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EvanjElizácia nás robí rovnými
Postavenie v Cirkvi zodpovedá veľkosti služby - niet 

prvého a druhého miesta (Mt 10, 2-4)

     Pomôcky: stupne víťazov zostavené 
zo štyroch rovnakých papierových škatúľ 
s označením 1. 2. 3. (miesto).

Kňaz (animá-
tor): Milé deti, pred 
sebou vidíte zvlášt-
ne schodíky. Videli 
ste ich už niekedy? 
Kde? Väčšina z vás 
ich videla na rôznych 
športových podu-
jatiach, väčšinou v 

televízii. Sú to stupne víťazov. Po skončení 
každého športového podujatia sa vyhlásia 
výsledky. Traja najlepší športovci, ktorí sa 
svojim športovým výkonom umiestnili na 
1. 2. a 3. mieste sa postavia na stupne ví-
ťazov, aby si prevzali ocenenie za dosiah-
nutý výkon. Podobne sa vyhlasujú víťazi 
aj v iných súťažiach, nielen športových. V 
škole, alebo vo svojom voľnom čase sa 
zúčastňujete rôznych súťaží a olympiád 
a samozrejme, že každý chce byť úspeš-
ný a umiestniť sa na prvom mieste, alebo 
aspoň na ďalších dvoch. Ak sa to nieko-
mu nepodarí, je to pre neho výzva, aby na 
sebe viac pracoval a lepšie sa pripravoval. 

Iný zase prežíva sklamanie, je smutný a 
dokonca stráca chuť  pokúšať sa znova o 
úspech. Túžba po úspechu, po uznaní je v 
každom z nás. Pobáda nás, aby sme rozví-
jali svoje dary a talenty, ktoré nám dal Boh. 
No nesmieme pritom zabúdať, že tieto 
schopnosti nám dal Boh nielen pre nás 
samých, ale hlavne preto, aby z nich mali 
úžitok ľudia okolo nás. Človek, ktorý si  ich 
privlastní a využíva len pre seba, stane sa 
sebecký, pyšný, prepadne ho žiarlivosť a 
nepokoj. Taký človek postupne stratí aj 
priateľov a nie je šťastný.

Na predchádza-
júcom  stretnutí 
sme si rozprávali 
udalosť, ako On-
drej priviedol svojho 
brata Šimona k Je-
žišovi. Ondrej veľmi 
túžil, aby aj Šimon 
spoznal Ježiša, oča-

kávaného Mesiáša. Pri tomto stretnutí 
sa stalo niečo zvláštne. Pamätáte sa naň 
ešte? Ježiš sa na Šimona zahľadel a dal mu 
nové meno Peter, čo znamená Skala. Deti, 
určite ste už videli hrad, alebo jeho zrú-

stala podobná situácia či už doma medzi 
súrodencami, v triede medzi spolužiakmi, 
alebo medzi kamarátmi, že niekoho pred 
vami uprednostnili, viac pochválili ale-
bo lepšie ohodnotili, hoci ste sa úprimne 
snažili a boli ste si vedomí, že ste rovnako 
dobrí, alebo možno aj lepší. To sa v živote 
niekedy stáva. Ale v takýchto situáciách je 
nám príkladom svätý Ondrej. Keď zažijete 
podľa vás takúto „nespravodlivosť“, nauč-
te sa to prijať s pokorou a veľkoryso ako 
Ondrej s vedomím, že Ježiš o tom vie, je s 
vami a on dokáže aj takéto situácie pre-
meniť na vaše dobro. A hoci je to niekedy 
ťažké, buďme ochotní dopriať iným, aby 
boli väčší, lepší, či úspešnejší. Dôležité je, 
aby ste sa snažili zostať s Ježišom a aby 
táto pre vás nepríjemná situácia nenaštr-
bila vaše priateľstvo s ním. 

Druhý príklad: Ondrejovi vôbec nešlo 
o uznanie od ľudí a o prvé miesto, ako 
je to napríklad pri súťaži. Túžil  po inom 
prvenstve. Viete, deti,  po akom? Môže ho 
dosiahnuť každý človek, ak s láskou slúži 
Pánu Ježišovi a ľuďom. Ondrej túžil dosiah-
nuť nebo a byť navždy s Ježišom. Preto sa 
snažil zo všetkých síl plniť svoje poslanie 
- byť dobrým Ježišovým apoštolom až do 
konca svojho života. A o takéto prvenstvo 
sa má snažiť každý kresťan po celý svoj 
život, dospelí ako aj deti.  

Vy, deti, patríte tiež do Cirkvi, medzi 
Boží ľud, veď nosíte v duši znak svätého 
krstu. Viete už o Ježišovi veľa a už ste sa s 
ním aj spriatelili. Pri každej svätej omši sa 
číta a vysvetľuje Sväté písmo – jeho Slo-
vo, takže sa dozviete aj všeličo zaujímavé, 
aby vaše priateľstvo mohlo aj ďalej rásť. 
A určite bude rásť, ak sa budete snažiť žiť 
tak, ako Ježiš. Ježiš mal plán s Petrom, s 
Ondrejom a má úlohu aj pre každého z nás. 

Pre splnenie nášho poslania nám dal isté 
povahové vlastnosti a potrebné talenty. 

Pán Ježiš vám 
hovorí to isté, čo po-
vedal kedysi apoš-
tolom: Kto chce byť 
veľký, kto chce zís-
kať prvenstvo, nech 
slúži druhým, nech 
sa stará o nich, nech 

pomáha každému, kto to potrebuje.“ 
Viem, že každý z vás chce byť veľký, 

chce niečo v živote dosiahnuť, dokázať, 
niečo znamenať. Chce prežiť krásny a 
zaujímavý život. Každý, kto uverí týmto 
Ježišovým slovám a rozhodne sa žiť pre 
druhých, musí zabudnúť na seba. Ale Ježiš 
naňho nezabudne. Kto bude mať odvahu k 
Ježišovej službe, raz s veľkým prekvapením 
zistí, že je omnoho bohatší a šťastnejší 
ako tí, čo mysleli len na seba.

1. Čítanie Svä-
tého Písma

Spolu s kama-
rátmi, alebo s ro-
dičmi si zo Svätého 
Písma prečítajte 
nasledujúce texty a 
spoločne nad nimi 

pouvažujte:  Jn 13, 1-17; 1 Kor 9,24-25
2. Ako Ondrej
Snaž sa v tomto pôstnom čase viac 

si všímať ľudí okolo seba a poslúžiť im aj 
maličkosťou: pozdraviť, usmiať sa, po-
môcť doma, v triede, navštíviť niekoho 
blízkeho, s kým si sa už dávnejšie nevidel. 
A ak zažiješ nejakú nepríjemnú situáciu, 
odovzdaj ju v duchu Pánu Ježišovi.  
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caniny. (Ak máme obraz hradu, môžeme 
ho deťom ukázať) Všimli ste si, na čom je 
postavený? Na skale. Viete prečo? Odpo-
vede detí. Aké vlastnosti má skala. (Môže-
me si vopred pripraviť kúsok skaly, alebo 
väčší kameň. Deti sa ho môžu dotýkať, 
poťažkať.) To preto, aby hrad mal nielen 
pevné základy, ale aby bol ťažko dostup-
ný pre nepriateľa, ktorý by sa hradu chcel 
zmocniť. Ježiš prišiel na tento svet, aby 
vytvoril zo všetkých ľudí veľkú Božiu ro-
dinu – Cirkev a chcel ju obrazne povedané 
postaviť akoby na skale, aby bola pevná 
a nedobytná. Počas Ježišovho života sa 
apoštoli držali stále pri Ježišovi, on ich po-
vzbudzoval, zjednocoval. Ježiš však vedel, 
že po svojom zmŕtvychvstaní sa vráti do 
neba, k svojmu nebeskému Otcovi, a pre-
to bolo potrebné určiť jedného z apošto-
lov, ktorý bude Ježiša viditeľne zastupovať 
na zemi, bude ich povzbudzovať, rozho-
dovať a starať sa aj o celú Cirkev. Vybral 
Petra, aby on bol ako pevná skala, na kto-
rej bude stáť celá Cirkev. Ježiš pripravoval 
Petra na túto úlohu počas troch rokov a 
až po svojom zmŕtvychvstaní, keď sa blí-
žil čas jeho odchodu  do neba, odovzdal 
Petrovi túto zodpovednosť. Porozprávam 
vám ako to bolo. Pán Ježiš sa po svojom 
zmŕtvychvstaní ešte štyridsať dní zjavoval 
apoštolom na rôznych miestach. Jedného 
rána sa im zjavil na brehu Genezaretského 
jazera. Po skromných raňajkách sa Ježiš 
uprene pozrel na Petra a trikrát sa ho spý-
tal, či ho má rád. Peter trikrát dosvedčil, 
že má Ježiša skutočne rád. Na to mu Ježiš 
vážnym hlasom povedal tiež trikrát: „Pas 
moje ovce!“

Týmito slovami Pán Ježiš zveril Petrovi 
najvyšší úrad v Cirkvi. Ostatní apoštoli boli 
pri tom a uznali Petra za prvého spome-
dzi seba. Petrovo prvenstvo sa spomína 
vo Svätom Písme na viacerých miestach. 
Pozrime sa, ako o tom píše evanjelista 

Matúš. Je to veľmi krátky text. On  opisu-
je ako jedného dňa Pán Ježiš zvolal svojich 
dvanástich učeníkov a vymenováva ich v 
tomto poradí: prečítame text evanjelia

Peter a jeho nástupcovia - pápeži sú 
Ježišovými reprezentantmi. A to je tá naj-
vyššia, ale pri tom najťažšia služba.

Po Ježišovom odchode do neba a prijatí 
Ducha Svätého sa Peter ujal svojho úradu. 
Stál  na čele apoštolov a celej Cirkvi. Svoj 
úrad prijal v pokore ako službu Ježišovi a 
jeho Cirkvi, a nie ako svoje prvenstvo a po-
výšenie. Pri vykonávaní svojho poslania na 
čele Cirkvi mal stále pred očami situáciu,  
keď bol ešte medzi nimi Ježiš. Keď raz išiel 
Ježiš s apoštolmi, zbadal, ako sa o niečom 
medzi sebou dohadovali. Nechceli mu však 
prezradiť, o čom. Škriepili sa totiž, kto z 
nich bude mať vyšší úrad, vznešenejšie 
postavenie v budúcom Ježišovom kráľov-

stve. To bolo ešte vtedy, keď si mysleli, že 
Ježiš sa stane pozemským panovníkom a 
oni budú jeho ministrami. Ježiš dobre ve-
del, o čom sa hádali. Poučil ich, že v jeho 
kráľovstve bude najväčší ten, kto je slu-
hom tých ostatných. Kto teda chce zís-
kať prvenstvo, musí sa starať o druhých, 
slúžiť im. Ježiš to myslel vážne, pretože to 
povedal viackrát. A celým svojím životom 
to dokazoval. Kade chodil, tam pomáhal, 
staral sa o chorých, opustených, chudob-
ných ba aj o opovrhovaných hriešnikov. 
Na poslednej večeri dokonca umyl apoš-
tolom nohy. To bola práca, ktorú robievali 

najpodradnejší sluhovia. Bola to posledná 
výzva apoštolom, ako majú chápať úrad, 
ktorý im zveruje. Umývanie nôh je symbol, 
znak. Aj pre nás všetkých to znamená, že si 
máme ako Ježišovi priatelia navzájom po-
slúžiť v láske a pokore. Nesmieme sa vy-
vyšovať  jeden nad druhého, lebo krstom 
sme všetci dostali rovnakú dôstojnosť. Po 
umytí nôh dal Ježiš apoštolom kňazskú 
moc. A to je úžasná moc. Ale aj táto moc 
nie je daná na panovanie a vládnutie, ale 
na službu. Ježiš povedal Petrovi ešte aj to, 
aby pásol ovce. Aj to bolo myslené obraz-
ne. Pásť znamená starať sa o všetkých, 
čo patria Ježišovi, teda o všetkých pokrs-
tených. Zase nie vládnuť, ale slúžiť. 

Takto si majú usporiadať život me-
dzi sebou ľudia, ktorí uveria Ježišovi. Ježiš 
každého prijíma za priateľa, ale každého 
poveruje nejakou službou. Keby sa pod-

ľa toho choval každý pokrstený, tvorili 
by sme spoločenstvo ľudí, ktorí sa majú 
veľmi radi a ochotne si pomáhajú. Potom 
by medzi nami nik nemusel byť chudobný, 
opustený, bezradný a zúfalý, pretože vždy 
by sa našiel niekto, kto by mu pomohol. 
Každý by sa rozdelil s tým, čo má, či sú to 
peniaze, či vedomosti, či sila. A všetci by 
mali všetko. V cirkvi, v tejto veľkej Božej 
rodine, sme si všetci rovnocenní, len každý 
vykonáva inú službu.  

A ako to vyzerá v dobrej rodine?  Hla-
vou rodiny je otecko a spolu s mamkou sa 
starajú, aby rodina mala všetko potrebné 

pre spokojný a radostný život. Obidvaja 
chodia do práce, starajú sa o domácnosť, 
vychovávajú deti, lebo ich majú radi a cítia 
za ne zodpovednosť. Aj vy, deti, tiež máte 
v rodine dôležité poslanie. Vašou úlohou je  
pomáhať rodičom a svojim súrodencom, 
pripravovať sa na svoje budúce povola-
nie, dobre sa učiť,  navzájom si odpúšťať 
a snažiť sa správať tak, aby vo vašej ro-
dine vládlo porozumenie. Teraz spoločne 
uvažujme: keby sme chceli postaviť  čle-
nov rodiny na stupne víťazov, vedeli by ste 
určiť, kto by z vašej rodiny bol na prvom, 
druhom a treťom mieste? Kto je v rodine 
najdôležitejší, kto menej dôležitý? To by sa 
nám ťažko rozhodovalo. Alebo ak by ste 
chceli ohodnotiť seba a súrodencov. Ve-
deli by ste sa dohodnúť? To by bolo ešte 
náročnejšie. Uvedomujeme si, že v rodine 
je každý rovnako dôležitý a nenahraditeľ-
ný. Tak je to aj v Cirkvi. Tu niet prvého a 
druhého miesta, len každý vykonáva inú 
službu,  podľa svojich schopností, stavu a 
darov, ktoré mu dal Boh.

Deti, určite vás zaujíma, ako Petrovo 
prvenstvo medzi apoštolmi prijal jeho brat 
Ondrej. Z textu, ktorý sme si prečítali vi-
díme, že hoci Ondrej bol pri Ježišovi  prvý 
a stretol sa s Ježišom skôr ako jeho brat 
Šimon, predsa Ježiš poveril Šimona ve-
dením Cirkvi. Pánu Ježišovi to nemôžeme 
zazlievať. Je Boh, ktorý má s každým člo-
vekom svoj plán. Vedel to aj Ondrej. Preto-
že mal  pokorné a veľkorysé srdce, nežiarlil 
na  svojho brata a ani mu nezávidel toto 
poverenie vedenia apoštolov a celej Cirkvi. 
Ondrejovi stačilo, že môže byť Ježišovým 
priateľom a jeho najbližším spolupracov-
níkom. Bol poctený už tým, že si ho Ježiš 
vybral za apoštola. Bolo mu  jedno, či je 
prvý, či posledný. Išlo mu o to, aby bol  s 
Ježišom.  

Deti, od Ondreja si môžeme dnes zo-
brať dva príklady. Prvý: možno sa aj vám 

A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, 
a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Barto-
lomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Ka-

nanejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.
(Mt 10,2-4)
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