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6. nedeľa B 
 
Či jete, či pijete, či už čokoľvek iné robíte,  
všetko robte na Božiu slávu. (1 Kor 10,31) 
 
 
Prvé čítanie Kniha Levitikus 13,1-2.44-46 
 
Pán povedal Mojžišovi a Áronovi: "Ak sa u niekoho ukáže na holej koži 
opuch, vyrážka alebo biela škvrna, čo býva príznak malomocenstva, 
nech ho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému jeho synovi, 
kňazovi.  
Malomocný, ktorý je napadnutý takouto vyrážkou, nech chodieva s 
roztrhnutým rúchom, vlasy nech má voľne rozpustené, nech si zakryje 
bradu a volá: 'Nečistý, nečistý!'  
Zostane nečistý, kým bude mať vyrážku. Ako nečistý musí bývať sám, 
musí sa zdržiavať mimo tábora." 
 
 
Druhé čítanie 1. list Korinťanom 10,31 – 11,1 
 
Bratia a sestry, či jete, či pijete, či už čokoľvek iné robíte, všetko robte na 
Božiu slávu.  
Nebuďte na pohoršenie ani Židom ani Grékom ani Božej cirkvi. Aj ja sa 
usilujem páčiť sa všetkým vo všetkom; veď nehľadám svoj prospech, ale 
prospech všetkých, aby dosiahli spásu.  
Napodobňujte mňa, ako ja napodobňujem Krista. 
 
 
Evanjelium Marek 1,40-45 
 
K Ježišovi prišiel malomocný a na kolenách ho prosil: "Ak chceš, môžeš 
ma očistiť." Prišlo mu ho ľúto, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: 
"Chcem, buď čistý!" Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.  
Prísne mu pohrozil a hneď ho poslal preč so slovami: "Daj si pozor a 
nikomu o tom nehovor. Ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje 
očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo!"  
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On však odišiel a začal mnoho o tom hovoriť a rozhlasoval, čo sa stalo, 
takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zostával vonku na 
opustených miestach. Ľudia však prichádzali k nemu zo všetkých strán. 
 
 
Na zamyslenie 
 
Spoločnosť, v ktorej neboli ešte známe moderné lekárske diagnózy a postup 
liečenia, sa mohla zachrániť od tých, čo trpeli na lepru a iné nákazlivé choroby 
iba ich izoláciou. Lepra alebo podozrenie na inú infekčnú chorobu znamenala 
nielen úplnú telesnú a ľudsko-sociálnu izoláciu a tým spoločenskú smrť, ale aj 
najradikálnejšiu odrezanosť v náboženskom zmysle. Telesne chorý človek bol v 
predstavách antického sveta aj hriešnik, ktorého utrpenie vyjadrovalo prerušený 
vzťah k Bohu. Izolácia mala tiež zabrániť nakazeniu sa ľudu cez hriech, ktorý 
bol manifestovaný vonkajším chorým výzorom postihnutého.  
Táto ľudská predstava a norma zostáva Ježišom vypáčená v príkladnom 
uzdravení malomocného mocným gestom. V protivenstve k bežným obyčajom 
Ježiš neuniká nečistote. Pri stretnutí s chorým Ježiš nielen prehovoril k nemu 
živým slovom, ale sa ho aj dotkol. Vďaka tomu bol chorý uzdravený trojakým 
spôsobom: zmizla smrteľná choroba, bol naspäť prijatý do spoločenstva a 
súčasne oslobodený od hriechu, ktorý sa prejavoval v chorobe.  
Teda žiadne odlúčenie "malomocného" nepomôže spoločenstvu oslobodiť sa 
od skutočnej a údajnej nečistoty, ale práve jeho začlenenie medzi seba. Tak 
naozaj nič a nikto nie je nečistý, lebo Boh stvoril stvorenie a všetko, čo ono 
zahŕňa a bolo to dobré. Čistota a nečistota sú etikety dávané ľuďmi. Dnešný 
malomocní nosia iné mená: osamelí a zúbožení, chorí a starí ľudia, zanedbané 
deti, utečenci, nezamestnaní; ľudia s psychickými chorobami alebo v ťažkej 
psychickej situácii. Alebo aj v užšej cirkevnej oblasti, neobľúbení teológovia, 
znovu zosobášení rozvedení, homosexuáli... Je vždy ľahšie vylúčiť ľudí, než 
viesť s nimi dialóg. Nemali by sme ale zabúdať, že my všetci, v závislosti od 
perspektívy sme vždy nanovo malomocní. Taktiež by sme nemali zabúdať na 
to, že ako kresťania budeme podľa toho ohodnocovaní, nakoľko sa nám 
podarilo aj byť v skutočnosti milosrdnými a láskyplnými, nie iba v slovách.  
Ten, kto verí a presvedčí sa, že je milovaný, dokáže viesť šťastný život a dávať 
ďalej životné perspektívy. To platí pre čisto medziľudské vzťahy ako aj pre náš 
vzťah k Bohu. Kto žije v spojení s Bohom a vie, že všetci sme pred Bohom 
rovní a všetci sme milovaní, pre toho neexistuje žiaden "beznádejný prípad", 
žiaden "malomocný". Dokáže sa každému prihovoriť uzdravujúcim slovom a 
obdarovať dotykom.  
Určite vieme o tomto postoji, dokážeme ho ale len nedostatočne žiť a 
uskutočňovať, pretože my sami potrebujeme vždy nanovo uzdravenie. Preto 
prosba malomocného zostane podstatnou súčasťou nášho života: "Ježiš, ak 
chceš, môžeš ma očistiť – Chcem, buď čistý". 


