
NOVÝ ROK 

Začína nový rok 2023. Azda už teraz vieme, čo nás v ňom čaká – svadba v rodine, prvé sväté 

prijímanie, maturita, prijímacie skúšky na vysokú školu, odchod do dôchodku, či päťdesiatka alebo 

iné pekné životné jubileum. Nový rok nám však môže priniesť i veci, ktoré sa nedajú plánovať, veci, 

s ktorými neradi počítame – úraz, vážnu chorobu, škodu na majetku, neúspech v práci alebo v škole, 

smrť... Nevieme ani to, koľko času nám zostáva do konca nášho života... Či je to ešte niekoľko 

rokov, zopár mesiacov alebo hodín... Čas je veľká neznáma a zároveň veľký Boží dar. Pristúpiť k 

času zodpovedne – to znamená získať životnú múdrosť a zrelosť: „Múdre srdce pozná čas a správny 

spôsob.“ (Kaz 8, 5), alebo ako hovorí modlitba žalmistu: „A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme 

našli múdrosť srdca.“ (Ž 90, 12). 

Dobré je všimnúť si aj Ježišove slová o čase, ktoré vypovedal na začiatku svojej kazateľskej 

činnosti: „Čas sa vyplnil.“ Sú to prvé Spasiteľove slová v evanjeliu podľa Marka. 

Čo to znamená? Stojíme na prahu nového roka 2023. Náš čas teda počítame podľa kalendára, podľa 

hodiniek... Čas sa vyplnil... Vari už nepotrebujeme ani kalendár, ani hodinky? Čo tým Ježiš vlastne 

myslel? V gréčtine, v ktorej je napísaný Nový zákon, sa pre slovo „čas“ používajú dve rôzne slová 

s rôznym významom: „čas“ ako „chronos“ a „čas“ ako „kairos“. Ježiš nás učí všímať si viac 

„kairos“, teda nie obyčajný, historický, konkrétny čas „chronos“. Ten je merateľný kalendárom a 

hodinami... „Kairos“ znamená najvhodnejší či rozhodujúci čas, najlepšiu chvíľu – čas, ktorý nám 

dáva Boh, aby sme sa pre neho rozhodli, aby sme sa k nemu obrátili celým srdcom, aby sme sa s 

ním spojili v láske... Viac si preto všímajme čas, ktorý nám ponúka Boh na spásu.  

V každom živote totiž existujú rozhodujúce chvíle, keď sa musíme správne rozhodnúť. Nie všetky 

momenty v našom živote ale majú tú istú váhu a dôležitosť – spomenúť tu možno voľbu budúceho 

povolania alebo rozhodnutie prijať či neprijať ponúkanú prácu. Keď však niekto premešká čas 

„kairos“, môže už len ľutovať, pretože stratená šanca sa nikdy nevráti späť. Začiatok nového roka 

2023 nás tak pozýva k väčšej bdelosti, k múdrosti a obozretnosti, aby sme dobre využili svoj čas a 

neprepásli chvíle milosti, keď bude Boh blízko nás, keď nám bude hovoriť svoje slová, keď sa nás 

bude pýtať a čakať na našu odpoveď... Dnes sa rozhodujeme o svojom zajtrajšku, o svojej 

budúcnosti, o svojej spáse... Čas je teda naozaj vzácny... Učme sa ho preto dobre využívať. Správne 

využívať čas znamená rásť ako osoby, stávať sa osobnosťami a žiť plnohodnotný život. 

Nech Vám dobrý Boh pomáha rásť celých 365 dní v novom roku.  

o. Rastislav 

 


