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Pozerať Božími očami 
   

 Milí priatelia, 
tohtoročný cyklus liturgických čítaní nám na dnešnú štvrtú pôstnu nedeľu ako 
prvé čítanie ponúka text, ktorý sa dobre číta i počúva, keďže je písaný naratívnym 
štýlom. Je to úryvok z Prvej knihy Samuelovej, ktorý hovorí o pomazaní mladého 
Dávida za kráľa nad Izraelom. 
  Úkon pomazania má vykonať priamo v Dávidovom rodisku Betleheme 
starnúci prorok Samuel. Boh ho posiela k Izaimu, pretože nového kráľa si vybral 
práve spomedzi jeho synov. Samuelovi však Boh vopred nepovie, koho má na 
mysli. A tak môžeme byť svedkami prehliadky jednotlivých kandidátov. 
 Napriek svojim skúsenostiam sa Samuel hneď pri prvom, Eliabovi, “sekne”, 
keď usudzuje, že tento bude istotne Bohom vyvolený. Boh ho poopraví. Pravda, 
Eliabova tvár a postava sa zdajú byť kráľovské, je prvorodeným synom, avšak Boh 
s ním ako s kráľom neráta. Rovnako nepočíta ani s ostatnými šiestimi Izaiho 
synmi, ktorí stolujú s prorokom v dome svojho otca. Božie kritériá sú iné ako 
ľudské. Boh nehľadí ako človek - oveľa dôležitejšie ako zovňajšok je preňho srdce. 
Samuel sa tak na staré kolená učí pozerať novým spôsobom. 
 Boh mu na samý koniec ukáže najmladšieho - Dávida. Je najmenší postavou 
i postavením v rodine. Pôvodne naňho nik nepomyslel, keďže otec ho nepozval 
ani na obetnú hostinu so vzácnym hosťom. Boh ale ráta práve s týmto 
bezvýznamným pastierikom. Práve on má pásť jeho ľud. 
 Božia logika je iná ako tá naša. Celý život sa učíme 
osvojovať si jeho pohľad na veci. Nech nám v tom 
pomáha aj vznešený Dávidov potomok, dnešný 
oslávenec svätý Jozef, ktorého oči dokázali v obyčajnom 
ľudskom dieťati uvidieť Boha a s pokorou mu slúžiť. 
 

1

“Ja nehľadím ako človek. 
Človek vidí iba vonkajšok, 

ale Pán vidí do srdca.” 
(porov. 1 Sam 16, 7)
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Farské oznamy
• Dnes je tretia nedeľa v mesiaci. 

Pri sv. omšiach vykonávame 
zbierku na naše kostoly. 

• Dnes bude po krížovej ceste 
v Podhoranoch katechéza pre 
prvoprijímajúce deti a ich 
rodičov. 

• Spoločenstvo Hnutie na pomoc 
rozvedeným kresťanom pozýva 
na modlitbové stretnutie, ktoré 
sa uskutoční v utorok 21. 3. 
o 17:00 v Katolíckom kruhu na 
Jarkovej 77 v Peršove. 

• V dňoch 24. - 26. 3. 2023 sa 
v Prešove vo františkánskom 
kostole sv. Jozefa uskutoční 
modlitbové trojdnie 
spoločenstva Modlitby matiek. 
Program v piatok a v sobotu začína 
o 17:30, v nedeľu o 15:00. 

• V noci zo soboty na nedeľu (25. - 
26. 3.) prechádzame na letný čas. 
Hodiny si posunieme o hodinu 
dopredu. 

• Sobota 1. 4. je prvou v mesiaci. 
Pred sv. omšou v Chmeľovci sa 
o 7:20 pomodlíme pobožnosť 
fatimskej soboty. 

• Na slávenie najvýznamnejšieho 
kresťanského sviatku sa máme 
náležite pripraviť. Všetkých 
pozývam k predveľkonočnej sv. 
spovedi, ktorá bude  
v sobotu 1. 4.: 
 

 15:00 Chmeľovec, Š. Trstená 
 16:30 Podhorany 
 

K chorým zájdem v pondelok 
3. 4. 

• Na Palmovú (Kvetnú) nedeľu 
požehnám pri sv. omšiach 
bahniatka.


