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Ročník XXVIII Číslo 4 Apríl 2017

Kríž a VeľKonočné VíťazstVo

„Ó crux, ave spes unica! Zdrav buď, ó, kríž, nádej jediná! On je tým ,privilegova
ným miestom‘, na ktorom sa nám zjavila Božia láska. Je pravý strom života 

a kráľovský trón ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Pána, schodmi do raja, spájajúci
mi nebo a zem.“ To sú slová sv. Jána Pavla II., ktoré nám povedal v našom hlavnom 
meste v roku 2003.

Čím je pre mňa kríž? Pre svet je to bláznovstvo a pre kresťana najväčšia obeta a ví
ťazstvo. Veľmi hlboká je myšlienka, ktorá odpovedá na otázku, čo je na druhej stra
ne kríža. Odpoveď je priam pozývajúca od Pána, tebe, brat a sestra, každému osob
ne: „Je tam miesto pre teba.“

20. marca 2000 počas audiencie talianskej polárnej expedície na severný pól pove
dal sv. Ján Pavol II.: „Mať tak o päťdesiat rokov menej išiel by som s vami.“

Na severnom póle sa im podarilo zasadiť Kristov kríž, požehnaný pápežom. Pri tej 
príležitosti sa tam prvý raz v histórii slávila svätá omša. Na Vianoce 2001 bol rovna
ko zasadený kríž na južnom póle. Pri tej príležitosti Svätý Otec vyslovil slová žalmu: 
Pane, náš vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.

Niekto si myslí, že kde vidíme kríž – najmä vedľa ciest –, že vždy sa tam stane len 
niečo zlé a smrtiace. To je také tragické ponímanie nášho života. Ale takýto pohľad, 
milí čitatelia, je iba do cintorína. Nemôžeme citovať iba jeden Ježišov výrok, ktorý vy
slovil ako posledný na kríži: Je dokonané!

Ak by sa iba toto odohralo, tak vo Svätom týždni by sme slávili iba spomienku smr
ti Pána, jeho pochovanie a tragédiu bez víťazstva. My však slávime hlboké veľkonoč
né tajomstvo nášho Nového zákona: viery, nádeje, lásky a víťazstva.

Kristov kríž na Veľký piatok je odhaľovaný s korpusom trpiaceho a umučeného Je
žiša, ale vo veľkonočné ráno je kríž bez korpusu – nie že by Ježiš bol iba pochovaný, 
ale že aj hrob je bez korpusu – lebo on vstal, ako povedal.

Vystúpil na kríž, ale aj z kríža zostúpil i keď rukami Sedembolestnej a vystúpil 
z hrobu, čo je pre mnohých bez viery nemožné a neskutočné. Ale on vždy víťazí. Ak 
budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. A vieme, že mŕtvi nepriťahu
jú, iba živí! Iba ten, ktorý nikdy nezomiera a žije naveky. Kríž priťahuje človeka, ne
myslime si, že k zemi, ale k nekonečnej Božej láske. Šibenica sama osebe je odpudi
vá. Ale kde bol Ježiš a obetoval sa, zomrel za nás, toto tajomstvo za dvetisíc rokov 
pritiahlo milióny mučeníkov a svätcov. Nedá sa bez tajomstva kríža povedať Ježišovi 
bez toho, aby sme nevystúpili na znak spásy: „Pane, spomeň si na mňa vo svojom krá
ľovstve.“ To bola veľká opovážlivosť zločinca, ktorý nedostal ľudskú amnestiu, ale tú 
Božiu si veľmi rýchlo vyprosil. Keby aj lotor necítil bolesť – aj vnútornú – tak by ne
prosil. Keby nebol ukrižovaný s Ježišom, tak by tiež neprosil. Keby sa nebál zatrate
nia a smrti, svojich ťažkých hriechov, opäť by neprosil. Ale hlavné je to, že dostal Bo
žie milosrdenstvo kríža a na prekvapenie celého sveta prosí a dostane, hľadá a nájde 
a klope na drevo kríža a otvorí sa Ježišov bok, aby vyšla krv a voda, aby do toho otvo
reného boku mohol vojsť kajúci lotor a my všetci s ním.

Čo všetko sa odohralo na pódiu znamenia spásy! Brat a sestra, z kríža, pod krížom 
si adoptovaný bolestnej Božej Matke: Hľa, tvoja matka! A zároveň si darovaný Má
rii: Hľa, tvoj syn či dcéra! Hľa, tu som pod krížom so svojím krížom i na kríži, kde aj 
žíznim po Božej láske.

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ježišovo zvolanie je pre nás: „Bože môj, Bo
že môj, prečo som ťa ja opustil?“ Prečo zabúdaš na Pána? Prečo nevidíš Ježiša v blíž
nych? Prečo nemáš na neho čas? Že on vraj sklamal teba, mňa i jeho? To nikdy! My 
sme sklamali! Ale on zostáva verný, aj keď sme my neverní…

Čo sa chceme naučiť z tajomstva kríža aj počas týchto veľkonočných sviatkov?
Keď som bol malý chlapec, pamätám si, ako ma matka priviedla k Božiemu hrobu 

v kostole a tíško mi do ucha šepkala, ako anjel: „Pobozkaj toho Ježiška na kríži. Po
zri, čo mu urobili zlí ľudia. Pozri, ako nás miluje!“ A s veľkou bázňou som pobozkal 
kríž pri Božom hrobe. Pamätám si to dodnes…

Vždy mám zvláštny pocit a naučil som sa to od starších ľudí, že pobozkám krížik 
na ruženci, keď sa ho idem modliť. A človek má z toho zvláštny pocit pokory a lás
ky. Aj zlo pobozkalo Ježiša. Judáš ho zradil bozkom. Prečo by sme my si nemali uctiť 
kríž pobozkaním aj viackrát v roku, nielen na Veľký piatok. Veď je to znak veľkého 

Zamyslime sa...
Hosanna, 
Hosanna Synovi Dávidovmu! 
Požehnaný, ktorý prichádza v mene 

Pánovom. 
Hosanna, kráľ Izraela...

Toto je moje telo... Toto je moja krv... 
Toto robte na moju pamiatku!

Moja duša je smutná až na smrť...
Otče môj, ak je možné, 
nech ma minie tento kalich, 
no nie ako ja chcem, ale ako ty.

To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?
Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli 

do pokušenia.
Duch je síce ochotný, ale telo slabé.

Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?

Aj tento bol s ním. 
Ale on zaprel: Žena, nepoznám ho.

Ukrižuj, ukrižuj ho...!
Ja nemám vinu na krvi tohto človeka.

Jeho krv na nás a na naše deti!
Ukrižuj, ukrižuj ho!

Ak si Boží Syn, zostúp z kríža...

Žíznim!

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka...

Žena, hľa, tvoj syn... Hľa, tvoja matka...

Je dokonané!

A na tretí deň ráno
Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Aleluja.

Videla som Pána! 
A neskôr:
Tomáš, ...nebuď neveriaci, ale veriaci!

Pouvažuj, kde by som sa zaradil(a)?(dokončenie na s. 2)
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Hľadajme, čo je Hore

nemecký židovský filozof theodor adorno (1903 – 1969) sa pýtal a neustále pátral 
po tom, ako by človek vôbec mohol vytvoriť spravodlivý svet či spravodlivosť vo svete. 
nakoniec dospel k názoru: aby vo svete skutočne bola spravodlivosť, musela by to byť 
spravodlivosť pre všetkých a navždy; to znamená aj spravodlivosť pre zomrelých. muse-
la by to byť spravodlivosť, čo odvoláva a napráva aj neodvolateľne minulé utrpenie. aby 
to však bolo možné, muselo by existovať vzkriesenie z mŕtvych.

„Kristus vstal z mŕtvych! Áno, na-
ozaj existuje spravodlivosť pre 

svet!“ napísal ešte v osemdesiatych ro
koch minulého storočia ako odpoveď 
na Adornovo tušenie Benedikt XVI. (Jo
seph Ratzinger) vo svojich zamysleniach 
k liturgickému roku, v ktorých ďalej roz
vinul nastolenú myšlienku. existuje úpl-
ná spravodlivosť pre všetkých, ktorá je 
schopná odvolať aj to, čo je neodvolateľ-
ne minulé, pretože existuje Boh a preto-
že on má na to moc. Boh síce nemôže cí
tiť utrpenie, ale môže súcítiť s naším utr
pením, pretože nás miluje. Táto moc sú
citu prameniaca z moci lásky je tá moc, 
ktorá môže odvolať neodvolateľné a da
rovať spravodlivosť. Kristus vsal z mŕt-
vych – to znamená, že existuje sila, ktorá 
je schopná vytvoriť spravodlivosť a aj ju 
tvorí. Preto je posolstvo zmŕtvychvstania 
nielen hymnom na Boha, ale aj hymnom 
na moc jeho lásky, a tým aj hymnom na 
človeka i na zem a na hmotu. Boh nene
chá ani kúsoček svojho stvorenia bez
hlasne utonúť v minulosti. On všetko 
stvoril, aby všetko bolo jedno a patrilo 
jemu. A tak bude platiť: Boh všetko vo 
všetkom (porov. 1 Kor 15, 28).

Tu sa však natíska otázka: Ako má
me odpovedať na toto posolstvo zmŕt
vychvstania? Ako môže vstúpiť medzi 
nás a stať sa skutočnosťou? Veľká noc je 
ako svit z pootvorených dverí, ktoré ve
dú von z bezprávia tohto sveta, a niečo 
ako výzva ísť za týmto svetlom, ukázať 
ho druhým, vediac, že tu nejde o nejaké 

rii Magdaléne hovorí, že teraz sa ho ne
môže dotýkať, ale až potom, keď vystú
pi. Nemôžeme sa ho dotknúť tak, že ho 
prenesieme späť do tohto sveta, ale bu
deme sa ho môcť dotknúť vtedy, keď ho 
budeme nasledovať, keď vystúpime spo
lu s ním. Preto kresťanská tradícia zá
merne nehovorila jednoducho o nasle
dovaní Ježiša, ale o nasledovaní Krista. 
Nenasledujeme mŕtveho, ale živého. Ne
snažíme sa napodobňovať pominutý ži
vot alebo premeniť ho na program s roz
ličnými kompromismi.

Jedna misionárka v Indii napísala eš
te v osemdesiatych rokoch minulého sto
ročia, že Indom sme ešte vôbec nemohli 
ukázať Krista, pretože väčšina misioná
rov je celkom obrátená k vonkajším akti
vitám a podľa indických meradiel sa tak 
ani nedokážu skutočne modliť. Táto ne
schopnosť však spôsobuje, že sa vo svo
jom vnútri ani nedotkli zjednocujúceho 
bodu medzi Bohom a človekom. Tak sa 
im ale nemôže podariť ukázať svetu ta
jomstvo Boha, ktorý sa stal človekom, 
a priviesť tak svet k slobode, ktorá pra
mení z tohto tajomstva.

Podobnú skúsenosť mal aj indický 
(bengálsky) mysliteľ, všestranný spisova
teľ (básnik, prozaik a dramatik) a hudob
ný skladateľ Rabíndranáth Thákur (nem. 
Tagore, 1861 – 1941), ktorý v roku 1913 
získal Nobelovu cenu za literatúru. Ako 
sociálny reformátor sa snažil o spoluprá
cu a zblíženie medzi ázijským Východom 
a európskym Západom, preto často ces
toval do Európy. Zo svojich ciest po nej 
si však priniesol nie veľmi milé dojmy. 
tvrdil, že sa v európe stretol s kresťan-
stvom na nedele a sviatky a s pohanstvom 
na ostatné dni týždňa. Nepostrehol v Eu
rópe súvislosť medzi náboženstvom a ži

rojčenie, ale o pravé svetlo, o pravý vý
chod. Ale ako môžeme doň vojsť? Svätý 
Pavol v Liste Kolosanom napísal: Ak ste 
teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, 
čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Bo-
ha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo 
je na zemi! (Kol 3, 1 – 2).

Kto sa svojimi modernými ušami za
počúva do týchto myšlienok svätého 
Pavla o veľkonočnom tajomstve a o veľ
konočnej skutočnosti, ten bude pravde
podobne v pokušení povedať: Tak teda 
predsa únik do neba, únik zo sveta. To
to je však veľké nedorozumenie. Pre ľud
ský život platí jedno základné pravidlo: 
nájde sa iba ten, kto sa stratí. Kto si 
chce ponechať samého seba a sám seba 
neprekročí, práve ten nedôjde sám k se
be. Kto by sa chcel iba vlastniť a neroz
dáva sa, ten nedostane ani sám seba. To
to základné pravidlo ľudskej existencie, 
ktoré pramení zo základného pravidla 
trojičnej lásky, zo samej podstaty bytia 
Boha, ktorý vo svojej láske ako sebada
rovaní je pravou skutočnosťou a skutoč
nou mocou, platí pre celú oblasť našich 
postojov k skutočnosti.

Viera v zmŕtvychvstanie je kráčanie, 
viera v zmŕtvychvstanie nemôže byť ni
čím iným, iba kráčaním za Kristom, na
sledovaním Krista. Kam šiel on, akým 
spôsobom a kam máme ísť za ním, to 
dostatočne zreteľne vyjadril Ján vo svo
jom veľkonočnom evanjeliu: Vystupujem 
k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môj-
mu Bohu a vášmu Bohu (Jn 20, 17), Má

zblíženia, nádeje, lásky a úcty. Veď čo 
všetko urobil Ježiš pre teba! Aj keď skla
meme, Ježiš sa vždy za nás modlí a pro
sí: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo ro-
bia! Že on zomrel a žije, je to veľké ta
jomstvo pre nás veriacich i neveriacich. 
Ako vysvetliť tieto dve protichodné slo
vá? Bez veľkonočného víťazstva to sku
točne nejde a nedá sa to vysvetliť. Ako 
by sme odpovedali my, keby sme sa stret
li so zmŕtvychvstalým Ježišom? On by sa 
nás pýtal, ako Marty pri hrobe Lazára: 
„Veríš tomu?“ Možno by sme mali odpo
vedať ako ženy pri hrobe veľkonočného 
rána: ony pristúpili a objali mu nohy a 
klaňali sa mu.

Mať Ježiša pred sebou vyvoláva v srd
ci adoráciu, klaňanie sa, lebo je živý! To 
prežívajme aj cez tieto veľkonočné sviat
ky. Majme pred očami vzkrieseného Pá
na, otvorme si srdcia aj cez veľkonočné 

trojdnie, zotrvajme v tichu modlitby a vo 
svojej viere si uvedomme, že zmŕtvych
vstanie Pána, je našou nádejou na na
še vzkriesenie. Po noci prichádza deň. 
Hrob tmy, strachu, úzkosti a bolesti je 
prázdny. Kameň sa stal iba ľahučkým zr
niečkom, lebo prichádza svetlo sveta.

Novinárka Brigita Brandl spomína na 
jednu svoju anketu, ktorú urobila na pe
šej zóne na Veľkonočnú nedeľu ráno, 
keď kládla otázku: „Čo pre vás zname
ná Veľká noc?“ A odpovede: „Oddych“; 
„Niekoľko dní voľna“; „Návšteva zná
mych a príbuzných...“ Až na jedno do
spievajúce dievča, ktoré kráčalo s kytič
kou kvetov. Ono hneď neodpovedalo, 
ale po chvíľke ticha hovorí: „Veľká noc 
je pre mňa ako nový život. Verím, že Je
žiš za nás zomrel a na Veľkú noc vstal 
z mŕtvych. Tým nám povedal, že aj my 
raz vstaneme z mŕtvych a budeme mať 
nový život. Na Veľkú noc máme myslieť 
na to, že smrťou sa všetko neskončí.“ 
Bola som zarazená týmito slovami diev

čatka, ktoré pokračovalo: „To ma učila 
moja mama. Práve pred rokom zomre
la.“ Dievčaťu vypadla slza. Aj ja som 
mala čo robiť, aby som zadržala slzy do
jatia. Dievča pokračovalo: „Práve teraz 
idem na cintorín zaniesť mame kytičku 
kvetov. Ona je stále v mojej blízkosti. Ja 
to viem, verím, že ona žije ďalej, aj keď 
zomrela. Mala rada práve tieto veľko
nočné kvety.“ Dievča pohladilo žlté kve
ty svojimi prstami. Novinárka sa prizná
va, že šla s týmto dievčaťom na hrob že
ny, matky, ktorá zomrela a žije. Dodáva, 
že v to veľkonočné ráno zvlášť pocítila 
zmysel Kristovho zmŕtvychvstania.

Ja vám zo srdca prajem a vyprosujem, 
milí čitatelia, aby ste aj vy zmŕtvychvsta
lého cítili a prežili vo svojich rodinách. 
Víťazstvo kríža, víťazstvo veľkonočného 
rána, víťazstvo lásky, ktorá nikdy neza
nikne.

Požehnané, milostiplné veľkonočné 
sviatky.

mgr. ján Hudec, assessor

Kríž a veľkonočné víťazstvo
(dokončenie zo s. 1)
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spreVÁdzajme pÁna od Hosanna cez uKrižuj po aleluja

votom. Nadobudol preto presvedčenie, 
že viera sa stala len spomienkou na mi
nulosť, na kult predkov, neprijíma sa ak
tívne. Pri stretnutí s kresťanmi nemal po
cit, že by viera bola pre nich niečo, čo ich 
oživuje. Ľudia síce hovoria, že sú veriaci, 
ale nežijú podľa toho; nežijú zo spojenia 
s Bohom a s jeho slovom.

Najhlbšia výzva Veľkej noci nás po
báda k prelomu smerom dnu a nahor, 
k skrytej pravej skutočnosti, ktorú ako 
skutočnosť musíme objaviť. V Zmŕt
vychvstalého môžeme veriť iba vtedy, ak 
sme ho stretli. Stretnúť ho môžeme, iba 
ak sme sa vybrali za ním. A iba ak sme 
urobili obe tieto veci, môžeme byť jeho 

svedkami a vnášať jeho svetlo do tohto 
sveta. Kristus vstal z mŕtvych! Neodvo
lateľné sa stalo odvolateľným. Moc pre
menenia je tu. Žime podľa nej! Hľadaj
me, čo je hore! (porov. Benedikt XVI./
Joseph Ratzinger, Zasiahnutí neviditeľ-
ným, Dobrá kniha, Trnava 2006, s. 107 
– 111).                  thdr. michal Vivoda

liturgia Veľkého týždňa nás približuje k základnému tajomstvu našej viery, k pánovmu zmŕtvychvstaniu. Hoci celý liturgický rok 
sa sústreďuje na pánovu veľkonočnú obetu, „terajší čas vyžaduje od nás väčšiu nábožnosť, lebo sa približuje oslava najvznešenejších 
tajomstiev Božieho milosrdenstva“ (sv. lev Veľký). Neprejdime ale príliš náhlivo túto cestu. Nezabudnime na niečo veľmi dôležité, 
čo by sme mohli ľahko prehliadnuť: nebudeme sa môcť podieľať na Pánovom zmŕtvychvstaní, ak sa s ním nezjednotíme v jeho utrpe-
ní a smrti (porov. rim 8, 17).

„aby sme mohli sprevádzať Kris
ta v jeho sláve na konci Veľkého 

týždňa, musíme sa najprv ponoriť do je
ho obety a byť s ním skutočne zjednote
ní, keď umiera na Kalvárii“ (bl. Josema
ría Escrivá, Boží priatelia). Preto počas 
týchto dní sprevádzame svojou modlit
bou Ježiša na jeho bolestnej ceste a pri 
smrti na kríži. Keď to konáme, nezabú
dajme, že to my sme boli vykonávateľ
mi všetkých tých ukrutností, lebo Je
žiš sám vyniesol naše hriechy... na drevo 
(1 Pt 2, 24)... Draho (1 Kor 6, 20) sme 
boli oslobodení z rúk diabla a od večnej 
smrti za cenu Kristovej Krvi.

Zvyk rozjímať nad Kristovým umuče
ním siaha k počiatkom kresťanstva. Po
četní jeruzalemskí veriaci si uchovávali 
v pamäti Ježišove utrpenie a sami boli 
prítomní na Kalvárii. Nikdy nezabudli, 
ako prechádzal ulicami mesta v predve
čer veľkonočnej paschy a evanjelisti ve
novali veľa miesta opisu týchto udalos
tí. Svätý Ján Zlatoústy hovorí: „Čítajme 
neustále o umučení nášho Pána: hľa, 
aký úžitok z toho dosiahneme! Hoci by 
si bol tvrdší ako skala, keď budeš rozjí
mať o tom, ako sa mu posmešne klaňa
li, vysmievali ho, odeli do šarlátového rú
cha a po tejto fraške dostal rany do tváre 
a vystavili ho do konečnej agónie, to sa 
roztopíš ako vosk a vyženieš všetku pý
chu zo svojej duše.“ Koľko ľudí sa už ob
rátilo vďaka tomu, že rozjímali o Páno
vom umučení!... Pánovo umučenie mu
sí byť častou témou našej modlitby, naj
mä, keď sa blíži ústredné tajomstvo náš
ho vykúpenia.

Urobme si predsavzatie, že sa v tých
to dňoch, keď sa nachádzame bližšie 
k dňom umučenia jej Syna, priblížime 
k Panne Márii. Prosme ju, aby nás nau
čila rozjímať o tých chvíľach, keď za nás 
jej Syn tak veľmi trpel.

chvíľa slávy
Poďte, vystúpte na Olivovú horu a vyj

dite v ústrety Ježišovi, ktorý sa vracia do 
z Betánie do Jeruzalema a dobrovoľne 
sa náhli v ústrety blaženému umučeniu, 
aby zavŕšil tajomstvo našej spásy (Sv. An
drej z Kréty: Kázeň na Kvetnú nedeľu).

Slávnostný sprievod s Ježišom sa ube
ral z vrcholku Olivovej hory smerom 
k chrámu, ktorý bol odtiaľ na dohľad. 
Pred Ježišovými očami sa rozprestiera
lo celé mesto. Pri tomto pohľade Ježiš 
zaplakal (Lk 19, 41). Uprostred radost
ných výkrikov Hosanna a slávnostné
ho vstupu toto zaplakanie vyznieva veľ
mi neočakávane, náhle v priebehu oka
mihu bola celá radosť preč. Ježiš vidí, 
ako sa Jeruzalem topí v hriechu, nevedo
mosti a v slepote. Kiež by si aj ty v ten-
to deň spoznalo. čo ti prináša pokoj! Ale 
teraz je to skryté pred tvojimi očami (Lk 
19, 42). Pán vidí, ako pre toto mesto na
stanú dni, ktoré nebudú dňami rados
ti a spásy ako tento, lež dňami nešťas
tia a skazy. V priebehu niekoľkých rokov 
bude toto mesto zrovnané so zemou. Je
žiš plače nad zatvrdlivosťou Jeruzalema. 
Aké výrečné sú Kristove slzy! On plný 
milosrdenstva plače nad mestom, ktoré 
ho odmieta.

Nepomohli ani zázraky, ani skutky, 
ani slová ostré, ani zhovievavé...

Aj v našom živote Ježiš vyskúšal všet
ky prostriedky a nechal nám k dispo
zícii každý liek. Koľkokrát nám vyšiel 
v ústrety. Koľko prirodzených i nadpri
rodzených milostí sme dostali!... On, ne
vinný baránok zaslúžil nám život vlast
nou krvou dobrovoľne vyliatou. V ňom 
nás Boh sám zmieril so sebou a vytrhol 
nás z područia diabla a hriechu... Deji
ny človeka sú dejinami ustavičnej Božej 
starostlivosti oňho. A ako my odpovedá
me na nespočetné výzvy Ducha Svätého, 
aby sme boli svätí uprostred svojich prác 

a vo svojom prostredí? Koľkokrát v prie
behu dňa povieme Bohu áno a koľko
krát nie?

Keď Ježiš prichádzal do Jeruzalema, 
išli mu v ústrety deti s palmovými rato
lesťami v rukách a nadšene volali: Ho-
sanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý pri-
chádza v mene Pánovom. Tá radosť však 
trvala len krátko. O päť dní sa nadše
né Hosanna zmenilo na šialené volanie 
Ukrižuj ho!

pánova posledná večera
Pascha bola veľkým židovským sviat

kom a bola ustanovená na pamiatku 
oslobodenia židovského národa z egypt
ského zajatia: Tento deň bude pre vás pa-
mätným dňom a budete ho sláviť ako 
Pánov sviatok z pokolenia na pokolenie 
ho budete sláviť ako večité ustanovenie 
(Ex 12, 14).

Ako v predchádzajúcich rokoch osla
voval Ježiš Veľkú noc – Paschu – spo
lu so svojimi blízkymi. V ten deň mala 
však neobvyklý ráz, keďže to boli po
sledné sviatky, ktoré Pán slávil pred svo
jím odchodom k Otcovi, a pre to, čo ma
lo bezprostredne nasledovať... Evanje
listi zaznamenali množstvo zvláštnych 
udalostí: napríklad rivalitu apoštolov, 
ktorí začali viesť diskusiu o tom, kto je 
z nich najväčší; ďalej udivujúci príklad 
Ježišovej pokory a služby, keď apošto
lom poslúžil ako najposlednejší sluha 
a začal im umývať nohy; celý večer sa 
k nim láskyplne obracal a dokonca ich 
nazval: dietky moje... Ponad tým všetkým 
sa vznášala predtucha smrti, divné zna
menie zrady, opustenosti, obety... To, čo 
Ježiš urobil pre svojich učeníkov, sv. Ján 
zhrnul do slov: Miloval ich do krajnosti 
(Jn 13, 1). Tento kalich je nová zmluva 
v mojej krvi... (Lk 22, 20).

Pred koncom večere, keď Ježiš zveril 
apoštolom hlboké pravdy, plný vážnosti 
ustanovil Eucharistiu. Toto je moje telo, 
ktoré sa obetuje za vás..., toto je moja krv, 
ktorá sa vylieva za vás. Ježiš v predstihu 
vykonal svoju obetu, ktorú definitívne 
zavŕšil na druhý deň na Kalvárii. Dovte
dy zmluvu medzi Bohom a ľuďmi sym
bolizoval veľkonočný baránok. Takto sa 
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obetovaným baránkom stal sám Kristus 
(porov. 1 Kor 5, 7) a takto vo večeradle 
slávnostným spôsobom vykonal vopred 
to, čo nasledujúci deň zavŕšil na Kalvárii 
– obetu seba samého na Kalvárii. Od to
ho dňa sa nám Ježiš darúva v Eucharistii 
a zostáva s nami navždy so svojou sku
točnou pravdivou a podstatnou prítom
nosťou. V ten pamätný večer Ježiš odo
vzdal svojim apoštolom a cez nich ich 
nástupcov biskupom a kňazom moc ob
novovať tento zázrak až do konca vekov: 
Toto robte na moju pamiatku. A takto 
ustanovuje aj sviatosť kňazstva a ostáva 
medzi nami v Najsvätejšej sviatosti Eu
charistie.

A aby sme nezabudli, Ježiš v ten ve
čer ohlasuje aj nové prikázanie: Aby ste 
sa milovali navzájom, ako som miloval ja 
vás (xxx).

agónia v Getsemanskej záhrade
Aj po poslednej večeri podľa obyča

je Ježiš odriekal ďakovné žalmy s apoš
tolmi a potom sa vydal s nimi smerom 
k Olivovej hore, ktorá bola nablízku. Vy
stríhal Petra aj ostatných, že ho tej no
ci každý z nich svojím spôsobom zradí 
a opustí. Ježiš pociťoval veľkú potrebu 
modliť sa.. Svojim učeníkom povedal: 
Moja duša je smutná až na smrť. On ne
vinný vzal na seba hriechy všetkých ľu
dí. Kristova duša zachytávala s plnou in
tenzitou všetky príčiny utrpenia. Mlčky 
pozeráme, ako Ježiš trpí: a on sa v smr-
teľnej úzkosti ešte viac modlil k Otcovi: 
Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi 
odo mňa tento kalich. No nie, čo ja chcem, 
ale čo ty. (Lk 22, 46), až napokon vysi
lený – svätý Marek píše: Padol na zem... 
(Mk 14, 35), svätý Matúš: Padol na tvár... 
(Lk 22, 41). Osamotený upadá do takej 
agónie, že mu vystupuje krvavý pot.

Aj v našom živote nastanú niekedy 
chvíle intenzívneho boja, azda aj tem
noty alebo hlbokého bôľu, znechutenia, 
keď je nám ťažko prijať Božiu vôľu. Ob
raz Ježiša na Olivovej hore naznačuje, 
ako by sme mali v ťažkých chvíľach po
stupovať: Prijať Božiu vôľu a stotožniť 
sa s ňou prostredníctvom vytrvalej mod
litby a neklásť si nijaké podmienky. Boh 
je môj Otec aj vtedy, keď mi posiela utr
penie a osamelosť.

Ježiš trikrát vyhľadal svojich troch 
učeníkov, aby ho sprevádzali v modlit

be. V takej veľkej opustenosti potrebu
je aspoň odrobinku spoluúčasti, ľudské
ho tepla, ale učeníci ho opúšťajú... V tú 
noc mali zotrvať v modlitbe, ale opúšťa
jú Priateľa a spia.

A napokon: Vstaňte, poďme! Môj zrad-
ca prichádza... (Mt 26, 46 – 46).

ježiša zajali
Vrcholí Judášova zrada vykonaná boz

kom, gestom priateľstva... „Buď pozdra-
vený, Rabbi“ a pobozkal ho (Mt 26, 49).  
Zdá sa nemožné, aby Ježiša mohol zra
diť a vydať práve človek, ktorého tak 
dobre poznal. Čo sa odohralo v Judášo
vej duši? Bol predsa svedkom mnohých 
zázrakov, zblízka poznal Ježišovu dob
rotu a jeho slová ho priťahovali. Zaží
val zvláštnu Ježišovu lásku, keď sa stal 
jedným z Dvanástich, ktorí boli Pánovi 
najbližší. Sám Pán si ho vybral za apoš
tola...

Učeníci zastrašení a zmätení zabúda
jú na svoje prísľuby vernosti pri posled
nej večeri: Vtedy ho všetci opustili a roz-
utekali sa (Mk 14, 50). Ježiš ostal sám, 
iba Peter ho z diaľky sledoval.

A potom? Pána bičovali, tŕním koru
novali, opľuvali ho a nik ho neobránil, 
až napokon ho pribili na kríž. Ostal sám 
proti hriechom a neprávostiam. Sú tam 
aj naše hriechy. Cirkev učí, že nie je, ne
bol a nebude nikdy nijaký človek, za kto
rého by Ježiš nebol zomrel.

Peter išiel za ním zďaleka a ako Peter 
čoskoro zistil, za Ježišom nemožno ísť 
zďaleka. Rovnako dobre to vieme aj my. 
Za Ježišom sa ide buď zblízka, alebo ho 
zapierame.

Možno niektorý z učeníkov sa vybral 
hľadať presvätú Matku, aby jej povedal, 
že už zajali jej Syna. A ona napriek ob
rovskému žiaľu a v tých bolestných chví
ľach priniesla apoštolom pokoj. Aj my 
nájdeme útechu pri Márii, ktorá je úto
čiskom hriešnikov, ak napriek našim 
dobrým úmyslom nám chýba odvaha zo
trvať pri Kristovi. V nej nájdeme silu po
trebnú na vytrvanie pri Pánovi v ťažkých 
chvíľach a ona nás posilní aj v odvahe 
polepšiť sa.

ježiš zomiera na kríži
Počas Pôstneho obdobia sme sledova

li Pánovo súdenie a odsúdenie v modlit
be Krížovej cesty, a v duchu sme s ním 

či popri ňom kráčali na Kalváriu až po 
okamih, keď kulminoval jeho život na 
kríži. Dokonané je! Na toto čakal počas 
svojho pozemského života. Kríž, dovte
dy nástroj potupy, poníženia a hanby, 
zmenil sa na drevo života a slávy. Na 
toto všetko hľadela jeho Matka Mária. 
Tam sa zavŕšilo naše vykúpenie. Tam 
človek nachádza kľúč k zmyslu utrpenia 
vo svete, tam sa môžeme poučiť o zlobe 
hriechu a o láske Boha ku každému člo
veku. Pod krížom by sme nemali ostať 
ľahostajní.

Keď zložili Ježišovo telo z kríža, vlo
žili ho do lona Bolestnej Matky. Ježišo
vo telo pripravili na uloženie do hrobu 
ženy, ktoré ho sprevádzali na jeho krížo
vej ceste s dvomi odvážnymi mužmi – 
Nikodémom a Jozefom z Arimatey. Kde 
sa zdržiavali učeníci – okrem Jána, ktorý 
bol pod krížom  po úteku z Getsemen
skej záhrady, nevieme, no už v nedeľu 
boli opäť zjednotení pri Ježišovej matke 
(porov. Lk 24, 9). Takto sa Cirkev zrodi
la pod jej plášťom. Ona svojou nádejou 
a láskou podporovala rodiacu sa Cirkev, 
slabú a prestrašenú.

ježiš naozaj vstal!
Slávne Pánovo zmŕtvychvstanie je kľú-

čom k pochopeniu celého jeho pozemské-
ho života a základom našej viery. Bez toh-
to víťazstva nad smrťou, hovorí svätý Pa
vol, by celé hlásanie bolo márne a márna 
by bola aj naša viera (porov. 1 Kor 15, 
14 – 17).

Ježiš naozaj vstal z mŕtvych. Aleluja. Je-
mu patrí sláva a moc na večné veky! (po
rov. Lk 24, 34).

podľa francisco f. carvajal: 
 Hovoriť s Bohom (str. 245 – 303) 

pripravila Xd

radosť zo žijúceho Krista obnovujúceho ľudskú prirodzenosť...
ak sme minulý mesiac v našej farskej univerzite mali tému pôstne obdobie, obrátenie sa k Bohu, hriech dráma alebo milosť?...,-

tak je celkom logické, že v mesiaci, v ktorom si pripomíname Krista ako veľkonočného víťaza, nemôžeme mať pred sebou nič iné ako 
utvrdenie sa vo viere v tohto Krista napriek mnohým zneisteniam, ktoré nám dnes liberalizmus vnáša do života. ježiš nás všetkých aj 
dnes volá za svedkov jeho zmŕtvychvstania.

žiaľ, aj dnešný svet a aj Cirkev majú 
moderných saducejov, ktorí spo

chybňujú Kristovo zmŕtvychvstanie, a tak 

aj existenciu života po smrti. Čo s tým? 
Ako môžem dôjsť k poznaniu, ba priam 
absolútnej istote, že Ježiš žije, a tým aj 

k tomu, že kto verí v Ježiša, obsiahne 
večný život? My vždy potrebujeme dôka
zy a sám Kristus nám ich dáva, nevzpie
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ra sa tejto ľudskej požiadavke. Hans Urs 
von Balthasar,1 jeden z veľkých teoló
gov 20. storočia, nám hovorí: „keď sa 
ježiš zjavil zhromaždeným učeníkom, 
najsamprv ich zbavil strachu, že vidia prí
zrak; dáva im spoznať svoju telesnosť tak 
rukolapne, ako je to len možné: majú vi-
dieť – rany na rukách a nohách; majú sa 
dotknúť – aby sa presvedčili o jeho teles
nosti; napokon ho majú vidieť jesť pozem-
ský pokrm – pečenú rybu.“

Profesor Sirovič v tejto súvislosti ho
vorí: „všetky štyri evanjeliá jednoznačne 
svedčia, že ježiš nazaretský bol ukrižo-
vaný, pochovaný a vstal na tretí deň z mŕt-
vych, preto jeho smrteľné telo sa už ne
našlo v jeho hrobe vo veľkonočné ráno.“ 
Nie všetci, ani apoštoli nevedeli túto 
skutočnosť tak jednoducho prijať. cesta 
k viere, cesta k úplnému poznaniu pravdy 
bola a je stále veľmi zložitá. Boli svedko
via, boli niektorí, čo mali za sebou skúse
nosť s Kristom, ale to všetko bolo v roz
pore s bežnými zákonmi života a smrti 
vo svete. Jednoducho apoštoli boli na
priek dlhému času s Kristom pred ukri
žovaním stále len ľuďmi, ktorí prešli ces
tu strachu, hrôzy a beznádeje – spomeň
me si na emauzských učeníkov a ich dia
lóg, a preto sa nečudujme, že ich viera 
bola veľmi narušená. Chceli mať istotu. 
A tak pred Kristom bola tá najťažšia 
úloha – dokázať, že nie je nejaký duch, 
ale on a živý. Profesor František Sirovič 
SVD2 píše: „Kým Markovo evanjelium 
sa podľa všetkého skončilo poverením 
žien anjelmi, ale neobsahovalo širšie vy
svetlenie o zjavení Vzkrieseného učení
kom v Galilei, Ježišove predchádzajúce 
prisľúbenia (Mk 14, 28) a anjelovo upo
zornenie (Mk 16, 7) v najstaršom evan
jeliu nedáva miesto na žiadne pochybo
vanie o tom, že učeníci tam uvidia teles
ne vzkrieseného Krista, no jednotlivos
ti nie sú v tomto prípade súčasťou opi
su. Na druhej strane nám Matúš ponú
ka dodatočné vysvetlenia Vzkrieseného 
v zjavení ženám na ich ceste späť od hro
bu (Mt 28, 16) a jedenástim učeníkom 
na hore v Galilei (Mt 28, 16  20), jeho 
hlavný záujem spočíva v teologickom vý
zname ,veľkého príkazu‘, v ktorom uče
níci dostanú konečnú podobu učiteľskej 
autority, ako aj cieľ a obsah ich autori
tatívneho poverenia. Vzkriesený premô-
že pochybnosti učeníkov svojím slovom 
(Mt 28, 17  18) a rozrieši otvorené otáz-
ky svojím autoritatívnym poučením.

Tretie synoptické evanjelium pozná 
význam učenia o Vzkriesenom. Nik
de inde nie je Kristovo poučenie pre 
svedkov zmŕtvychvstania opísané v ta
kých detailoch ako v dvoch Lukášo
vých spisoch. Či už na ceste do Emauz 
(Lk 24 – 25  27, 32), či pred učeníkmi 
zhromaždenými v Jeruzaleme (Lk 24, 
44  47), alebo počas štyridsiatich dní 
od zmŕtvychvstania do nanebovstúpenia 
(Sk 1, 3nn) vzkriesený Kristus dokazuje, 
že je živý tým, že otvára písma učeníkom 
a poúča ich, ako jeho umučenie a zmŕt
vychvstanie sú vo vzájomnom vzťahu. 

Napriek tomu Lukáš sa odlišuje od os
tatných synoptikov, dávajúc toto učenie 
a poznanie výslovne do vzťahu k prav
de a skutočnosti telesného vzkriesenia 
Ježiša – podľa centrálneho a základ
ného vyznania v Lukášovi 24, 34: Pán 
naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimo-
novi. Zmŕtvychvstalý v telesnej podobe 
stretne dvoch mužov, ktorí spolu debatu
jú na ceste do Emauz o Ježišovom ukri
žovaní, a pokračuje spolu s nimi v ceste. 
Večer si sadne s nimi k stolu a zostane 
tam, kým ho konečne nespoznajú ako 
Pána pri vzdávaní vďaky a lámaní chle
ba, a potom zmizne (Lk 24, 13 – 35). 
Keď sa neskôr ježiš zjaví zhromažde
ným učeníkom, výslovne vyzýva tých, kto-
rí sa boja a pochybujú, aby sa pozreli na 
jeho ruky a doslova ho ,uchopili‘ ako te-
lesne vzkrieseného. Keď ani pre veľkú ra
dosť neboli schopní uveriť to, čo videli, 
a boli zmätení, vyzýva ich, aby mu da
li kúsok pečenej ryby, ktorú vzal a jedol 
pred nimi. Aj sami učeníci – podľa Luká
šovho opisu – najprv pokladali jav Ježi
ša za ,ducha‘ (Lk 24, 37). Preto  výzva na 
,uchopenie‘ Ježišovho vzkrieseného tela 
a osobitne demonštratívne jedenie ryby 
pred svedkami Zmŕtvychvstalého slúžia 
ako dôkaz proti falošnej reprezentácii 
zjavenia Pána ako ,ducha‘. Pretože pod
ľa starovekého poznania  duch nemôže 
ani jesť, ani piť a nemá materiálne telo, 
ktorého sa možno dotknúť. Preto Ježiš 
podľa Lukáša 24, 39 výslovne nabáda 
svojich učeníkov: Dotknite sa ma a pre-
svedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – 
a vidíte, že ja mám.

Lukáš obhajuje veľmi citlivo a hlboko 
vypracovaný pojem tela a identity.

pozrite moje ruky a nohy...
Vzkriesený ukazuje učeníkom sto

py po ranách na svojich rukách a no
hách, aby ho spoznali ako ich ukrižo
vaného Pána: Pozrite moje ruky a no-
hy; že som to ja (Lk 24, 39). A na ces
te do Emauz identifikujú Ježiša v tom 
zvláštnom momente, keď – ako mno
hokrát predtým – lámal chlieb pred ni
mi a podával im ho (porov. Lk 24, 30  
31). Identifikácia osoby sa prejavuje pre
ukázaním kontinuity. Zároveň však rea-
litu vzkriesenia lukáš opisuje v ostrom 
kontraste k predchádzajúcej fyzickej pri-
rodzenosti: Vzkriesený už netrpí, nie je 
smrteľný, nie je podriadený premenlivos-
ti, nie je obmedzený na priestor a čas, nie 
je zakorenený v tomto svete, ale je zobra-
zený ako žijúci v nebeskom svete. Nová 
realita tohto vzkriesenia implikuje takú 
základnú transformáciu, že učeníci ne
spoznajú Pána po vzkriesení ako toho, 
ktorého predtým poznali, ale ho iden
tifikujú ako vzkrieseného. Preto Lukáš 
svedčí, že oči emauzských učeníkov mu
sel otvoriť vzkriesený Pán (porov. Lk 24, 
31  32), aby ho mohli spoznať ako také
ho (porov. 24, 32).

podstata Veľkej noci je 
v dôkaze, že ježiš žije

Hlavným dokazovateľom je sám ježiš. 
je to iste ten, kto je na to najviac povola-
ný. Toto si uvedomujeme, ale zároveň si 
kladieme otázku, aká je naša úloha? Mys
lím si, že jednoznačne môžeme povedať, 
veľmi jednoduchá, ale na druhej strane 
veľmi náročná. Hans Urs von Balthasar 
hovorí, že to, čo sme si povedali, je „len 
úvod k Ježišovmu vlastnému poučova
niu: majú spoznať, že jeho výroky počas 
jeho smrteľného života o vyplnení celej 
Starej zmluvy (podľa židovského rozde
lenia: ,zákon, proroci a žalmy‘) sa napl
nili v jeho smrti a zmŕtvychvstaní. Toto 
dianie, hovorí, je súhrn celého Písma, a 
tento súhrn, ktorého stred tvorí ,odpus
tenie hriechov‘, majú odteraz svedkovia 
– teda Cirkev  ohlasovať ,všetkým náro
dom‘. Preto ježiš zacvičuje svojich uče-
níkov do chápania smrti a zmŕtvychvsta-
nia. Preto však musí učeníkom najskôr 
,otvoriť oči‘. Ježiš to robí veľmi precíz
ne a dôsledne. Potrebuje totiž presved
čených a presvedčivých svedkov. Preto 
by sme mohli nazvať Veľkú noc nedeľou 
alebo obdobím odvahy, alebo nedeľou či 
obdobím presvedčenia. Ježiš si presved
čivo získava svedkov. Preto sa po jeho 
nanebovstúpení, keď dostali dary Du
cha, prejavujú ako odvážni ľudia viery. 
Peter to vo svojej chrámovej kázni do
kázal, že pochopil naplno Ježiša. Preto 
môže ľudu jeho zločin síce drasticky vy
čítať (zabili ste pôvodcu života), ale k to
mu dodať, že ľud a dokonca jeho vodco
via to urobili v nevedomosti. Nepocho
pili náuku prorokov, že  Mesiáš bude tr
pieť; trpiaci proroci a celý ich osud to 
azda sami najdôraznejšie predpoveda
li; Peter nespomína, či bola táto židov
ská nevedomosť vinná alebo nevinná; do 
dnešného dňa – ako hovorí Pavol – leží 
na ich srdci závoj, keď čítajú Mojžiša. Zá-
voj, ktorý len vtedy ,spadne‘, keď sa Izrael 
,obráti k Pánovi‘ (2 Kor 3, 14 – 16). Pre
to Peter vyzýva Židov: Obráťte sa, kajajte 
sa, aby sa zotreli vaše hriechy.

Oboje stojí vedľa seba: tajuplná „ne
vedomosť“ Izraela (Pavol bude hovoriť 
o zaslepenosti, tvrdošijnosti) a výzva na 
obrátenie.

O zrušení Izraela skrze Cirkev nie je 
reč, ale ani o dvojakej ceste spásy: pre 
Izraela jeho (navracajúci sa) Mesiáš 
(Sk 3, 20 nasl.), pre Cirkev Ježiš Kris
tus. Nie: čakať na Mesiáša a obrátiť sa. 
Ježišove slová učeníkom, že jeho smrť 
a zmŕtvychvstanie získali odpustenie 
hriechov, sa prijímajú ako udalosť, kto
rá nás hriešnikov potešuje a napĺňa ná
dejou. Na veľkom rozhrešení sveta mô
že dostať účasť každý jednotlivec, keď 
zhreší a obráti sa. Požaduje sa však ob
rátenie, lebo luhár, ktorý sa nazýva kres
ťanom, ale nezachováva Božie prikáza
nie, zotrváva v predkresťanskej neve
domosti; ba viac: žije v protirečení, te
da nie v „pravde“. Kňaz Dušan Arga
láš to vyjadril takto: „Živý a prítomný 
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sVäteniny: procesie

Kristus nie je vzdialeným, samotárskym 
či triumfálnym ,nebeským‘ Kristom. Ale 
ako navštívil svojich učeníkov, tak túži 
zachytiť a navštíviť aj nás. Aj nás chce 
uchopiť do svojho náručia a vtiahnuť 
nás do prúdu Božej lásky. Prijmime je
ho pozvanie a staňme sa svedkami jeho 
zmŕtvychvstania. nechajme sa uchvátiť 
a premeniť nezvratným prístupom a po-
hnutím jeho láskavosti a dobroty. takým-
to spôsobom bude žijúci a žiariaci v na-
šom srdci, bude viditeľný v našom živote, 
v živote našich farností i v našich kres-

ťanských dejinách.“ A ja by som k jeho 
slovám dodal: Kristus aj nás teraz pre-
sviedča a presvedčil o svojom zmŕtvych-
vstaní. Je však otázka, či dokážeme ako 
peter prekonať svoj strach a ohlasovať 
túto pravdu svetu, ktorý sa snaží dnes 
veľmi rafinovane rôznymi navonok „hlbo-
ko“ veriacimi kresťanmi hlásať falošnú 
náuku, a prostredníctvom médií tvrdiť, 
že cirkev sa mieša do politiky, keď ob-
hajuje Božie zákony, právo a povinnosť 
človeka svätiť nedeľu, žiť podľa svedo-
mia a noriem, ktoré dal Boh, presadzo-

vať niečo, čo je v priamom rozpore s ná-
ukou Krista?

daniel dian

1 Hans Urs von Balthasar (* 12. august 1905, 
Luzern, Švajčiarsko – † 26. jún 1988, Bazi
lej) bol švajčiarsky rímskokatolícky teológ. 
Pochádzal zo starej patricijskej rodiny z Lu
zernu. Hoci nikdy nepôsobil na akademickej 
pôde, je považovaný za jedného z najvýznam
nejších teológov 20. storočia.

2 Prof. PhDr. ThLic. František Sirovič SVD sa 
narodil 16. 2. 1920 v Ždani, okr. Košicevi
diek. Zomrel 29. 6. 2014 v Nitre.

procesie sú slávnostné sprievody, pri ktorých pána Boha spoločne oslavujeme, ďaku-
jeme mu za jeho dobrodenia, alebo ho prosíme za odvrátenie nejakého nešťastia, prí-
padne prosíme za iné milosti.

dejiny procesií majú svoj pôvod 
v ďalekom staroveku. Sväté písmo 

v Starom zákone poukazuje na konkrét
nych príkladoch, že ľudia oddávna ko
nali náboženské procesie. Kráľ Dávid 
v slávnostnom sprievode prenášal ar
chu zmluvy do Jeruzalema. Rovnako 
konal aj jeho syn Šalamún, keď prená
šal archu do novopostaveného jeruza
lemského chrámu. Aj Nový zákon hovo
rí o tom, že sám Pán Ježiš – ako si to 
pripomíname na Kvetnú nedeľu – vchá
dzal slávnostnou procesiou do Jeruzale
ma. Podobne dejiny Cirkvi, konkrétne 
podľa svedectiev sv. Cypriána, Bonifáca 
a svätých otcov Bazila, Ambróza, Gre
gora a iných poukazujú na to, že sláv
nostné sprievody sa konali už v prvých 
storočiach Cirkvi.

Význam procesií je pre veriaceho člo
veka veľký. Každá procesia je predovšet
kým výzvou na úprimnú a horlivú mod
litbu. Skutočnosť, že ak sú zhromaždené 
desiatky, stovky a možno až tisíce veria
cich, ktorí majú rovnaký cieľ a spoločne 
chvália Pána Boha alebo ho o niečo pro
sia, dokáže zapôsobiť aj na chladné srd
cia ľudí, ktorí sú vlažnejší vo viere. A sa
mozrejme, mnohých spoločná verejná 
modlitba mimo kostolných múrov mô
že povzbudiť k horlivejšiemu prežívaniu 
viery.

Procesie sú obrazom nášho putovania 
na zemi. Každá procesia končí vojdením 
do chrámu – aj naša púť tu na zemi má 
byť akoby cestou zo slzavého údolia do 
nebeského Siona.

Procesie sú verejným vyznaním, že 
len Pánu Bohu patrí naša najväčšia úc
ta a chvála, vďaka a poklona. Sú verej
nou vďakou za to, že môžeme Pána Ježi
ša pred celým svetom vyznávať, a to nie
len medzi múrmi chrámov, ale aj vonku 
na verejnosti. Procesie sú znakom víťaz
stva viery a svetla kresťanstva nad tmou 
pohanstva.

Na čele, teda na začiatku každej pro
cesie ide kríž ako znamenie, že kráčame 
ako kresťania zjednotení v Ježišovom 

mene a že v mene Ukrižovaného a ví
ťazného Krista chceme začať aj dokon
čiť modlitby pobožnosti. Je krásne, ale 
aj veľmi symbolické, ak veriaci v sprie
vode nesú aj zástavy – biele a červené 
symbolizujú život v nevinnosti (mravnej 
čistote) a zároveň boj až po vyliatie krvi, 
len aby sme odolali hriechu. Modré (be
lasé) zástavy znamenajú, že máme krá
čať so skutočnou ľútosťou a kajúcnos
ťou nad svojimi hriechmi. Zástavy pri 
procesii symbolizujú aj to, že Ježiš Kris
tus je víťazným vodcom a že veriaci pod 
jeho vedením isto prídu k víťaznému cie
ľu – do nebeskej vlasti.

Procesia aj svojím vonkajším usporia
daním má veľkú symboliku a vnímavý 
človek má tejto symbolike porozumieť 
a chápať ju: vpredu ide kríž, za krížom 
majú kráčať deti, pretože symbolizujú 
nevinnosť a sú najmilšie a najbližšie Bo
hu (Nechajte deti prísť ku mne). Potom 
má kráčať dospelá mládež, miništranti, 
speváci, kňaz a napokon muži a ženy. 
Kňaz je akoby uprostred zhromaždenia, 
čo symbolizuje, že má všetkým rovnako 
slúžiť. Cirkevnému duchu najlepšie zod
povedá, ak ľudia kráčajú v páre – takto 
sa znázorňuje príklad lásky k blížnemu. 
Počas procesie sa ozýva hlahol zvonov. 
A tak ako zvony hlasno zvonia k nebu, 
tak aj naše modlitby a spevy majú počas 
procesie stúpať k nebesiam. Je neslýcha
né, ak sa ľudia v procesii bavia, zabáva
jú, či len tak bezducho kráčajú. Pri pro
cesii je dôležitý jednotný spev a jednot
ná modlitba. Pri takýchto sprievodoch 
len duchovenstvo a ľudia v uniformách 
môžu mať zakryté hlavy, ostatní majú 
kráčať bez čiapky, či inej pokrývky hla
vy. Jedine keď je tzv. Eucharistická pro
cesia – teda, keď kňaz v procesii nesie 
Najsvätejšiu sviatosť oltárnu, musia mať 
aj muži v uniformách nezakrytú hlavu, 
čím sa jasne ukazuje, že v zástupe kráča 
živý Spasiteľ, ktorému vzdáva povinnú 
úctu celá zem i nebo i všetky mocnosti.

Procesie v našich krajoch sa konajú 
najmä na Bielu sobotu a na Slávnosť 

predrahého Kristovho Tela a Krvi (Bo
žie Telo), kedy je tzv. Eucharistická pro
cesia – živý Boh ide spolu s veriacim ľu
dom ulicami miest a dedín.

Existujú aj iné možnosti procesie, na
príklad pri posviacke nového chrámu, 
kedy ľud ide zo starého kostola k no
vopostavenému chrámu alebo procesia 
s ratolesťami na Kvetnú nedeľu. Tam, 
kde je cintorín a kde sa konajú riadne 
cirkevné pohrebné obrady, býva aj smú
točná procesia, kedy sa v sprievode od
prevádza telo zosnulého na dočasný od
počinok k hrobu. Procesie môžu byť aj 
z iných dôvodov – napríklad procesia 
z titulu odvrátenia nešťastia, chorôb, 
vojny alebo procesia za dážď.

Naša účasť – teda účasť veriacich na 
procesiách je veľmi dôležitá. Žiaľ dnes, 
sú procesie na ústupe, v mnohých far
nostiach sa konajú len krátke proce
sie okolo múrov kostola, ba niekedy len 
v interiéri chrámu. Preto je krásne vyu
žiť možnosť ukázať našu vieru v uliciach 
miest a dedín na procesii, ktorá sa ko
ná naozaj priamo v uliciach. V našom 
hlavnom meste má krásnu tradíciu pro
cesia ulicami Bratislavy na slávnosť Bo
žieho Tela. Je to veľká oslava Pána Je
žiša a veľká príležitosť svedčiť, že sme 
kresťania. Nie je správne vyberať si svä
té omše, kde sa procesia nekoná – lebo 
lenivosť a ľahostajnosť voči Bohu je veľ
kým hriechom a Pán aj hovorí: Kto ma 
zaprie pred ľuďmi, toho zapriem ja pred 
svojím Otcom...

Preto, ak nie sme chorí alebo máme 
vysoký vek a keď vieme, že procesie ma
jú krásny a hlboký význam, máme sa 
všetci na nich zúčastňovať. Ale nie len 
telom, ale hlavne duchom, modlitbami 
a spevom. Kto ide na procesiu len preto, 
aby sa poprechádzal alebo aby sa poroz
prával, jeho úmysel nie je správny. Pod
statou procesie je aj verejné vyznanie 
viery pred všetkými ľuďmi – aj pred ne
veriacimi, ktorí na nás pozerajú ako na 
čudákov, keď kráčame v procesii ulicami 
mesta. My však vieme, že kráčame za Je
žišom Kristom, ktorý je Boh a žije a kra
ľuje na veky!

stanislav čúzy, kaplán
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medzi rôznymi formami pobožnosti, 
ktoré nám zanechala sv. Faustína, 

zaujíma osobitné miesto sviatok Božie
ho milosrdenstva. Vyplýva to nie natoľ
ko z počtu zjavení, ktoré mu boli venova
né, ako skôr z množstva prisľúbení, kto
ré Ježiš spojil so slávením tohto sviatku.

V pondelok vo Veľkom týždni 17. aprí
la 1933 dal Ježiš sv. Faustíne poučenie, 
akým spôsobom sa má uctievať jeho mi
losrdenstvo, a opísal jej úlohu, ktorú má 
splniť na sviatok Božieho milosrdenstva 
– prejsť celý svet a privádzať zomdlené 
duše k prameňu jeho milosrdenstva.

Keď už bol obraz Božieho milosr
denstva takmer dokončený, uskutoč
nilo sa výnimočne dôležité zjavenie, 
ktoré zohralo dôležitú úlohu v stvár
ňovaní pobožnosti. Spasiteľ opäť vy
jadril veľkú túžbu, aby sa v prvú nede
ľu po Veľkej noci slávil sviatok milosr
denstva. V ten deň sa má z kazateľníc 
ohlasovať chvála Milosrdenstva, kto
ré nezastaví nijaká ľudská bieda. Po
čas tohto zjavenia Ježiš po prvý raz vy
slovil veľký prísľub spojený so sláve
ním sviatku Milosrdenstva: Kto v ten-
to deň pristúpi k prameňu života, dosiah-
ne úplné odpustenie hriechov a trestov.

zdroj tK KBs

5. mája 2000 vydala Kongregácia pre 
bohoslužby a sviatosti dekrét, ktorým 
ustanovila Druhú veľkonočnú nedeľu 
ako Nedeľu Božieho milosrdenstva, ob
darovanú veľkými prisľúbeniami. Naj
väčšie z nich je spojené so svätým prijí
maním v ten deň. Prípravou na sviatok 
má byť Novéna k Božiemu milosrden
stvu, ktorá sa začína na Veľký piatok. 
V našom kostole sa túto novénu denne 
modlievame od Veľkého piatku do Ne
dele Božieho milosrdenstva spoločne už 
niekoľko rokov. Preto povzbudzujeme 
veriacich, aby prichádzali na sväté om
še, pri ktorých sa novému denne modlie
vame.                                                 red

na budúci mesiac 13. mája si pripome-
nieme sté výročie zjavení panny márie vo 
fatime. aby sme si pripomenuli atmosfé-
ru čias a miesta zjavení, siahli sme po kni-
he prof. dr. l. Gonzaga fonesca: Mária 
hovorí k svetu, ktorá vyšla ako prvá k tej-
to téme na slovensku už v r. 1990 (Vý-
chodoslovenské vydavateľstvo, Košice).

písal sa rok 1917. V Európe zúrila voj
na. Plameň sa šíril z jednej krajiny 

do druhej a hrozilo, že zasiahne aj ďalší 
kontinent. Rok predtým bolo na rade aj 
Portugalsko. Nemilosrdná vojna hasila 

životy aj tohto malého štátu. Všade slzy, 
bieda, pustošenie a smrť. Tu sčistajasna 
zaznelo meno sľubujúce nádej a mier. 
Po celej krajine sa šírilo volanie: Fatima! 
Fatima!

Ani najlepší znalci dejín o tejto dedi
ne nevedeli takmer nič. Možno to, že 
miláčik Mohameda, jeho dcéra, ktorá 
zomrela ešte v roku 632, sa volala Fati
ma.

Dnes po sto rokoch pozná meno Fa
tima každý nielen v Portugalsku, ale aj 
v celej Európe, ba aj v zámorí.

Fatima bola malá dedina v diecé
ze Leiria, 190 km na sever od Lisabo
nu. V čase zjavení mala 2 700 obyvate
ľov. Jej vznik je zahalený temnotou, spo
mína ju iba stará povesť: Bolo to v roku 
1158. Veľká časť Portugalska bola pod 
jarmom moslimov. Istého pekného rá
na opustila krásne oblečená arabská spo
ločnosť vznešených dám a ich ochran
cov Kaštieľ Alcacer. Zrazu ich zozadu 
napadla skupina portugalských rytie
rov, ktorých viedol Dom Concalo Her
mingues. V krvavej bitke rytieri Arabov 
porazili, dámy zajali a odvliekli do mes
ta Santarém, sídla portugalského monar
chu Dona Alfonza Henriqueza. Kráľ po
chválil statočnosť svojich verných rytie
rov. Donovi Concalovi dal možnosť žia
dať si odmenu, akú si zaželá. „Poctou 
pre mňa bolo, pane, že som vám mohol 
slúžiť, znela odpoveď. Ako pamiatku na 
tento deň prosím o ruku Fatimy“. Fati
ma bola najvznešenejšia medzi zajatými 
dámami. Bola dcérou váláho z Alcacer.

„Nech sa ti stane,“ odpovedal kráľ, 
„ale pod podmienkou, že Fatima súhlasí, 
že sa stane kresťankou.“ Fatima privoli
la, prijala krst a meno Ourena. Po svad
be kráľ daroval donovi Concalovi mes
tečko Abdegas, ktoré sa od tých čias vo
lalo Ouréna. Dnes sa volá Ourém.

Roky sa míňali v ustavičných bojoch 
so Saracénmi. Ouréna zomrela v roz
kvete mladosti. Don Concalo vstúpil do 
kláštora Alcobaca, 39 km od Ourém.

O niekoľko rokov neskôr prikázal 
opát kláštora preniesť telesné pozostat
ky Oureny do dedinky, kde dal na počesť 
Madony vystaviť malú kaplnku. Od tých 
čias sa tá dedinka volá Fatima.

Toľko povesť.
V r. 1385 Don Nuno Alvares Pereira, 

národný hrdina Portugalska, s hŕstkou 
vojakov porazil kastílskeho kráľa. Všetci 
boli presvedčení, že k tomu víťazstvu im 
pomohla Presvätá Panna.

Na pamiatku víťazstva dal kráľ Johan
nes vystaviť nádherný chrám. Kláštor, 
ktorý patrí ku kostolu, zveril dominiká
nom. Pátri horlivo šírili modlitbu ružen
ca. Preto tu pobožnosť posvätného ru
ženca zapustila hlboké korene. Ruženec 
sa modlili nielen starší, ale aj deti a ce
lé rodiny.

Bola to príprava na veľké dni Fatimy?
z Fatima, Mária hovorí k svetu: Kraji-

na Božej Matky.
pripravila du

Kto z Blumentálcov by nepoznal Náš 
milostivý obraz panny márie mat-

ky dobrej rady? 26. apríla si každoročne 
pripomíname náš miestny sviatok Božej 
Matky, ktorú si Cirkev uctieva pod tým
to titulom. V tomto roku máme na to 
osobitý dôvod. Uplynulo totiž 250 rokov 
od času, keď kupec Jozef Janko v r. 1767 
doniesol tento vzácny obraz – fresku  
kópiu obrazu z talianskeho Genazzana 
do našej farnosti. Obraz bol súčasťou 
obidvoch kostolov, predchodcov tohto 
nášho tretieho blumentálskeho kostola. 
Veriaci mali a majú tento obraz vo veľ
kej úcte. Modlievala sa pred ním aj ses
tra Zdenka Šelingová. Pozdravme teda 
našu Matku dobrej rady v deň jej sviatku 
aspoň krátkou modlitbou, ktorá je súčas
ťou omšového formuláru z dňa sviatku.

Pane Ježišu, pôvodca a darca všetkého 
dobra, ty si prijal telo v lone požehnanej 
Panny, obdaroval si ju svetlom prevyšujú-
cim každú múdrosť, keď ju uctievame ako 
Matku dobrej rady, daj, aby sme neustále 
mohli čerpať z jej dobroty, múdrosti a rady 
a pod jej ochranou mohli vojsť do prístavu 
blaženej večnosti. Amen.

najzložitejším momentom môjho 
knižničného príspevku býva roz

hodovanie, ktorú z toho množstva no
viniek našej farskej knižnice vám mám 
predstaviť a odporúčať. Kým sa defini
tívne rozhodnem pre jednu z nich, uply
nie veľa času a do poslednej chvíle me
ním svoj vlastný výber. Ale pri dnešnej 
novinke mi bolo od začiatku jasné, že 
vám ju čo najskôr predstavím: Jerome 
Murphy – O´Connor OP – Apoštol Pavol – 
jeho príbeh (Vydavateľstvo Dominikáni, 
Zvolen, 2016, 213 s.).

Rád kazateľov, u nás známy viac pod 
menom bratia dominikáni, slávil minu
lý rok jubileum 800. výročia založenia 
a pri tejto príležitosti sa po celom sve

nedeľa Božieho 
milosrdenstva

fatima pred sto rokmi

pozdravme našu  
matku dobrej rady

farská knižnica informuje

(dokončenie na s. 8)
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ÚRADNÉ HODINY NA FARSKOM ÚRADE
doobeda Po – Pi: 9,00 – 11,00 h; poobede Po – Št: 14,30 – 16,15 h; 
 telefón (kancelária): 55 56 23 19, 0904 555 566; zaopatrovací mo
bil: 0948 313 363 (slúži výlučne na zaopatrovanie chorých).

SVÄTÉ OMŠE
• nedeľa a sviatky: 6,00; 7,30; 9,00; 10,30; 12,00 (ak 
sviatok pripadá na sobotu, sv. omša o 12,00 h nie je); 
16,30; 18,00 (maď.); 19,00 h; • pracovný deň: 5,45; 
6,30; 12,00 (okrem soboty); 16,30 h; • sobota: 6,30; 
18,00 h; •  sviatok v pracovný deň: podľa  oznamov; 

• deň pracovného pokoja, ktorý nie je cirkevne prikázaný svia tok: 
podľa  oznamov.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
• vo všedné dni ráno pri sv. omši o 6,30 h, večer pri 
sv. omši o 16,30 h; • v prvopiat kový týždeň aj pri ran
nej sv. omši o 5,45 h (pondelok až piatok); vo štvrtok 
a piatok od 15,00 h; • v sobotu pri rannej sv. omši, 
ktorá začína o 6,30 h a večer pri sv. omši o 18,00 h; 
• v nedeľu dopoludnia pri sv. omšiach o 7,30; 9,00; 

10,30; 12,00 h, aj pri popoludňajších svätých omšiach o 16,30 
a 19,00 h.

FATIMSKÁ SOBOTA
1. 4. po sv. omši, ktorá sa začína o 6,30 h, teda asi o 7,15 h, kedy sa 
chceme stretnúť pri modlitbe posvätného ruženca.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
v sobotu 15. 4. ráno po sv. omši, ktorá sa začína o 6,30 h.

ADORÁCIA
• v stredu po sv. omši, ktorá začína o 6,30 h, s modlitbou sv. ruženca 
• vo štvrtok po skončení sv. omše, ktorá začína o 16,30 h; do 17,55 h.

KNIŽNICA SVÄTEJ KATARíNY – BLUMENTÁL
Farská knižnica svätej Kataríny ponúka svoje služby: v utorok 
od 15,30 do 17,00 h, v stredu od 9,00 do 11,00 h a vo štvrtok od 
16,00 do 18,00 h. 

PORADŇA
•  pre prirodzené plánovanie rodičovstva (Billingsova): St 17,00 – 

19,00 h; potrebné je objednať sa na tel. č. 02/45 94 39 30;
•   právna: 1. a 3. štvrtok v mesiaci v čase 9,00 – 11,00 h; treba sa vo

pred prihlásiť a objednať v stredu  na č. t. 0907 143 246;
•  psychologická pomoc: v pondelok pre dospelých a seniorov – tre

ba sa objednať na č. t. 0903 468 345; v utorok pre deti – treba sa 
objednať na č. t. 0949 461 361;

•  výučba práce s počítačom (+ využívanie služieb internetu a pod.): 
v stredu 17,30 – 19,00 h;

•  sociálna poradňa: v stredu 15,00 – 16,00 – treba sa vopred objed
nať na č. t. 0917 442 322.
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ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA APRíL

Všeobecný: Prosme, aby mladí ľudia dokázali veľkodušne 
odpovedať na svoje povolanie a aby brali vážne možnosť zasvä
tiť sa Pánovi v kňazskom alebo v zasvätenom živote. 

Úmysel Úmysel KBs: Aby sme svojím životom aj v zložitých 
situáciách vyznávali, že Kristovo zmŕtvychvstanie je zdrojom 
nádeje a pokoja.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI

 9. 4.  Kvetná nedeľa, čiže nedeľa utrpenia pána
 13. 4.  štvrtok Veľkého týždňa, zelený štvrtok
 14. 4.  Veľký piatok, slávenie utrpenia a smrti pána
 15. 4. Biela sobota
 16. 4.  Veľkonočná nedeľa pánovho zmŕtvychvstania
 17. 4.  Veľkonočný pondelok
 23. 4.  druhá veľkonočná nedeľa, nedeľa Božieho 

milosrdenstva
 25. 4.  Sv. Marka evanjelistu
 26. 4.  Náš miestny sviatok Matky dobrej rady
 29. 4.  Sv. Kataríny Sienskej, Panny a učiteľky Cirkvi, 

patrónky Európy

OZNAMUJEME:

 • zelený štvrtok – pamiatka pánovej večere:
18,00 – 21,00 h Tichá adorácia v kostole

 • Veľký piatok:
7,00 h  Krížová cesta v Marianke (s pánom farárom J. Hu

decom)
7,30 h Ranné chvály a Posvätné čítanie
8,15 h Krížová cesta v kostole Blumentál
14,30 h Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu
15,00 h Veľkopiatkové obrady

 • Biela sobota:
7,30 h Ranné chvály a Posvätné čítanie
8,00 – 19,15 h  Poklona pri Božom hrobe a deviatnik k Bo

žiemu milosrdenstvu
19,30 Veľkonočná vigília

 • Veľkonočná nedeľa:
Sväté omše: štandardne, ako každú inú nedeľu v roku

 • Veľkonočný pondelok:
Sväté omše: 6,00; 7,30; 9,00; 10,30; 16,30 a 19,00 h

te diali rôzne sympóziá, uskutočňovali sa stretnutia, prednášky 
a vychádzali mnohé kvalitné publikácie. Slovenskí dominikáni 
siahli po veľmi zaujímavo podrobne spracovanom životopise 
sv. Pavla v preklade Vojtecha P. Rakovského.

Všetci zo Svätého písma zhruba poznáme životné peripetie 
a  skúsenosti horlivého farizeja Šavla, ktorý sa po stretnutí so 
vzkrieseným Ježišom mení na apoštola pohanov, svätého Pavla. 
Novozákonné spisy venujú Pavlovmu príbehu dostatok priesto
ru, informácie zo Skutkov apoštolských a z Pavlových listov jed
notlivým cirkevným obciam nám dajú riadne zabrať, aby sme 
ich sledovali v kontexte a v časovej osi, ale aj tak sa často strá
came v záplave reálií. A práve vtedy nám táto nová publikácia 
vnesie svetlo a poriadok svojím relatívne strohým štýlom, ktorý 

je akoby na hrane vedeckej prednášky a študijného teologické
ho textu, ale ponecháva si ľahkosť beletrie. Pomáha nám utrie
diť to, čo už dávnejšie vieme o Pavlovi, zároveň nás oboznamu
je s novými skutočnosťami jeho dobrodružného života. Čím dlh
šie čítame, tým viac túžime Pavla poznať a pochopiť. Zrazu na 
to, čo sa nám zdalo nepochopiteľné v jeho textoch, nazeráme 
v novom svetle a vidíme dôležité súvislosti, ktoré nám predtým 
unikali. Autorovi sa podarilo vzbudiť našu zvedavosť po Pav
lovi a samozrejme, cez Pavla po Ježišovi a vlastne o to každé
mu bratovi kazateľovi ide. Po pozornom prečítaní publikácie 
siahneme po Svätom písme s iným srdcom a inými očami, ve
rím, že sa nám podarí uvidieť viac ako doteraz, a vlastne o to 
ide autorovi v celej knihe – lepšie spoznať a zamilovať si posta
vu sv. Pavla. Verím, že sa mu to podarilo.    monika šandorová

(dokončenie zo s. 7)

Požehnané veľkonočné sviatky 
všetkým čitateľom úprimne želá 

redakcia


