
diel šestnásty... 



PREDSAVZATIE 
z minulého 
stretnutia: 
Ako sme 
dopadli?  
 



 
Zopakovanie 
 

Ježiš má nároky ako Boh: 

Vyžaduje od ľudí bezvýhradné a úplné 
nasledovanie. Učeník musí dať Jemu a Jeho 
vedeniu prednosť pred všetkým ostatným. 

 

 

Dnes začneme spoznávať,  
prečo je to tak... 



Vydanie sa na cestu (Mt 9,35–10,15) 

 35 A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o 
kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.  36 Keď videl zástupy, zľutoval sa nad 
nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera.  37 Vtedy povedal svojim 
učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo.  38 Preto proste Pána žatvy, aby poslal 
robotníkov na svoju žatvu."  10,1 Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad 
nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.  2 A toto sú 
mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a 
jeho brat Ján,  3 Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš,  4 Šimon 
Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.  5 Týchto dvanástich Ježiš vyslal 
prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte;  6 choďte radšej 
k ovciam strateným z domu Izraela!  7 Choďte a hlásajte: “Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. 
Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.  9 Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani 
peniaze;  10 ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás 
tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej.  12 Keď vojdete do domu, pozdravte 
ho!  13 Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z 
takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: Krajine 
Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. (Mt 9,35-10,15 SSV) 



Povolanie a vyvolenie k jednote s Kristom 

36 Keď videl zástupy, zľutoval 
sa nad nimi, lebo boli 
zmorené a sklesnuté ako ovce 
bez pastiera.  37 Vtedy 
povedal svojim učeníkom: 
"Žatva je veľká, ale robotníkov 
málo.  38 Preto proste Pána 
žatvy, aby poslal robotníkov 
na svoju žatvu."  10,1 Zvolal 
svojich dvanástich učeníkov a 
dal im moc nad nečistými 
duchmi, aby ich vyháňali a 
uzdravovali každý neduh a 
každú chorobu.  2 A toto sú 
mená dvanástich apoštolov: 
prvý Šimon, zvaný Peter, a 
jeho brat Ondrej, Jakub 
Zebedejov a jeho brat Ján,  3 
Filip a Bartolomej, Tomáš a 
mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a 
Tadeáš,  4 Šimon Kananejský a 
Judáš Iškariotský, ktorý ho 
potom zradil. Týchto 
dvanástich Ježiš vyslal… 

• zľutoval sa nad nimi... – Presne toto je Otcov postoj. Otec sa 
zľutoval nad ľuďmi, pretože boli stratení a zablúdení – jeden zo SZ 
slov pre hriech doslova značí zablúdiť, stratiť sa.  

Cirkev tento Otcov postoj zrkadlí v IV. eucharistickej modlitbe:  

„...keď [človek] pre svoju neposlušnosť stratil tvoje priateľstvo, 
[Otče,] neponechal si ho v moci smrti, ale milosrdne si pomáhal 
všetkým,  aby ťa hľadali a našli. Viac raz si ľuďom ponúkol zmluvu 
a ústami prorokov si ich povzbudzoval, aby očakávali spásu. Sväty 
Otče, až tak si svet miloval, že, v plnosti času poslal si nám za 
Spasiteľa svojho jednorodeneho Syna...“ 

Ježiš je Synom Otca. Nielen ako „jednorodený“, ale aj ako „dokonalý 
obraz Otca“: „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14,9 SSV). V tom je 
podstata synovstva: podobnosť s Otcom, jednota s Otcom. Syn, 
ktorý zradí podobnosť i jednotu s Otcom, preto v podobenstve 
vyznáva: „Už nie som hoden volať sa tvojím synom“ (Lk 15,21 SSV) 

Ale to nie je Ježišov prípad. On JE dokonalým Synom Otca – a preto 
má aj rovnaké postoje a pohnútky. To, čo koná Otec, teraz úplne 
rovnako koná aj Syn – a preto je Synom! 



Povolanie a vyvolenie k jednote s Kristom 

36 Keď videl zástupy, zľutoval 
sa nad nimi, lebo boli 
zmorené a sklesnuté ako ovce 
bez pastiera.  37 Vtedy 
povedal svojim učeníkom: 
"Žatva je veľká, ale robotníkov 
málo.  38 Preto proste Pána 
žatvy, aby poslal robotníkov 
na svoju žatvu."  10,1 Zvolal 
svojich dvanástich učeníkov a 
dal im moc nad nečistými 
duchmi, aby ich vyháňali a 
uzdravovali každý neduh a 
každú chorobu.  2 A toto sú 
mená dvanástich apoštolov: 
prvý Šimon, zvaný Peter, a 
jeho brat Ondrej, Jakub 
Zebedejov a jeho brat Ján,  3 
Filip a Bartolomej, Tomáš a 
mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a 
Tadeáš,  4 Šimon Kananejský a 
Judáš Iškariotský, ktorý ho 
potom zradil. Týchto 
dvanástich Ježiš vyslal… 

• zavolal... vyslal... – Tu sa z učeníkov stávajú apoštoli. Štafeta sa 
teraz odovzdáva ďalej – a učeníci sa začínajú učiť, čo to znamená byť 
Božími deťmi. 

„Božia rodina“ Trojice žije láskou, ktorá sa zdieľa a daruje: Otec 
Synovi, Syn Otcovi, rovnako aj vo vzťahu k Duchu. 

To isté darovanie Boh žije a „koná“ vo vzťahu k ľuďom, ktorých 
stvoril nato, aby s nimi svoj blažený Trojičný život zdieľal. Boh nemal 
žiaden iný dôvod človeka tvoriť okrem tohto, ktorý zrkadlí túto 
podstatu a povahu Boha a Jeho života: nepotreboval od nás nič, ani 
vieru, ani uctievanie, ani dary... Stvoril nás, aby sa On delil s nami. 

Stať sa súčasťou Božej rodiny – a teda synom / dcérou Boha 
znamená prijať tento život Trojice za svoj – a teda žiť a konať to čo 
boh a rovnako ako Boh. Slovami hesla jubilejného roku 2016: stať sa 
„milosrdní ako Otec“.  

Presne toto teraz Ježiš vyjavuje učeníkom: „Ako mňa poslal Otec, aj 
ja posielam vás“ (Jn 20,21 SSV). A oni, ak chcú byť synmi Otca a 
členmi Božej rodiny, zbožštení v Trojici, sa musia pre túto cestu 
rozhodnúť a stať sa takí, ako Otec. 



Zbožštiť sa znamená stať sa takým, ako Boh –  

a byť ako Boh znamená byť ako Boh. 

Prijať dar Božieho života znamená začať žiť Božím životom –  

a žiť ako Boh znamená žiť ako Boh. 

Ak teda chceš byť ako Boh, musíš byť ako Boh. 

A ak chceš žiť Boží život, musíš žiť Boží život. 

Prvý zákon zbožštenia sa: ZÁKON PODOBNOSTI 

36 Keď videl zástupy, zľutoval 
sa nad nimi, lebo boli 
zmorené a sklesnuté ako ovce 
bez pastiera.  37 Vtedy 
povedal svojim učeníkom: 
"Žatva je veľká, ale robotníkov 
málo.  38 Preto proste Pána 
žatvy, aby poslal robotníkov 
na svoju žatvu."  10,1 Zvolal 
svojich dvanástich učeníkov a 
dal im moc nad nečistými 
duchmi, aby ich vyháňali a 
uzdravovali každý neduh a 
každú chorobu.  2 A toto sú 
mená dvanástich apoštolov: 
prvý Šimon, zvaný Peter, a 
jeho brat Ondrej, Jakub 
Zebedejov a jeho brat Ján,  3 
Filip a Bartolomej, Tomáš a 
mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a 
Tadeáš,  4 Šimon Kananejský a 
Judáš Iškariotský, ktorý ho 
potom zradil. Týchto 
dvanástich Ježiš vyslal… 

Ježiš je Boh – a preto myslí ako Boh, žije ako Boh a koná ako Boh. 

Povoláva nás k tomu, aby sme zdieľali Jeho život a samo Jeho bytie: 
„Ostaňte vo mne a ja vo vás ... aby ste aj vy boli tam, kde som ja” 
(Jn 14,3; 15,4 SSV).  

Presne k tomuto teraz povoláva učeníkov:  

• majte rovnakú starosť, akú mám ja,  

• usilujte o to isté, o čo usilujem Ja,  

• konajte to isté, čo konám ja,  

• aby ste boli ako ja, aby ste boli vo Mne a ja vo vás, aby ste boli 
tam, kde som Ja. 



Povolanie a vyvolenie k jednote s Kristom 

36 Keď videl zástupy, zľutoval 
sa nad nimi, lebo boli 
zmorené a sklesnuté ako ovce 
bez pastiera.  37 Vtedy 
povedal svojim učeníkom: 
"Žatva je veľká, ale robotníkov 
málo.  38 Preto proste Pána 
žatvy, aby poslal robotníkov 
na svoju žatvu."  10,1 Zvolal 
svojich dvanástich učeníkov a 
dal im moc nad nečistými 
duchmi, aby ich vyháňali a 
uzdravovali každý neduh a 
každú chorobu.  2 A toto sú 
mená dvanástich apoštolov: 
prvý Šimon, zvaný Peter, a 
jeho brat Ondrej, Jakub 
Zebedejov a jeho brat Ján,  3 
Filip a Bartolomej, Tomáš a 
mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a 
Tadeáš,  4 Šimon Kananejský a 
Judáš Iškariotský, ktorý ho 
potom zradil. Týchto 
dvanástich Ježiš vyslal… 

• Dvanástich – „Starověký Izrael chápal sám sebe jako svazek 
dvanácti kmenů, které vzešly z Jakuba/Izraele“ (ak nie je uvedené inak, tak 

Sacra Pagina) – táto symbolika sa zase objavuje v počte Dvanástich, 
ktorí tak symbolizujú základ pre Nový Izrael, postavený na Novej 
zmluve a už viac neobmedzený na jeden „fyzický národ“. S Ježišom 
tak začína nových „dvanásť kmeňov Izraela“ a ním je Cirkev, Božie 
Kráľovstvo na zemi. 

Menoslov znova potvrdzuje, že toto povolanie (ktoré na konci Mt 
evanjelia bude ešte raz zopakované už univerzálne) je veľmi presné 
a osobné. Matúš uvádza presný zoznam apoštolov, pretože oni sú 
základom Cirkvi: „19 Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste 
spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny.  20 Ste postavení na 
základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám 
Kristus Ježiš“ (Ef 2,19-20 SSV) 

• prvý Šimon – On je Skala (Mt 16,18) a námestník Krista (Jn 21,15-17) 

• dal im moc – Matouš, který v kap. 8-9 názorně ukázal Ježíšovu moc, 
ho zde líčí jako toho, kdo uděluje tuto moc Dvanácti.“ – a tým znova 
podtrhuje Kristovu výnimočnosť ako Boha, ktorý má moc sám 
v sebe.  



Kristus = Cirkev 

Jednota s Kristom = Jednota s Cirkvou 

Cirkev je tam, kde sú apoštoli, na ktorých základe je Cirkev ako 
Kristovo Telo vybudovaná. 

Ďalší zákon zbožštenia sa: ZÁKON CIRKVI 

36 Keď videl zástupy, zľutoval 
sa nad nimi, lebo boli 
zmorené a sklesnuté ako ovce 
bez pastiera.  37 Vtedy 
povedal svojim učeníkom: 
"Žatva je veľká, ale robotníkov 
málo.  38 Preto proste Pána 
žatvy, aby poslal robotníkov 
na svoju žatvu."  10,1 Zvolal 
svojich dvanástich učeníkov a 
dal im moc nad nečistými 
duchmi, aby ich vyháňali a 
uzdravovali každý neduh a 
každú chorobu.  2 A toto sú 
mená dvanástich apoštolov: 
prvý Šimon, zvaný Peter, a 
jeho brat Ondrej, Jakub 
Zebedejov a jeho brat Ján,  3 
Filip a Bartolomej, Tomáš a 
mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a 
Tadeáš,  4 Šimon Kananejský a 
Judáš Iškariotský, ktorý ho 
potom zradil. Týchto 
dvanástich Ježiš vyslal… 

„Buďte všichni jednotní s biskupem, jako Ježíš s Otcem a jako kněží s 
apoštoly. Mějte v úctě jáhny, jako máte v úctě Boží zákon. Kdo patříte k 
církvi, nečiňte nic bez biskupa. Nechť je za pravou Eucharistii považována 
ta, již koná biskup a koho tím pověřil. Kde biskup, tam ať je i lid, jako kde je 
Kristus, tam je i katolická církev. Bez svolení biskupa není dovoleno ani křtít 
ani konat hody lásky. Co on schválí, to je milé i Bohu a proto i pevné a 
jisté.“  

(Ignác Antiochijský, žiak Jána apoštola, List do Smyrny 8; 107 po Kr.)  

„Snažme se tedy, abychom nejednali proti vůli biskupa a podřiďme se mu 
jako Bohu.“  

(Ignác Antiochijský, žiak Jána apoštola, List do Efezu 5; 107 po Kr.) 

Pravdivé poznanie, to je učenie apoštolov, starobylé usporiadanie Cirkvi po 
celom svete a jedinečná manifestácia Kristovho tela v postupnosti biskupov, 
ako nasledovali po sebe na každom mieste, kde Cirkev jestvuje, a ktorá 
siaha až po nás.“  

(Ireneus z Lyonu, Adversus Haereses IV,33,8; 180 po Kr.) 



Povolanie a vyvolenie k jednote s Kristom 

36 Keď videl zástupy, zľutoval 
sa nad nimi, lebo boli 
zmorené a sklesnuté ako ovce 
bez pastiera.  37 Vtedy 
povedal svojim učeníkom: 
"Žatva je veľká, ale robotníkov 
málo.  38 Preto proste Pána 
žatvy, aby poslal robotníkov 
na svoju žatvu."  10,1 Zvolal 
svojich dvanástich učeníkov a 
dal im moc nad nečistými 
duchmi, aby ich vyháňali a 
uzdravovali každý neduh a 
každú chorobu.  2 A toto sú 
mená dvanástich apoštolov: 
prvý Šimon, zvaný Peter, a 
jeho brat Ondrej, Jakub 
Zebedejov a jeho brat Ján,  3 
Filip a Bartolomej, Tomáš a 
mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a 
Tadeáš,  4 Šimon Kananejský a 
Judáš Iškariotský, ktorý ho 
potom zradil. Týchto 
dvanástich Ježiš vyslal… 

• dal im moc... – gr. exúzia, atorita, právomoc, jurisdikcia. 

Tieto dary sú súčasťou jednoty s Kristom: 

• PODOBNOSŤOU s Kristom a LÁSKOU k Nemu sa s Ním zjednocujeme – a 
tvoríme tak Jeho Telo, Cirkev, tvoríme tak samého Krista, sme Kristom: 
„Nielenže ste sa stali kresťanmi, ale samým Kristom. .. Stojte v úžase a radujte 
sa, stali ste sa Kristom“ (sv. Augustín) 

• ÚČASŤ NA KRSTOVI potom je účasťou na Jeho blaženom živote – ale aj na 
Jeho autorite a moci: „Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude 
konať skutky, aké ja konám“ (Jn 14,12 SSV): 

- ZÁZRAKY a ZNAMENIA: „Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný 
podľa toho istého Ducha slovo poznania,  9 iný vieru v tom istom Duchu a 
iný v tom istom Duchu dar uzdravovať,  10 iný schopnosť robiť zázraky, iný 
prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný 
vysvetľovať jazyky“ (1 Kor 12,8-10 SSV); 

- AUTORITA vzhľadom k Diablovi: „V celém světě i ve vašem městě Římě 
se nachází velké množství posedlých, které rozliční exorciste, kouzelníci a 
mágové nebyli s to uzdravit. Naproti tomu mnoho z nás křesťanů 
vystoupilo proti těmto zlým duchům ve jménu Ježíše Krista ukřižovaného 
za Poncia Piláta, a tak jsme dotyčné lidi uzdravili, když jsme vyhnalizlé 
duchy…“ (sv. Justín, II. storočie) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Kam ísť? 

... prikázal im: "K pohanom 
nezabočujte a do samarijských 
miest nevchádzajte;  6 choďte 
radšej k ovciam strateným z domu 
Izraela!  7 Choďte a hlásajte: 
“Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych 
krieste, malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte. Zadarmo 
ste dostali, zadarmo dávajte.  9 
Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
striebro, ani peniaze;  10 ani kapsu 
na cestu si neberte, ani dvoje šiat, 
ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete 
do niektorého mesta alebo dediny, 
vypytujte sa, kto je vás tam hoden. 
Tam potom ostaňte, kým nepôjdete 
ďalej.  12 Keď vojdete do domu, 
pozdravte ho!  13 Ak ten dom bude 
toho hoden, nech naň zostúpi váš 
pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A 
keby vás niekto neprijal, ani vaše 
slová nevypočul, z takého domu 
alebo aj mesta odíďte a straste si 
prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: 
Krajine Sodomčanov a Gomorčanov 
bude v deň súdu ľahšie ako takému 
mestu. 

HISTORICKÉ POZADIE...: 

„Ve starověkém Středomoří šířili filosofické a náboženské 
nauky především putující misionáři.  

Kynikové (slov. cynici) byli pověstní svými promluvami na rozích 
ulic a svým asketickým způsobem života.  

Podle Epiktéta (3.22.19-26) pravý kynik ví, že „byl od Dia vyslán 
k lidem, dílem jako posel, aby jim ukázal, že pokud se týká dobra 
a zla, jsou na bludné cestě, že hledají podstatu dobra i zla tam, 
kde není, že neuvažují o tom, kde skutečně jest".  

Kynická misie nebrala v úvahu nebezpečí cestování ve 
starověkém světě (viz 2 Kor 12,25-27): „Smrt? Jen ať si přijde, ať 
už pro celé tělo či pro nějakou jeho část, kdykoliv bude chtít! 
Vyhnanství? Kam mě kdo může vyhnat? Z vesmíru nemůže.“ 
(Epiktétos, Rukověť, Rozpravy)“ 



Kam ísť? 

... prikázal im: "K pohanom 
nezabočujte a do samarijských 
miest nevchádzajte;  6 choďte 
radšej k ovciam strateným z domu 
Izraela!  7 Choďte a hlásajte: 
“Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych 
krieste, malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte. Zadarmo 
ste dostali, zadarmo dávajte.  9 
Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
striebro, ani peniaze;  10 ani kapsu 
na cestu si neberte, ani dvoje šiat, 
ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete 
do niektorého mesta alebo dediny, 
vypytujte sa, kto je vás tam hoden. 
Tam potom ostaňte, kým nepôjdete 
ďalej.  12 Keď vojdete do domu, 
pozdravte ho!  13 Ak ten dom bude 
toho hoden, nech naň zostúpi váš 
pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A 
keby vás niekto neprijal, ani vaše 
slová nevypočul, z takého domu 
alebo aj mesta odíďte a straste si 
prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: 
Krajine Sodomčanov a Gomorčanov 
bude v deň súdu ľahšie ako takému 
mestu. 

• prikázal im – Je dobré si uvedomiť, že tieto pokyny 
nepredstavujú všetky nutne všeobecný návod na to, ako (a len 
ako) uskutočňovať apoštolát.  

Určené sú pre Apoštolov na tejto konkrétnej „apoštolskej 
praxi“, na ktorej si majú po prvý raz, ešte za Ježišovej telesnej 
prítomnosti, vyskúšať to, čo raz bude ich životným povolaním – 
aby spoznali, že Boh naozaj má moc postarať sa o nich úplne 
a skutočne to tak aj urobí, ak s dôverou budú slúžiť Kristovi. Aj 
toto je jeden z významov, ten časný, ktorý by sme mohli nájsť 
v Ježišových slovách: „Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec“ 
(Jn 12,26 SSV). 

Niektoré pokyny, ktoré tu budeme vidieť, sám Ježiš označil za 
takpovediac „jednorazové“ a nesprávali sa podľa nich ani sami 
apoštoli po Ježišovom odchode. 



Kam ísť? 

... prikázal im: "K pohanom 
nezabočujte a do samarijských 
miest nevchádzajte;  6 choďte 
radšej k ovciam strateným z domu 
Izraela!  7 Choďte a hlásajte: 
“Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych 
krieste, malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte. Zadarmo 
ste dostali, zadarmo dávajte.  9 
Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
striebro, ani peniaze;  10 ani kapsu 
na cestu si neberte, ani dvoje šiat, 
ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete 
do niektorého mesta alebo dediny, 
vypytujte sa, kto je vás tam hoden. 
Tam potom ostaňte, kým nepôjdete 
ďalej.  12 Keď vojdete do domu, 
pozdravte ho!  13 Ak ten dom bude 
toho hoden, nech naň zostúpi váš 
pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A 
keby vás niekto neprijal, ani vaše 
slová nevypočul, z takého domu 
alebo aj mesta odíďte a straste si 
prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: 
Krajine Sodomčanov a Gomorčanov 
bude v deň súdu ľahšie ako takému 
mestu. 

• choďte... – „V pozadí Ježíšovy misijní promluvy k „Dvanácti" je 
základní předpoklad, že Ježíšovo učení má být šířeno putujícími 
misionáři. Jiný způsob ani nebyl představitelný, protože moderní 
komunikace neexistovala a psacího materiálu byl nedostatek. 
Ježíš sám byl takovým typem učitele.“ 

Ale je v tom ešte niečo viac. 

Apoštoli – aj sám Ježiš – neodovzdávajú doktrínu, ktorá sa dá 
napísať. Odovzdávajú život, založený na Duchu Svätom, na 
jednote s Kristom, na spoločenstve Cirkvi. A tento život sa dá v 
plnosti odovzdávať iba skúsenostne, od osoby k osobe, resp. 
od spoločenstva cirkvi k osobe mimo nej. Preto je zásadným 
evanjelizačným nástrojom samo spoločenstvo cirkvi a nemôže 
byť nijako nahradené a už vôbec nie „zdokonalené“ tým, že sa 
nahradí knihami, televíziou, rozhlasom, internetom, akciami a 
kurzami a podobne! 

„Nerobili si veľké starosti so spisovaním kníh, pretože boli 
poverení omnoho dôležitejším, ľudské sily presahujúcim 
poslaním.“ (Euzébius Pamfyli, IV. storočie) 



Kam ísť? 

... prikázal im: "K pohanom 
nezabočujte a do samarijských 
miest nevchádzajte;  6 choďte 
radšej k ovciam strateným z domu 
Izraela!  7 Choďte a hlásajte: 
“Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych 
krieste, malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte. Zadarmo 
ste dostali, zadarmo dávajte.  9 
Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
striebro, ani peniaze;  10 ani kapsu 
na cestu si neberte, ani dvoje šiat, 
ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete 
do niektorého mesta alebo dediny, 
vypytujte sa, kto je vás tam hoden. 
Tam potom ostaňte, kým nepôjdete 
ďalej.  12 Keď vojdete do domu, 
pozdravte ho!  13 Ak ten dom bude 
toho hoden, nech naň zostúpi váš 
pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A 
keby vás niekto neprijal, ani vaše 
slová nevypočul, z takého domu 
alebo aj mesta odíďte a straste si 
prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: 
Krajine Sodomčanov a Gomorčanov 
bude v deň súdu ľahšie ako takému 
mestu. 

• Samaritáni a pohania – „Doslovný překlad by zněl: „na cestu 
národů", což by mohlo znamenat „směrem k pohanům". 
„Městem" Samařanů by mohlo být Samaří - Sebasté či hora 
Gerizim, ale mohlo tu dojít k zmatení plynoucí z aramejského 
slova medíná, které může znamenat jak „město", tak i „oblast".“ 

Samaritáni: „Bylo to území mezi Galilejí na sev. a Judstvem na jihu [L 17,11]. Obyvatelstvo 
tohoto kraje bylo zvláštní smíšeninou Izraelců a příslušníků pohanstva. Když totiž Sargon r. 722-1 
př. Kr. vyvrátil hlavní město Samaří, odvedl do zajetí assyrského 27 280 Severoizraelců a místo 
nich osadil zemi kolonisty z Babylona, Kut, Ava, Emat a Sefarvaim, kteří se smísili se zbytky 
původních obyvatel. … Když pak Zorobábel přivedl zpět první výpravu judských vyhnanců z 
Babylona do Jerusalema, zdá se, že S-i nabízeli svou účast při znovuvybudování chrámu s 
odůvodněním, že »hledati budou Hospodina, jemuž oběti obětují ode dnů Esarchaddona, krále 
assyrského, kterýž je sem uvedl« [Ezd 4,2]. Ale Židé odmítli a tak vznikala ponenáhlu nenávist 
mezi Židy a S-y [Ezd 4,3; L 9,52n; J 4,9], kteří se snažili intrikami znemožnit jak stavbu chrámu 
[Ezd 4,1-10], tak později opevnění města [Neh 4,1-23]. … Když Antiochus Epifanes začal 
pronásledovati Židy, unikli S-i jejich osudu tvrzením, že vlastně nejsou Židy, a projevili ochotu 
zasvětiti svůj chrám Jupiterovi, ochránci cizinců [2 Mak 6,2, kde v Kral. překladu se mluví o 
Jupiterovi Hostinském]. Ale kolem r. 128 př. Kr. Jan Hyrkán dobyl Sichem a Garizim, rozbořil 
tamější chrám a obyvatelstvo uvrhl v tvrdé područí. S-i však až do dob Ježíšových a i potom se 
shromažďovali na této hoře k náboženským úkonům [J 4,20n]. Teprve římský vojevůdce 
Pompeius v letech 63 a 37 př. Kr. vymanil S-y ze židovského područí a jejich území připojil k 
římské provincii Syrské. Tak vlastně dal poslední podnět k vytvoření samostatné náboženské 
společnosti. Císař Augustus však přidal Samaří králi Herodovi Velikému, který znovu zbudoval a 
zvelebil jejich hlavní město. Při povstání Židů proti Římanům se zúčastnili i S-i. Opevnili se na 
hoře Garizim. Vespasian je donutil ke vzdání a 11.600 jich pobil. Od té doby se S-i už 
nevzpamatovali, ač do nedávna v nynějším Nablu [Sichem] měli malou náboženskou obec, svou 
školu a nejvyššího kněze, odvozujícího svůj původ od Arona. R. 1952 však došla zpráva, že tento 
zbytek byl za současné války židovsko-arabské rozprášen. …“ (Adolf Novotný) 
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nezabočujte a do samarijských 
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“Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych 
krieste, malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte. Zadarmo 
ste dostali, zadarmo dávajte.  9 
Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
striebro, ani peniaze;  10 ani kapsu 
na cestu si neberte, ani dvoje šiat, 
ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete 
do niektorého mesta alebo dediny, 
vypytujte sa, kto je vás tam hoden. 
Tam potom ostaňte, kým nepôjdete 
ďalej.  12 Keď vojdete do domu, 
pozdravte ho!  13 Ak ten dom bude 
toho hoden, nech naň zostúpi váš 
pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A 
keby vás niekto neprijal, ani vaše 
slová nevypočul, z takého domu 
alebo aj mesta odíďte a straste si 
prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: 
Krajine Sodomčanov a Gomorčanov 
bude v deň súdu ľahšie ako takému 
mestu. 

• Samaritáni a pohania – „Doslovný překlad by zněl: „na cestu 
národů", což by mohlo znamenat „směrem k pohanům". 
„Městem" Samařanů by mohlo být Samaří - Sebasté či hora 
Gerizim, ale mohlo tu dojít k zmatení plynoucí z aramejského 
slova medíná, které může znamenat jak „město", tak i „oblast".“ 

Samaritáni: „Bylo to území mezi Galilejí na sev. a Judstvem na jihu [L 17,11]. Obyvatelstvo 
tohoto kraje bylo zvláštní smíšeninou Izraelců a příslušníků pohanstva. Když totiž Sargon r. 722-1 
př. Kr. vyvrátil hlavní město Samaří, odvedl do zajetí assyrského 27 280 Severoizraelců a místo 
nich osadil zemi kolonisty z Babylona, Kut, Ava, Emat a Sefarvaim, kteří se smísili se zbytky 
původních obyvatel. … Když pak Zorobábel přivedl zpět první výpravu judských vyhnanců z 
Babylona do Jerusalema, zdá se, že S-i nabízeli svou účast při znovuvybudování chrámu s 
odůvodněním, že »hledati budou Hospodina, jemuž oběti obětují ode dnů Esarchaddona, krále 
assyrského, kterýž je sem uvedl« [Ezd 4,2]. Ale Židé odmítli a tak vznikala ponenáhlu nenávist 
mezi Židy a S-y [Ezd 4,3; L 9,52n; J 4,9], kteří se snažili intrikami znemožnit jak stavbu chrámu 
[Ezd 4,1-10], tak později opevnění města [Neh 4,1-23]. … Když Antiochus Epifanes začal 
pronásledovati Židy, unikli S-i jejich osudu tvrzením, že vlastně nejsou Židy, a projevili ochotu 
zasvětiti svůj chrám Jupiterovi, ochránci cizinců [2 Mak 6,2, kde v Kral. překladu se mluví o 
Jupiterovi Hostinském]. Ale kolem r. 128 př. Kr. Jan Hyrkán dobyl Sichem a Garizim, rozbořil 
tamější chrám a obyvatelstvo uvrhl v tvrdé područí. S-i však až do dob Ježíšových a i potom se 
shromažďovali na této hoře k náboženským úkonům [J 4,20n]. Teprve římský vojevůdce 
Pompeius v letech 63 a 37 př. Kr. vymanil S-y ze židovského područí a jejich území připojil k 
římské provincii Syrské. Tak vlastně dal poslední podnět k vytvoření samostatné náboženské 
společnosti. Císař Augustus však přidal Samaří králi Herodovi Velikému, který znovu zbudoval a 
zvelebil jejich hlavní město. Při povstání Židů proti Římanům se zúčastnili i S-i. Opevnili se na 
hoře Garizim. Vespasian je donutil ke vzdání a 11.600 jich pobil. Od té doby se S-i už 
nevzpamatovali, ač do nedávna v nynějším Nablu [Sichem] měli malou náboženskou obec, svou 
školu a nejvyššího kněze, odvozujícího svůj původ od Arona. R. 1952 však došla zpráva, že tento 
zbytek byl za současné války židovsko-arabské rozprášen. …“ (Adolf Novotný) 

Galilejské jazero 

Mŕtve more 
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Lukáš v obdobnej situácii dodáva: „poslal [ich] pred sebou do každého mesta 
a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť“ (Lk 10,1 SSV) 

Takže sa možno jedná o ďalšiu Ježišovu púť do Jeruzalema, na ktorej tentoraz 
posiela učeníkov „praxovať“ po okolí pod Jeho „supervíziou“... 



Kam ísť? 

... prikázal im: "K pohanom 
nezabočujte a do samarijských 
miest nevchádzajte;  6 choďte 
radšej k ovciam strateným z domu 
Izraela!  7 Choďte a hlásajte: 
“Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych 
krieste, malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte. Zadarmo 
ste dostali, zadarmo dávajte.  9 
Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
striebro, ani peniaze;  10 ani kapsu 
na cestu si neberte, ani dvoje šiat, 
ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete 
do niektorého mesta alebo dediny, 
vypytujte sa, kto je vás tam hoden. 
Tam potom ostaňte, kým nepôjdete 
ďalej.  12 Keď vojdete do domu, 
pozdravte ho!  13 Ak ten dom bude 
toho hoden, nech naň zostúpi váš 
pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A 
keby vás niekto neprijal, ani vaše 
slová nevypočul, z takého domu 
alebo aj mesta odíďte a straste si 
prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: 
Krajine Sodomčanov a Gomorčanov 
bude v deň súdu ľahšie ako takému 
mestu. 

• k ovciam z Domu Izraela – „Toto vyjádření označuje veškerý 
Izrael, ne pouze jednu jeho skupinu.“ 

Prečo práve k nim? 

1) Oni sú tí, ktorí tento okamih pripravovali a čakali naň: „První 
misie se obrací na unavený a utiskovaný Boží lid.“ (Silváno 
Fausti). Patrí sa teda im ako prvým túto zvesť odovzdať. 

2) Ježišovo dielo je pokračovaním dejín Izraela – a teda Ježiš 
Izraelom aj začína. 

3) „Pre dobro slabých začať so silnými“ – Miestom a nástrojom 
spásy je Cirkev. NAJPRV musí byť cirkev živá a Božia, až POTOM 
môže niekomu pomáhať a byť miestom uzdravenia a obrátenia. 
Preto sa Ježiš pri jej tvorení obracia na tých, s ktorými by to 
malo byť na začiatku najľahšie: na Zákonom „predpripravených“ 
Židov. Až potom, keď táto Cirkev zo Židovstva začne „fungovať“, 
stane sa svetlom aj pre pohanov, ako to ilustrujú veľmi pekne 
Skutky apoštolov. 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Čo robiť? 

... prikázal im: "K pohanom 
nezabočujte a do samarijských 
miest nevchádzajte;  6 choďte 
radšej k ovciam strateným z domu 
Izraela!  7 Choďte a hlásajte: 
“Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych 
krieste, malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte. Zadarmo 
ste dostali, zadarmo dávajte.  9 
Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
striebro, ani peniaze;  10 ani kapsu 
na cestu si neberte, ani dvoje šiat, 
ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete 
do niektorého mesta alebo dediny, 
vypytujte sa, kto je vás tam hoden. 
Tam potom ostaňte, kým nepôjdete 
ďalej.  12 Keď vojdete do domu, 
pozdravte ho!  13 Ak ten dom bude 
toho hoden, nech naň zostúpi váš 
pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A 
keby vás niekto neprijal, ani vaše 
slová nevypočul, z takého domu 
alebo aj mesta odíďte a straste si 
prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: 
Krajine Sodomčanov a Gomorčanov 
bude v deň súdu ľahšie ako takému 
mestu. 

• hlásajte – gr. keryssete. Slovo kerysso znamená úradne niečo 
vyhlasovať ako herold (hlásateľ, hovorca, vyslanec) niekoho., 
vždy s dôrazom na formálnosť, závažnosť a autoritu toho, čo je 
vyhlasované. 

• Priblížilo sa nebeské kráľovstvo – „„Dvanáct" se má podílet na 
Ježíšově poslání zvěstovat Boží království opakováním jeho slov 
v Mt 4,17, která byla zase stejná jako poselství Jana Křtitele v 
3,2. Mezi Janem, Ježíšem a „Dvanácti" je tedy kontinuita“ 

„Nepřinášejí žádnou ideologii! Hlásají radostné poselství: Pán přichází 
spasit. To, co říkají, nedokazují argumenty, ale ukazují svým životem. 
Království je tu, je přítomné v nich. Hlásání na to (iba) upozorňuje. Je 
to Bůh Otec, který vládne mezi svými dětmi s láskou.“ (Silváno Fausti) 

JÁN ohlasoval, že sa Kráľovstvo približuje. Preto hlásal, ale nekonal 
znamenia: „Ján síce neurobil nijaké znamenie“ (Jn 10,41 SSV) 

JEŽIŠ už je „Kráľovstvom jedného“ – a preto nielen hlása, ale aj koná 
znamenia, ktoré sú prejavom Božej, čiže Jeho moci. 

APOŠTOLI sa teraz tiež stali súčasťou Kráľovstva, ktoré má teraz 13 
členov (Dvanásti + Ježiš) – a preto tiež nielen hlásajú, ale Ježiš cez nich 
uplatňuje svoju moc v podobe znamení. 



Čo robiť? 

... prikázal im: "K pohanom 
nezabočujte a do samarijských 
miest nevchádzajte;  6 choďte 
radšej k ovciam strateným z domu 
Izraela!  7 Choďte a hlásajte: 
“Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych 
krieste, malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte. Zadarmo 
ste dostali, zadarmo dávajte.  9 
Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
striebro, ani peniaze;  10 ani kapsu 
na cestu si neberte, ani dvoje šiat, 
ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete 
do niektorého mesta alebo dediny, 
vypytujte sa, kto je vás tam hoden. 
Tam potom ostaňte, kým nepôjdete 
ďalej.  12 Keď vojdete do domu, 
pozdravte ho!  13 Ak ten dom bude 
toho hoden, nech naň zostúpi váš 
pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A 
keby vás niekto neprijal, ani vaše 
slová nevypočul, z takého domu 
alebo aj mesta odíďte a straste si 
prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: 
Krajine Sodomčanov a Gomorčanov 
bude v deň súdu ľahšie ako takému 
mestu. 

• uzdravujte... krieste... očisťujte... vyháňajte – „Čtyři příkazy 
(„Uzdravujte [...] probouzejte [...] očišťujte [...] vyhánějte") 
odpovídají Ježíšovu jednání v kap. 8-9 a potvrzují tak kontinuitu 
mezi Ježíšovými skutky a skutky jeho nejbližších učedníků. … 
Matouš zdůraznil kontinuitu mezi kázáním a činností Ježíšovou 
a Dvanácti. Mají říkat totéž co Ježíš: „Přiblížilo se království 
Nebes" (10,7 = 4,17). Mají dělat totéž co Ježíš: „Uzdravujte 
nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte 
démony" (10,8 = 8,1-9,38). A tak je misie Dvanácti mezi 
Izraelem pokračováním a prodloužením misie Ježíšovy.“ 

Ale táto kontinuita – v podstate totožnosť s Kristom – je 
samotným základom kresťanstva! Je to samotný jeho princíp!  

Byť kresťanom znamená stať sa Kristom (skutočne, v Tele Jeho 
Cirkvi, ktorá je Jeho Telom) a teda byť účastní na všetkom, čo 
Kristus žije, koná, čím sám Je. 



Čo robiť? 

... prikázal im: "K pohanom 
nezabočujte a do samarijských 
miest nevchádzajte;  6 choďte 
radšej k ovciam strateným z domu 
Izraela!  7 Choďte a hlásajte: 
“Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych 
krieste, malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte. Zadarmo 
ste dostali, zadarmo dávajte.  9 
Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
striebro, ani peniaze;  10 ani kapsu 
na cestu si neberte, ani dvoje šiat, 
ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete 
do niektorého mesta alebo dediny, 
vypytujte sa, kto je vás tam hoden. 
Tam potom ostaňte, kým nepôjdete 
ďalej.  12 Keď vojdete do domu, 
pozdravte ho!  13 Ak ten dom bude 
toho hoden, nech naň zostúpi váš 
pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A 
keby vás niekto neprijal, ani vaše 
slová nevypočul, z takého domu 
alebo aj mesta odíďte a straste si 
prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: 
Krajine Sodomčanov a Gomorčanov 
bude v deň súdu ľahšie ako takému 
mestu. 

• zadarmo – „Stejně jako Bůh daroval poselství o přicházejícím 
království a moc uzdravovat dvanácti apoštolům, tak by i oni 
měli předávat tyto dary ostatním. Tato myšlenka se též nachází 
v rabínských spisech: „Tak jako ty [Mojžíš] jsi ji [Tóru] obdržel 
zadarmo, tak ji vyučuj zadarmo" (bBer 29a). A Hillel varoval, že 
„Ten, kdo se snaží proslavit své jméno, ztrácí je " (mAvot 1.13). 
Viz též Pavlovu chloubu v 2 Kor 11,7: „(...) že jsem vám hlásal 
Boží evangelium zadarmo."“ 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

Ak sme ako Boh, ženie nás k 
zdieľaniu láska a sama radosť 
zo zdieľania sa a myšlienka na 
nejaký „svetský zisk“ nás ani 

nenapadne. 

Ak nás napadá myšlienka na 
to, ako na službe Božiemu 

Kráľovstvu zarobiť, potom je 
to dôkaz, že sme svetskí ľudia 
a sami sme doň ešte nevošli. 



Ako to robiť? 

... prikázal im: "K pohanom 
nezabočujte a do samarijských 
miest nevchádzajte;  6 choďte 
radšej k ovciam strateným z domu 
Izraela!  7 Choďte a hlásajte: 
“Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych 
krieste, malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte. Zadarmo 
ste dostali, zadarmo dávajte.  9 
Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
striebro, ani peniaze;  10 ani kapsu 
na cestu si neberte, ani dvoje šiat, 
ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete 
do niektorého mesta alebo dediny, 
vypytujte sa, kto je vás tam hoden. 
Tam potom ostaňte, kým nepôjdete 
ďalej.  12 Keď vojdete do domu, 
pozdravte ho!  13 Ak ten dom bude 
toho hoden, nech naň zostúpi váš 
pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A 
keby vás niekto neprijal, ani vaše 
slová nevypočul, z takého domu 
alebo aj mesta odíďte a straste si 
prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: 
Krajine Sodomčanov a Gomorčanov 
bude v deň súdu ľahšie ako takému 
mestu. 

• neberte si... – Zmyslom tejto požiadavky je nasledovné: 

• ... lebo robotník si zaslúži svoju mzdu – apoštoli majú síce 
hlásať evanjelium zadarmo, ale už nie sú povinní robiť to na 
vlastné náklady...  

- Je požiadavkou spravodlivosti aby ten, kto je vyučovaný, prispieval 
na živobytie tomu, kto mu venuje svoj čas a vyučuje ho: „Každý 
pravý prorok, ktorý sa chce u vás usadiť, si zaslúži svoj pokrm. 
2Podobne aj pravý učiteľ si zaslúži ako pracujúci svoj pokrm. 3Vezmi 
každú prvotinu plodov z lisu a obilia, hovädzieho dobytka a oviec a daj 
ju prorokom. Veď oni sú vaši veľkňazi.“ (Didaché 13,1-3). Takto to 
robil aj Ježiš, ktorý „na oplátku“ za vyučovanie žil u Petra v 
Kafarnaume a podporovali Ho podobne aj iní: „Jana, žena 
Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im 
vypomáhali zo svojich prostriedkov“ (Lk 8,3 SSV). 

- Súčasne apoštoli sú „zamestnanci Boha“ – a majú si teraz dosť 
mimoriadnym spôsobom overiť, že aj Boh sa o nich postará! Je to 
ozvena Reči na Hore: „Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko 
potrebujete. 33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho 
spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6,32n SSV) 
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vypomáhali zo svojich prostriedkov“ (Lk 8,3 SSV). 

- Súčasne apoštoli sú „zamestnanci Boha“ – a majú si teraz dosť 
mimoriadnym spôsobom overiť, že aj Boh sa o nich postará! Je to 
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Takto dodnes Cirkev funguje: 

• kňazi sa zriekajú rodiny (ktorá by sa o nich 
postarala), vlastného bývania (dom,...), kariéry a 
zárobkov a pod. a odchádzajú do farností, aby 
slúžili ako učitelia, vysluhovatelia sviatostí, 
pastieri,... zadarmo presne v tom zmysle, že s 
Bohom nepodnikajú, neberú to ako prostriedok 
na zbohatnutie, „zarobenie si“ a pod. 

• ... a spoločenstvo farnosti zase na seba 
preberá zodpovednosť za ich materiálne 
zabezpečenie, aby im v tejto službe nič 
nechýbalo. 
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• ... a spoločenstvo farnosti zase na seba 
preberá zodpovednosť za ich materiálne 
zabezpečenie, aby im v tejto službe nič 
nechýbalo. 

Na druhej strane je známkou dokonalosti a opravdivej 
lásky, ak Evanjelium odovzdávame nielen zadarmo, ale 
dokonca aj „nadto“ na vlastné náklady – porov. Pavla: 
„Netúžil som po ničom striebre ani zlate, ani odeve.  
Sami viete, že tieto ruky vyslúžili všetko, čo som 
potreboval ja a títo tu so mnou“  (Sk 20,33-34 SSV).  

Je to známka svätosti a oddanosti aj kňaza dnes, ak to, 
čím ho obdarujú nad rámec toho, čo potrebuje, znovu 
„vráti do systému“ a vynaloží to na to, čo miluje a čomu 
sa zasvätil: Dielo Kráľovstva a spásy všetkých ľudí. 

Vrcholným znakom je obetovanie sa v tejto službe – po 
vzore Krista, ktorý sám seba obetoval, aby sme my 
mohli žiť. 
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• peniaze... kapsu... dvoje šiat... obuv... palicu... – „Výčet 
různých kovů (zlato, stříbro, měď) zvyšuje ve srovnání s Mk 6,8 a 
Lk 9,3 důraz tohoto varování. „Opasek s penězi" se nosil pod 
svrchním oděvem. Matouš kromě zákazu mošny a dvou tunik 
(navíc k tomu, co měli na sobě?) zakazuje sandály a hůl. Mk 6,9 
říká, že učedníci mají mít sandály. Protože chůze naboso po 
skalnaté Palestině byla téměř nemožná, jednalo se zřejmě o 
druhý pár obuvi. Hůl měla sloužit k obraně před divokými 
zvířaty.“ 

Presne toto je zásada, ktorá je jednorazová, porov.:  

„Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a 
bez obuvi?" Oni odpovedali: "Nie."  36 On im povedal: "Ale teraz, 
kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, 
nech predá šaty a kúpi si meč.“  (Lk 22,35-36 SSV).  

Nie je to teda štandardný návod, ako robiť misie. Vzťahovalo sa 
to na toto jedno konkrétne vyslanie apoštolov. 

Boh tu nie je nato, aby nahrádzal našu schopnosť primerane sa 
o seba postarať ako dospelí a samostatní ľudia... 
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„Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a 
bez obuvi?" Oni odpovedali: "Nie."  36 On im povedal: "Ale teraz, 
kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, 
nech predá šaty a kúpi si meč.“  (Lk 22,35-36 SSV).  
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to na toto jedno konkrétne vyslanie apoštolov. 

Boh tu nie je nato, aby nahrádzal našu schopnosť primerane sa 
o seba postarať ako dospelí a samostatní ľudia... 

Na druhej strane – ak si to vezmeme 
komplexne, je to presne ten spôsob 
fungovania, ktorý u kňazov funguje 
dodnes: 

• na začiatku sa vzdávajú všetkého a 
prichádzajú do farnosti naozaj v podstate 
s ničím, pretože sa zriekli možnosti ísť sa 
najprv sami nejako zabezpečiť a zaistiť,... 

• ... a všetko, čo vo svojej službe 
využívajú, je onou „protihodnotou“, ktorú 
im na oplátku k ich službe a poslaniu 
poskytuje farnosť. 

V prostredí Izraela bol tento vzťah učiteľ – 
učeník rovnako zaužívaný, ako dnes vo 
farnostiach v Cirkvi.  

Preto aj Ježiš mohol takto učeníkov vyslať 
na cesty. 

Naopak, pri misách medzi pohanov – kde 
žiadna podobná základňa neexistuje – 
Ježiš veľmi realisticky odporúča: „kto má 
mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, 
a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si 
meč“. 

Aj to je jedna z možností, ako tejto misii 
apoštolov porozumieť. 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Priebeh apoštolskej návštevy 

... prikázal im: "K pohanom 
nezabočujte a do samarijských 
miest nevchádzajte;  6 choďte 
radšej k ovciam strateným z domu 
Izraela!  7 Choďte a hlásajte: 
“Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych 
krieste, malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte. Zadarmo 
ste dostali, zadarmo dávajte.  9 
Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
striebro, ani peniaze;  10 ani kapsu 
na cestu si neberte, ani dvoje šiat, 
ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete 
do niektorého mesta alebo dediny, 
vypytujte sa, kto je vás tam hoden. 
Tam potom ostaňte, kým nepôjdete 
ďalej.  12 Keď vojdete do domu, 
pozdravte ho!  13 Ak ten dom bude 
toho hoden, nech naň zostúpi váš 
pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A 
keby vás niekto neprijal, ani vaše 
slová nevypočul, z takého domu 
alebo aj mesta odíďte a straste si 
prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: 
Krajine Sodomčanov a Gomorčanov 
bude v deň súdu ľahšie ako takému 
mestu. 

• keď prídete do niektorého mesta... – „Kafarnaum bylo 
základnou, odkud se Ježíš a jeho učedníci vydávali do Galileje; 
nakonec putovali vzhůru do Jeruzaléma, kde byl Ježíš usmrcen. V 
Sýrii a Palestině byla Ježíšova misie nesena dál ostatními 
putujícími kazateli. Je však důležité neromantizovat či 
nepřehánět tento aspekt raného křesťanství. Velkoměsta a 
města ve starověké Palestině a Sýrii neležela ve velké 
vzdálenosti od sebe. Jak pokyny naznačují, nejvýznamnější bylo 
to, co se stalo, když putující misionáři dorazili na určené 
místo.“  

• hoden – „ Řecké slovo axios, jež je v našich biblických 
překladech často překládáno výrazy „být hoden, zasloužit", 
znamená vlastně „zvedat jedno vahadlo vah, uvést je do 
rovnováhy" tzn. rovnovážný, rovnocenný. Výrazem axios nemá 
být tedy řečeno, že si někdo něco zaslouží tak, že by měl na to 
nárok, nýbrž že jsou si dvě veličiny (lidé nebo věci) navzájem 
rovny, a proto se k sobě hodí“ (Malý štutgartský komentár). Ide 
teda o nájdenie zodpovedajúceho človeka, vyhovujúceho po 
všetkých stránkach poslaniu a úlohe, ktorú apoštoli majú – 
zjavne vrátane schopnosti a ochoty postarať sa o nich!  



Priebeh apoštolskej návštevy 

... prikázal im: "K pohanom 
nezabočujte a do samarijských 
miest nevchádzajte;  6 choďte 
radšej k ovciam strateným z domu 
Izraela!  7 Choďte a hlásajte: 
“Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych 
krieste, malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte. Zadarmo 
ste dostali, zadarmo dávajte.  9 
Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
striebro, ani peniaze;  10 ani kapsu 
na cestu si neberte, ani dvoje šiat, 
ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete 
do niektorého mesta alebo dediny, 
vypytujte sa, kto je vás tam hoden. 
Tam potom ostaňte, kým nepôjdete 
ďalej.  12 Keď vojdete do domu, 
pozdravte ho!  13 Ak ten dom bude 
toho hoden, nech naň zostúpi váš 
pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A 
keby vás niekto neprijal, ani vaše 
slová nevypočul, z takého domu 
alebo aj mesta odíďte a straste si 
prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: 
Krajine Sodomčanov a Gomorčanov 
bude v deň súdu ľahšie ako takému 
mestu. 

• tam ostaňte, kým nepôjdete ďalej... – „Didaché 12 klade 
dvou až třídenní omezení na pobyt putujícího proroka.“ – aj 
keď zase je pravdou, že apoštol Pavol ako „putujúci misionár“ 
určite ostával na nejakom mieste dlhšie, než len dva tri dni, 
napr.: „Keď sa niektorí zatvrdili a neuverili, ba pred zástupom 
tupili Pánovu cestu, odišiel od nich, oddelil učeníkov a každý deň 
hovoril v Tyrannovej škole.  10 To trvalo dva roky, takže všetci, čo 
bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo“ (Sk 19,9-10 SSV). 
A inde: „Zostal tam teda rok a šesť mesiacov a učil u nich Božie 
slovo” (Sk 18,11 SSV). Aj to bol zrejme dôvod, prečo sa Pavol 
usiloval zarábať si na seba sám, pretože byť tak dlho u niekoho 
hosťom by asi nebolo ani únosné, ani užitočné...  

• pozdravte ho – „Ten pozdrav zní šalom. Mesiášský »Pokoj" 
Království vstupuje do domu toho, kdo přijme maličkého bratra, 
v kterém Je přítomen sám Král (25,40.45).“ (Silváno Fausti) 

• ak bude hoden, nech naň pokoj zostúpi – znova axios, 
zodpovedajúci, čiže pripravený prijať pokoj Božieho života a 
synovstva. „Nech naň zostúpi“ je nielen želanie, ale aj výzva 
apoštolom: Ak sú otvorení, podeľte sa s nimi o to, čo ste sami 
prijali: vieru, Evanjelium, Boží život, dar Ducha,... 
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Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
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na cestu si neberte, ani dvoje šiat, 
ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete 
do niektorého mesta alebo dediny, 
vypytujte sa, kto je vás tam hoden. 
Tam potom ostaňte, kým nepôjdete 
ďalej.  12 Keď vojdete do domu, 
pozdravte ho!  13 Ak ten dom bude 
toho hoden, nech naň zostúpi váš 
pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A 
keby vás niekto neprijal, ani vaše 
slová nevypočul, z takého domu 
alebo aj mesta odíďte a straste si 
prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: 
Krajine Sodomčanov a Gomorčanov 
bude v deň súdu ľahšie ako takému 
mestu. 

• ak toho hoden nebude, nech sa vráti k vám... – to znamená, 
ak nebude pripravený na prijatie Evanjelia a pozvanie k Božiemu 
životu. 

V PASÍVNOM zmysle slova to znamená, že neprijatie Božieho 
života iným človekom nemôže nás o tento Boží život pripraviť, 
nám tento Boží Pokoj stále ostáva – bez výčitiek svedomia, 
pretože sme ho zadarmo a úprimne ponúkli, delili sme sa, len 
sme neboli prijatí... porov.: „ospravedlnení z viery, žijeme v 
pokoji s Bohom ... ak nám srdce nič nevyčíta“ (Rim 5,1; 1 Jn 3,21 
SSV), pretože sme „nezanedbali zvestovať im všetko užitočné“ 
(porov. Sk 20,20 SSV) 

V AKTÍVNOM zmysle slova sa náš pokoj má „vrátiť k nám“ – 
našou úlohou je ponúkať, nie vnucovať. Resp., slovami sv. 
Bernadetty Soubirousovej, keď jej policajný komisár Jacomet 
povedal: „Mňa nepresvedčíš!“: „Mojou úlohou nie je 
presviedčať, ale informovať!“ 
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miest nevchádzajte;  6 choďte 
radšej k ovciam strateným z domu 
Izraela!  7 Choďte a hlásajte: 
“Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych 
krieste, malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte. Zadarmo 
ste dostali, zadarmo dávajte.  9 
Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
striebro, ani peniaze;  10 ani kapsu 
na cestu si neberte, ani dvoje šiat, 
ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete 
do niektorého mesta alebo dediny, 
vypytujte sa, kto je vás tam hoden. 
Tam potom ostaňte, kým nepôjdete 
ďalej.  12 Keď vojdete do domu, 
pozdravte ho!  13 Ak ten dom bude 
toho hoden, nech naň zostúpi váš 
pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A 
keby vás niekto neprijal, ani vaše 
slová nevypočul, z takého domu 
alebo aj mesta odíďte a straste si 
prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: 
Krajine Sodomčanov a Gomorčanov 
bude v deň súdu ľahšie ako takému 
mestu. 

• neprijal, ani nevypočul – to je už veľmi nepriateľské 
odmietnutie! To nie je priateľské pozvanie, na konci ktorého 
poslucháč povie: „Rád som si ťa vypočul, ale... nemôžem to 
prijať, prepáč!“ To je odmietnutie vôbec počúvať! 

• odíďte a straste si prach z nôh – „Když se Židé navrátili z 
cizích krajin, setřásli prach ze svých nohou na znamení 
odmítnutí pohanských zemí (viz Lachs, str. 180). Tento 
symbolický úkon učiněný misionáři Ježíšova hnutí se zde týká 
židovských měst (viz 10,5b-6).“ 

Je to zo strany ohlasovateľa svedectvo, že s podobným 
fanatickým postojom nechce mať nič spoločné, dištancuje sa 
od takéhoto postoja, ktorý odporuje samej túžbe po poznaní, 
po pravde a je nadradením pohodlia, slepej viery,... realite! 

„Misionáři … se nutně museli vypořádat s odmítnutím. Jejich 
instrukce jsou jasné: Setkáte-li se s odmítnutím, vyvarujte se 
hrubého jednání. Nechte takové lidi být („setřeste prach ze 
svých nohou") a přenechte jejich osud spravedlnosti Boží v 
poslední den.“ 
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... prikázal im: "K pohanom 
nezabočujte a do samarijských 
miest nevchádzajte;  6 choďte 
radšej k ovciam strateným z domu 
Izraela!  7 Choďte a hlásajte: 
“Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych 
krieste, malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte. Zadarmo 
ste dostali, zadarmo dávajte.  9 
Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
striebro, ani peniaze;  10 ani kapsu 
na cestu si neberte, ani dvoje šiat, 
ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete 
do niektorého mesta alebo dediny, 
vypytujte sa, kto je vás tam hoden. 
Tam potom ostaňte, kým nepôjdete 
ďalej.  12 Keď vojdete do domu, 
pozdravte ho!  13 Ak ten dom bude 
toho hoden, nech naň zostúpi váš 
pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A 
keby vás niekto neprijal, ani vaše 
slová nevypočul, z takého domu 
alebo aj mesta odíďte a straste si 
prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: 
Krajine Sodomčanov a Gomorčanov 
bude v deň súdu ľahšie ako takému 
mestu. 

• Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude ľahšie... – porov. 
Ježišovo vysvetlenie: „Keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré 
sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň“ (Mt 11,23 SSV). 

Jedna vec je konať zlo z nevedomosti, alebo s nedokonalým 
poznaním. Sodomčania a Gomorčania sa môžu „odvolať“ 
(obrazne povedané, samozrejme) na svoju nie dokonalú 
vedomosť Boha (skoro žiadnu) – a teda je pre nich nádej 
a cesta k cieľu cez očistec. 

Druhá vec je počuť zvesť o Život, vidieť znamenia a zázraky, 
ktoré ju potvrdzujú, vidieť „ovocie Ducha“, ktoré prináša – a 
napriek tomu ju odmietnuť: „Lebo ak dobrovoľne hrešíme po 
prijatí poznania pravdy, potom už niet obety za hriechy,  27 ale 
iba hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa, ktorý strávi 
protivníkov“ (Hebr 10,26-27 SSV) 

Ale ani nepočúvať, nevidieť, slobodne si uzatvoriť oči, uši, 
myseľ, rozum, nehľadať, neskúmať, nezaujímať sa o pravdu – z 
fanatickosti, či nezáujmu... – je zjavne to najhoršie: „Takto, že si 
vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst“ (Zjv 
3,16 SSV). 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
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miest nevchádzajte;  6 choďte 
radšej k ovciam strateným z domu 
Izraela!  7 Choďte a hlásajte: 
“Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych 
krieste, malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte. Zadarmo 
ste dostali, zadarmo dávajte.  9 
Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
striebro, ani peniaze;  10 ani kapsu 
na cestu si neberte, ani dvoje šiat, 
ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete 
do niektorého mesta alebo dediny, 
vypytujte sa, kto je vás tam hoden. 
Tam potom ostaňte, kým nepôjdete 
ďalej.  12 Keď vojdete do domu, 
pozdravte ho!  13 Ak ten dom bude 
toho hoden, nech naň zostúpi váš 
pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A 
keby vás niekto neprijal, ani vaše 
slová nevypočul, z takého domu 
alebo aj mesta odíďte a straste si 
prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: 
Krajine Sodomčanov a Gomorčanov 
bude v deň súdu ľahšie ako takému 
mestu. 

„Tehdy (stejně j ako dnes) hrozila možnost podvodu zneužitím 
filosofie či náboženství. Pokyny v Mt 10,7-15 mohly poskytnout 
jakýsi kontrolní seznam pro obyvatele Palestiny a Sýrie (10,5b-
6), na jehož základě mohli rozlišit představitele Ježíšova hnutí 
od podvodníků:  

• Říkají a dělají totéž, co říkal a dělal Ježíš?  
• Vyžadují za evangelium poplatek?  
• Vláčejí s sebou velké příděly jídla a šatstva?  
• Vynakládají velké úsilí na hledání nejlepšího ubytování?  
• Jak reagují na odmítnutí? 

To, že putující misionáři způsobovali v rané církvi v Sýrii 
problémy, naznačuje Didaché 11-13. Tato rukověť 
křesťanského života, která byla sepsána zhruba v téže oblasti a 
ve stejné době jako Matoušovo evangelium, obsahuje 
podrobné pokyny, jak jednat s putujícími apoštoly a proroky. 
Některé z těchto pokynů svědčí o negativní zkušenosti s 
těmito lidmi. Například apoštol „má být přijat jako Pán". Může 
zůstat jeden den, v případě potřeby dva dny; pokud zůstane tři 
dny, je to lživý prorok. “ 
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Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
striebro, ani peniaze;  10 ani kapsu 
na cestu si neberte, ani dvoje šiat, 
ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete 
do niektorého mesta alebo dediny, 
vypytujte sa, kto je vás tam hoden. 
Tam potom ostaňte, kým nepôjdete 
ďalej.  12 Keď vojdete do domu, 
pozdravte ho!  13 Ak ten dom bude 
toho hoden, nech naň zostúpi váš 
pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A 
keby vás niekto neprijal, ani vaše 
slová nevypočul, z takého domu 
alebo aj mesta odíďte a straste si 
prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: 
Krajine Sodomčanov a Gomorčanov 
bude v deň súdu ľahšie ako takému 
mestu. 

„Tehdy (stejně j ako dnes) hrozila možnost podvodu zneužitím 
filosofie či náboženství. Pokyny v Mt 10,7-15 mohly poskytnout 
jakýsi kontrolní seznam pro obyvatele Palestiny a Sýrie (10,5b-
6), na jehož základě mohli rozlišit představitele Ježíšova hnutí 
od podvodníků:  

• Říkají a dělají totéž, co říkal a dělal Ježíš?  
• Vyžadují za evangelium poplatek?  
• Vláčejí s sebou velké příděly jídla a šatstva?  
• Vynakládají velké úsilí na hledání nejlepšího ubytování?  
• Jak reagují na odmítnutí? 

To, že putující misionáři způsobovali v rané církvi v Sýrii 
problémy, naznačuje Didaché 11-13. Tato rukověť 
křesťanského života, která byla sepsána zhruba v téže oblasti a 
ve stejné době jako Matoušovo evangelium, obsahuje 
podrobné pokyny, jak jednat s putujícími apoštoly a proroky. 
Některé z těchto pokynů svědčí o negativní zkušenosti s 
těmito lidmi. Například apoštol „má být přijat jako Pán". Může 
zůstat jeden den, v případě potřeby dva dny; pokud zůstane tři 
dny, je to lživý prorok. “ 

KRÁTKO A STRUČNE: 

• CHOĎTE – nečakajte, kým oni prídu k vám. 

• NAJPRV K „SĽUBNÝM“ – u ktorých je najlepší predpoklad 
prijatia Evanjelia. Až potom, keď už funguje spoločenstvo 
Cirkvi, sa sústrediť na tých „vzdialenejších“. 

• OHLASUJTE – deľte sa o svoju skúsenosť. 

• DOSVEDČUJTE to konaním, životom, skutkami, prejavmi 
Božej moci. 

• NEVNUCUJTE SA. Rešpektujte slobodu každého človeka 
prijať, či odmietnuť Boží dar – len keď ste si vy riadne splnili 
svoju povinnosť ohlasovateľov! 

• PRIPRAVENÝM pomôžte prijať to, čo ste vy sami prijali – 
zadarmo! 

• NEPRIPRAVENÝCH nechajte na pokoji – v nádeji, že raz 
možno budú pripravení a azda niekto iný toto vaše dielo 
dokončí. Nehádajte sa s nimi, nebuďte hrubí,... 

• ODMIETNITE ale jasne ich postoj a dajte najavo, že to, čo 
robia, je zlé, nerozumné a škodlivé a pre vás preto 
neprijateľné. 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Aký je LITERÁRNY zmysel textu (čo hovorí rovno a priamo)? 

 35 A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o 
kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.  36 Keď videl zástupy, zľutoval sa nad 
nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera.  37 Vtedy povedal svojim 
učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo.  38 Preto proste Pána žatvy, aby poslal 
robotníkov na svoju žatvu."  10,1 Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad 
nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.  2 A toto sú 
mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a 
jeho brat Ján,  3 Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš,  4 Šimon 
Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.  5 Týchto dvanástich Ježiš vyslal 
prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte;  6 choďte radšej 
k ovciam strateným z domu Izraela!  7 Choďte a hlásajte: “Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. 
Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.  9 Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani 
peniaze;  10 ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás 
tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej.  12 Keď vojdete do domu, pozdravte 
ho!  13 Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z 
takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: Krajine 
Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. (Mt 9,35-10,15 SSV) 



Aký je ALEGORICKÝ zmysel textu (čomu by sme mali uveriť)? 

 35 A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o 
kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.  36 Keď videl zástupy, zľutoval sa nad 
nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera.  37 Vtedy povedal svojim 
učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo.  38 Preto proste Pána žatvy, aby poslal 
robotníkov na svoju žatvu."  10,1 Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad 
nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.  2 A toto sú 
mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a 
jeho brat Ján,  3 Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš,  4 Šimon 
Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.  5 Týchto dvanástich Ježiš vyslal 
prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte;  6 choďte radšej 
k ovciam strateným z domu Izraela!  7 Choďte a hlásajte: “Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. 
Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.  9 Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani 
peniaze;  10 ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás 
tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej.  12 Keď vojdete do domu, pozdravte 
ho!  13 Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z 
takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: Krajine 
Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. (Mt 9,35-10,15 SSV) 



 
Zhrnuté...: 
 

Apoštoli nastupujú cestu. 

Nielen „fyzicky“ (idú do dedín), ale ešte viac 
„duchovne“: učia sa byť ako Kristus, byť ako 
Boh. V tom je podstata kresťanstva: podobnosť, 
vedúca k jednote, ktorá je Nebom: „Kto hovorí, 
že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil On“ (1 Jn 
2,6 SSV). 

ZÁKON PODOBNOSTI: Ak chceš byť ako byť, 
musíš byť ako Boh. Ak chceš žiť Boží život, 
musíš začať žiť Boží život. 

ZÁKON CIRKVI: podobnosť vedie k jednote – a 
tá sa uskutočňuje v Kristovom Tele – Cirkvi: 
„Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani 
neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, 
ale všetko a vo všetkom je Kristus“ (Kol 3,11 
SSV) 

Účasť na Kristovi je účasťou na Kristovi – so 
všetkým, čo k tomu patrí: účasť na Jeho 
poslaní, účasť na jeho moci a autorite, účasť na 
Jeho oslávení a „odmene“ v Nebi... Dalo by sa 
povedať, že platí „alebo všetko, alebo nič...“ 



 
Zhrnuté...: 
 

Apoštoli nastupujú cestu. 

Nielen „fyzicky“ (idú do dedín), ale ešte viac 
„duchovne“: učia sa byť ako Kristus, byť ako 
Boh. V tom je podstata kresťanstva: podobnosť, 
vedúca k jednote, ktorá je Nebom: „Kto hovorí, 
že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil On“ (1 Jn 
2,6 SSV). 

ZÁKON PODOBNOSTI: Ak chceš byť ako byť, 
musíš byť ako Boh. Ak chceš žiť Boží život, 
musíš začať žiť Boží život. 

ZÁKON CIRKVI: podobnosť vedie k jednote – a 
tá sa uskutočňuje v Kristovom Tele – Cirkvi: 
„Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani 
neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, 
ale všetko a vo všetkom je Kristus“ (Kol 3,11 
SSV) 

Účasť na Kristovi je účasťou na Kristovi – so 
všetkým, čo k tomu patrí: účasť na Jeho 
poslaní, účasť na jeho moci a autorite, účasť na 
Jeho oslávení a „odmene“ v Nebi... Dalo by sa 
povedať, že platí „alebo všetko, alebo nič...“ 

Toto je prvý dôvod Ježišovho nároku na 
bezvýhradnú oddanosť v nasledovaní: 

V kresťanstve ide o úplnú premenu celej 
osobnosti a celého života človeka – tak 

úplnú, že ju sám Ježiš volá termínom „znova 
[sa] narodiť“ (Jn 3,7 SSV). 

Ak by v našom doterajšom živote čokoľvek 
malo vyššiu prioritu, ako toto nasledovanie 
Krista – a neboli by sme ochotní to zmeniť, 

alebo zanechať – nemohla by sa táto 
premena uskutočniť a dielo by zlyhalo. 



 
Zhrnuté...: 
 

Základným nástrojom evanjelizácie je sama 
Cirkev:  

• len cirkev ako spoločenstvo umožňuje žiť 
Boží Trojičný život, ktorý je životom 
spoločenstva a jednoty lásky a nemôže ho žiť 
jednotlivec; 

• zdieľať ho nemôžeme cez knihy, ani cez 
internet, ani televíziu, dokonca ani cez kázne, 
poučenia, semináre, či kurzy; jediným 
spôsobom je ukázať ho tým, že ho ako ľudia v 
spoločenstve Cirkvi žijeme (aj preto Ježiš 
posielal učeníkov po dvoch, ako mini-
spoločnstvo) 

• odovzdávať ho môžeme len tak, že dotyčného 
do spoločenstva cirkvi pozveme a dovolíme mu, 
aby tento život žil s nami; 

• a nakoniec formovať k nemu sa dá opäť len v 
cirkvi, pretože kde inde by sa mohol naučiť žiť 
život Trojičnej jednoty Boha ak nie tam, kde sa 
žije – a to je len a jedine v rodine cirkvi. 



Aký je MORÁLNY zmysel textu (čo by sme mali urobiť)? 

 35 A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o 
kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.  36 Keď videl zástupy, zľutoval sa nad 
nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera.  37 Vtedy povedal svojim 
učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo.  38 Preto proste Pána žatvy, aby poslal 
robotníkov na svoju žatvu."  10,1 Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad 
nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.  2 A toto sú 
mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a 
jeho brat Ján,  3 Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš,  4 Šimon 
Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.  5 Týchto dvanástich Ježiš vyslal 
prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte;  6 choďte radšej 
k ovciam strateným z domu Izraela!  7 Choďte a hlásajte: “Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. 
Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.  9 Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani 
peniaze;  10 ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás 
tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej.  12 Keď vojdete do domu, pozdravte 
ho!  13 Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z 
takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: Krajine 
Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. (Mt 9,35-10,15 SSV) 



Aký je ANAGOGICKÝ zmysel textu (kam tým smerujeme)? 

 35 A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o 
kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.  36 Keď videl zástupy, zľutoval sa nad 
nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera.  37 Vtedy povedal svojim 
učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo.  38 Preto proste Pána žatvy, aby poslal 
robotníkov na svoju žatvu."  10,1 Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad 
nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.  2 A toto sú 
mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a 
jeho brat Ján,  3 Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš,  4 Šimon 
Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.  5 Týchto dvanástich Ježiš vyslal 
prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte;  6 choďte radšej 
k ovciam strateným z domu Izraela!  7 Choďte a hlásajte: “Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.”  8 
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. 
Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.  9 Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani 
peniaze;  10 ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si 
zaslúži svoj pokrm.  11 Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás 
tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej.  12 Keď vojdete do domu, pozdravte 
ho!  13 Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, 
nech sa váš pokoj vráti k vám.  14 A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z 
takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh.  15 Veru, hovorím vám: Krajine 
Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. (Mt 9,35-10,15 SSV) 



Aký  
OSOBNÝ ZÁVER  
si z dnešného 
textu 
odnesieme? 
Čo nás oslovilo? 



APLIKÁCIA: 
 
Ako sa všetko 
toto doteraz 
uskutočňovalo v 
živote nás, 
farnosti,...? 



ASIMILÁCIA: 
 
Čo by sme na 
živote nás / 
farnosti mali 
zmeniť, aby sme 
zodpovedali 
výzve Písma? 



PREDSAVZATIE 
 
Aký konkrétny 
záver si z 
dnešného textu 
odnesieme? 



diel šestnásty... 

inky 2016 


