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19. 
R.: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA -
KVETNÁ NEDEĽA

Ježišovi mnoho ľudí tlieskalo a volalo na slávu. Celý zástup apoštolov 
chválil Boha a volal: ,,Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom.” 

 Boli časy, keď aj Ježiš bol veľmi slávny. Zvlášť sme si to mohli 
uvedomiť pri vstupe na dnešnú omšu. Vstup, ktorý sa líši od vstupov počas 
bežných nedieľ. K tomu ratoles�  symbolizujúce nový rozvíjajúci sa život. To 
všetko umocnilo našu náladu... jednoducho výnimočná atmosféra. Takáto 
alebo určite ešte slávnostnejšia atmosféra vládne pri Ježišovom vstupe do 
Jeruzalema. 

Keď nás všetci oslavujú, keď sme prijímaní, je nám fajn. Tak dobre 
sa pritom cí� me. Nie každého z nás druhí oslavujú ale dobrý pocit možno 
získať z viacerých dôvodov, z viacerých dôvodov môžeme byť šťastní. 
Dôležité je ale zostať nad týmto naším šťas� m, nedovoliť aby nám ono 
zaslepilo očí. To by bol ten správny postoj. 

Postoj, ktorý vie, že po „Hosanna“ príde aj Veľký piatok nášho života 
– či to už bude choroba, strata milovaného človeka, strata zamestnania 
alebo nejaká iná osobná tragédia. Jednoducho Kalvária má miesto v živote 
každého jedného. A vieme, ako často naše životné Kalvárie nevieme 
zvládať. 

Práve vtedy, keď sa nám darí nebolo by možno od vecí myslieť nato, 
že sa to môže obrá� ť. A naopak, keď príde ťažko a kríž nás bude tlačiť, 
nebolo by dobre myslieť na chvíle, keď nám bolo fajn, keď sme registrovali 
množstvo darov, ktoré sme dostávali zadarmo? 

Ježišovi mnoho ľudí tlieskalo a volalo na slávu. Celý zástup apoštolov 
chválil Boha a volal: ,,Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom.” 

Boli časy, keď aj Ježiš bol veľmi slávny. Zvlášť sme si to mohli 
uvedomiť pri vstupe na dnešnú omšu. Vstup, ktorý sa líši od vstupov počas 
bežných nedieľ. K tomu ratoles�  symbolizujúce nový rozvíjajúci sa život. To 
všetko umocnilo našu náladu... jednoducho výnimočná atmosféra. Takáto 
alebo určite ešte slávnostnejšia atmosféra vládne pri Ježišovom vstupe do 
Jeruzalema. 

Keď nás všetci oslavujú, keď sme prijímaní, je nám fajn. Tak dobre 
sa pritom cí� me. Nie každého z nás druhí oslavujú ale dobrý pocit možno 
získať z viacerých dôvodov, z viacerých dôvodov môžeme byť šťastní. 
Dôležité je ale zostať nad týmto naším šťas� m, nedovoliť aby nám ono 
zaslepilo očí. To by bol ten správny postoj. 

Postoj, ktorý vie, že po „Hosanna“ príde aj Veľký piatok nášho života 
– či to už bude choroba, strata milovaného človeka, strata zamestnania 
alebo nejaká iná osobná tragédia. Jednoducho Kalvária má miesto v živote 
každého jedného. A vieme, ako často naše životné Kalvárie nevieme 
zvládať. 

Práve vtedy, keď sa nám darí nebolo by možno od vecí myslieť nato, 
že sa to môže obrá� ť. A naopak, keď príde ťažko a kríž nás bude tlačiť, 
nebolo by dobre myslieť na chvíle, keď nám bolo fajn, keď sme registrovali 
množstvo darov, ktoré sme dostávali zadarmo? 

VLASTNÝ NEÚSPECH



 Vstúpme teda do Veľkého týždňa s predsavza�m ponoriť sa do 
tajoms�ev Ježišovho života, ak pochopíme toto, získame tú najväčšiu posilu 
pre náš život. Posilu možno aj na zvládnu�e takýchto situácii. 

Ježiš je jedným z nás a vo svojom živote sa nevyhne ani neúspechu. 
Reálny obraz, ktorý ak začneme nosiť vo svojom srdci, oveľa ľahšie sa nám 
bude po našich životných cestách, ktoré vedú z Jeruzalema na Kalváriu 
kráčať oveľa jednoduchšie.

Môže dôjsť k veľkej zmene, ak si pašie premietneme do svojho 
vlastného života. 

 Ján Pavol II. hovorí: „Ježiš je kľúčom k tomu, aby človek porozumel 
sám sebe.“ A naozaj. Čo sa stane, ak sa na pašie prestaneme pozerať ako na 
vec, ktorá sa odohrala veľmi dávno, ktorá sa týka iba Ježiša?

 Ježiš trpí a je to pravda. Ale trpím aj ja. Prečo, pýtame sa neraz? 
Prečo? Nie vysvetlenie nato nenájdeme ani v pašiách, ale môžeme nájsť 
odpoveď, ktorá ukazuje ako zvládnuť ďalšiu cestu, ktorá je pred nami 
vytýčená. 

Váš duchovný otec Ján

 Ježiš je Syn Boží a obetoval sa za naše hriechy. „On sám 
na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli 
hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení.“  
 Vzal na seba všetky naše hriechy, minulé, terajšie aj budúce, „On 
však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. 



Nechajte pestré ratoles�  rozsypané,

KVETNÁ NEDEĽA

Janko Silan

Nechajte pestré ratoles�  rozsypané,
nechajte cesty s kvetmi čakať v nádhere,
ustatý Kristus Pán si dneska sadne na ne

a k utrpeniu posily si naberie.

Ach, nové rozochvenie rozlieva sa,
do srdca zastoknem si zlaté bahniatka,

tak pôjdem podperený na nebesá,
ale ma bolí Ježiškova pohádka.

Bolia ma stonky snivej konválie,
skrehnuté lupene bielej ľalie,
bo sú to predobrazy Kalvárie,
o ktorej kvílía dnešné pašie.

Bolí ma, že sa skončí baladicky
spanilá táto Kvetná nedeľa,

prísť musí ešte výstup drama� cký
a pomoc ľútostného anjela.

Prísť musí ešte trpká Getsemane,
prísť musí ešte dráma najvyššia,
lebo tak je to v Písme napísané,

že ukrižujú Krista Ježiša.

Nechajte pestré ratoles�  rozsypané,
nechajte cesty s kvetmi čakať v nádhere,

ustatý Kristus Pán si dnes sadne na ne
a k utrpeniu posily si naberie.



Veľký týždeň myslava baška

Pondelok               
Veľkého týždňa

6. 4.

                                                        
 † Juraj Veles

Utorok                   
Veľkého týždňa

7. 4.

                                                        
 ZBP Emília (70 r.)

Streda                   
Veľkého týždňa

8. 4.
† Michal, Marián

                                               

Zelený Štvrtok      
Pánovej večere 

9. 4.

                                                         
 za farnosť

                                              
                                              

    
Veľký Piatok -     

Utrpenie a smrť Pána
10. 4.

                                                         
 ------------

                 

Biela Sobota
11. 4.  za farnosť

Nedeľa
12. 4.

VEĽKONOČNÁ      
NEDEĽA -            

NEDEĽA PÁNOVHO 
ZMŔTVYCHVSTANIA

 † Mária Šimková                  
† z rodiny Šimkovej               

ZBP Zuzana, Ladislav, 
Monika

 

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

Všetky úmysly svätých omší odslúžim individuálne 
v kostole sv. Bartolomeja v Košiciach – Myslave 

bez účas� veriacich.

V osobných modlitbách, pri Korunke Božieho milosrdenstva, 
pri pobožnos� Krížovej cesty, modlitby Breviára a v myšlienkach som s Vami a modlím 

sa za celú našu farnosť. 


