tohto pohana prekvapila Ježiša a zahanbila zbožnosť mnohých 
Židov. 

  
 

ČOMU NÁS UČÍ DNEŠNÉ EVANJELIUM?  
 

• Nikým nepohŕdame, každého prijímame takého akým je. 
• Modlime sa a prihovárajme sa za druhých. 
• Verme sile Ježišovho slova. 
• Za svoju vieru sa nehanbime. 
• Aj dnes môžeme prekvapiť Ježiša svojou živou, úprimnou a hlbokou vierou. 
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• Nikým nepohŕdame, každého prijímame takého akým je.
• Modlime sa a prihovárajme sa za druhých.
• Verme sile Ježišovho slova.
• Za svoju vieru sa nehanbime.
• Aj dnes môžeme prekvapiť Ježiša svojou živou, úprimnou a hlbokou vierou.



NÁJDETE EŠTE NIEKDE VO SVÄTOM PÍSME AKO ČLOVEK SVOJOU VIEROU 
„PREKVAPIL“ BOHA? POMÔŽU VÁM SLOVÁ, KTORÉ BOH NÁSLEDNE ADRESOVAL 
TOMUTO ČLOVEKU: 

 
 

Na seba samého prisahám – toto je Pánov výrok -: Pretože si toto urobil, a svojho 
syna, svojho jediného si neušetril predo mnou, zahrniem ťa požehnaním a 

prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo. Bude ho ako hviezd na nebi a ako piesku na 
morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov a v tvojom 
potomstve budú požehnané všetky národy zeme preto, že si poslúchol môj hlas.  

(Gn 22, 16-18) 
 
DOPLŇTE MENO, KOMU BOLI TIETO SLOVÁ ADRESOVANÉ: 
 
 

       
 
 
VYFARBI OBRÁZOK 
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