
7. deň = 21. mája 
Pohľad – to je uvedomiť si / zastaviť sa / 
neprejsť len tak okolo 

 

Existujú ľudia, ktorí „vidia a prechádzajú na opačnú 
stranu“ pre zámernú túžbu vyhnúť sa stretnutiu 
alebo zabrániť emocionálnym reakciám. Ale sú tu aj 
takí, ktorí vidia a priblížia sa, nechajú sa vtiahnuť do 
neočakávanej situácie a vezmú ju na seba: rovnako 
ako to robí Samaritán, ktorým je v podstate Ježiš. 
 

Biblický text: Milosrdný samaritán – Lk 10, 30-35 
„Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a 
padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, 
nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou 
cestou istý kňaz, a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj 
levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. 
No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho 
uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na 
rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje 
dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na 
druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a 
povedal: »Staraj sa oň, a ak vynaložíš viac, ja ti to 
zaplatím, keď sa budem vracať.«  
 

V našom čase 
Existujú pohľady lásky ale aj ľahostajnosti. Pohľady, 
ktoré prejavujú otvorenosť, ochotu porozumieť, 
prijať a slúžiť. Pozerať sa znamená vžiť sa do kože 
ostatných. Je to vôľa dostať sa z víru osobných obáv 
a venovať sa obavám druhých. Oči nie sú iba oknom, 
z ktorého sa dá pozerať do sveta a vpustiť obrazy; 
ale sú kanálom, cez ktorý vyjadrujeme svoju ochotu 
a kadiaľ vychádzajú naše túžby. Milosrdenstvo, 



súcit, čistota srdca, chudoba ducha a ochota slúžiť, 
sa prejavujú očami. 
 

Zo života dona Bosca 
„Don Cafasso, ktorý mi bol šesť rokov duchovným 
vodcom, ma najskôr vzal a zaviedol do väzenia, kde 
som sa dozvedel, aké je tu veľké utrpenie ľudí. Bolo 
tam veľa chlapcov vo veku od 12 do 18 rokov, všetci 
zdraví, robustní, plní života. Ale vidieť ich nečinných, 
ohlodaných hmyzom – to ma desilo. Boli to nešťastné 
bytosti. Pri týchto príležitostiach som pochopil, prečo 
sa mnohí vrátili už niekoľkokrát späť do väzenia: boli 
ponechaní sami na seba. – Ktovie, – povedal som si, – či 
títo mladíci mali vonku kamaráta, ktorý by sa o nich 
postaral a vo sviatočné dni by ich učil katechizmus. 
Ktovie, či sa nemôžu držať ďalej od skazy alebo sa 
aspoň nevrátiť späť do väzenia?. –O tejto myšlienke 
som informoval dona Cafassa a s jeho radami som 
začal hľadať, ako to dosiahnuť. Robil som to tak, že 
som výsledok odovzdal do Pánovej milosti, bez ktorej 
by bolo všetko ľudské úsilie márne.“ 
 

Modlitba 
Mária, Panna mocná, 
veľká a slávna opora Cirkvi, 
úžasná pomoc kresťanov, 
ohromná ako vojsko zoradené do boja, 
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta. 
Ochráň nás pred nepriateľom 
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach 
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti. 
Amen. 

 

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás.  


