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24. 
R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ,,A”

Veta „Ja som cesta, pravda a život“ patrí 
medzi najznámejšie a zároveň najparadoxnejšie 
Ježišove výroky. Hĺbka tohto paradoxu viac 
zarezonuje, ak si uvedomíme, že Ježiš �eto 
slová predniesol večer pred svojou smrťou, pri 
poslednej večeri. Krátko predtým, ako sa skončí 
jeho životná púť, vyhlasuje o sebe, že je Cesta. 
Krátko predtým, ako sa stane obeťou lži a krivých 
výpovedí, vraví o sebe, že je Pravda; a krátko 
predtým, ako vkročí do ríše smr�, hovorí o sebe, 
že je Život…

V temnote Veľkého piatku a v �chu Bielej 
soboty sa zdá, že je všetko stratené: Ježišova 
cesta viedla k smr�, pravdu prevalcovala 
opäť lož a život vyhasol… Absolútny krach! 

Úsvit veľkonočného rána však zaháňa pochmúrne myšlienky Ježišových 
učeníkov. Pri stretnu� so Zmŕtvychvstalým si uvedomia, že Ježiš je vskutku 
cesta z bezvýchodiskových situácií tohto sveta. On je cesta, ktorá vedie k 
jedinému správnemu východisku v zamotanej sple� ľudského života – k 
Bohu samotnému.

V ono veľkonočné ráno pochopia, že aj napriek zdanlivému víťazstvu 
lži predsa len pravda raz vyrazí na povrch a bude triumfovať, nech by bola 
zadlávená akýmkoľvek balvanom. Navyše: Ježiš je pravda, vďaka ktorej sa 
človek môže pravdivo pozrieť na seba bez toho, žeby prepadol zúfalstvu.

CESTA, PRAVDA A ŽIVOT



Zoči-voči Zmŕtvychvstalému spoznávajú, že Ježiš je Pánom nad 
životom a smrťou; ba že on je Život sám, lebo láska, v mene ktorej za nás 
zomrel, nikdy nezanikne a je mocnejšia ako smrť. Ježiš je novou kvalitou 
života, ktorá nesie v sebe večné spoločenstvo s Bohom.

V závere Jánovho evanjelia môžeme nájsť peknú ilustráciu toho 
všetkého, keď sa Peter stretá so zmŕtvychvstalým Ježišom na brehu 
Tiberiadského mora. Peter tam vďaka Ježišovi nachádza cestu zo svojho 
zúfalstva, pravdu o sebe – nielen tú nepríjemnú, že nie je až taký dokonalý, 
ako si o sebe myslel, ale aj tú príjemnú, že aj napriek svojim nedostatkom je 
hodný lásky, ba i schopný lásky – a nakoniec v Ježišovej dôvere nachádza aj 
nový, plnší život.

Ježiš nás vedie k plnos� života už tu na zemi, hoci (ú)Plnosť života 
môžeme, paradoxne, dosiahnuť až po smr�. K plnos� života patrí aj jeho 
spoločenský aspekt. V týchto dňoch môžeme zvláštnym spôsobom pestovať 
spoločenstvo so zosnulými a prejavovať im, že im Plnosť života z plnos� 
srdca doprajeme.

 Ja som „cesta“ čiže chodník smerom k niečomu a tento chodník je 
smerom k „pravde.“ Ježiš netvrdí, že vlastní pravdu, Nehovorí, že „Ja mám 
pravdu,“ ale „ja som pravda.“ Nepožaduje od učeníkov, aby mali pravdu, 
ale aby ňou boli. To je veľký rozdiel. 
 Ten, kto má pravdu tým, že ju vlastní, sa považuje za schopného 
súdiť a odsudzovať toho, kto nemyslí tak, ako on. Byť v pravde znamená 
byť súčasťou toho istého dynamizmu lásky Boha, ktorý vníma dobro 
človeka ako najvyššiu hodnotu. 
 Byť v pravde znamená od nikoho sa neoddeľovať, ale byť po boku 
každého s láskavým prístupom, ktorý sa premieňa na službu. Pravda je 
božský dynamizmus, ktorý sa nedá vyjadriť pomocou doktrín a formuliek, 
ale len prostredníctvom ponuky lásky a komunikovaním skutkov lásky. 
 A nakoniec, Ježiš je „život.“ Kto nasleduje Ježiša na tomto chodníku a 
je pravdou tak, ako on, príde k nezničiteľnému životu, životu v plnosti.



Uc�evajme Boha 
v mene Ježiša Krista! 
Uc�evajme nášho Boha 
v osobe Otca, Syna  a 
Ducha Svätého! On je 
náš Otec! Náš Vládca! 
Ježiš nám ho predstavil 
ako milujúceho Otca v 
Nebesiach. Niet väčšej 
rados� ako predstúpiť 
pred Kráľa kráľov 
a uc�evať ho, tešiť sa 
v ňom, v duchu tancovať 

pred jeho Trónom, obdivovať ho a zotrvávať v jeho nádhere. Pridať svoj 
hlas k zástupom anjelov a svätých a spievať mu chvály. 

Kráľ Dávid vedel, o čom hovorí, keď písal žalmy. To je modlitba, 
uc�evanie, ktoré Boh miluje. Písmo hovorí, že On prebýva na chválach 
svojho ľudu. On �ež vie, čo potrebujeme, prv než by sme ho prosili. 
Mnohokrát sa stáva, že keď ho „len“ uc�evame, Boh napĺňa naše potreby, 
uzdravuje, oslobodzuje a oslovuje ľudské srdcia k pokániu. Boh nás chce a 
miluje počúvať. Má rád naše modlitby a prosby, zvlášť �e, ktoré vychádzajú 
zo srdca. A hoci je najvyšší Panovník, Pán neba i zeme, ty ako Božie dieťa, 
môžeš k nemu kedykoľvek prísť, kedykoľvek volať. Nemá stanovený čas 
audiencie, ani úradné hodiny.  

Boh ťa miluje. Nesmierne. Dal to najcennejšie, čo mal – svojho Syna. 
Myslím, že to stačí ako dôkaz lásky. Miluje každého a za každého položil 
život. Miluje hriešnika, ale nenávidí hriech. Keď sme hriešni, vyznajme mu 
svoje hriechy a vrhnime sa mu do náručia. On naše hriechy odpus�, očis� 
nás a nebude nám ich viac pripomínať. Je milosrdný. Kráčajme vo svetle, 
ako je On vo svetle.

Miluje nás ako starostlivý otec miluje svoje de�. Ako sa asi Boh cí�, 
keď mu nedôveruješ, keď sa ho bojíš, keď ho obchádzaš? To ho zraňuje 
a je smutný. Boh má city. Prečo mnohokrát volíme k nemu sa približovať 
okľukou, prostredníctvom svätých, aby za nás orodovali, keď On sám po nás 
túži  a chce tráviť s nami čas? Prečo nejdeme priamo za ním? Nebolelo by to 
otca, keby bol hoci aj kráľ, že jeho dieťa posiela poslov, komorníka a sluhov 
s odkazmi, ale sám nepríde? Majme a budujme osobný vzťah s Bohom.



5. Veľkonočný týždeň myslava baška

Pondelok
11. 5.

Bl. Sáry Salkaháziovej

  18.30                                 
    † Barbora, Jozef

Utorok
12. 5.
Féria

18.30                                   
    † Anna 

Streda
13. 5.

Blahoslavenej Panny 
Márie Fatimskej

18.30                             
   ZBP Margita (75 r.)            

s rod.

Štvrtok
14. 5.

Sv. Mateja, apoštola

18.30                                   
    † Monika Sobotková

Piatok
15. 5.
Féria

18.30                                   
    † sr. Bernadeta

Sobota
16. 5.

Sv. Jána Nepomuckého

18.30                                   
    † Ján, Anna

17.30                                 
 úmysel kňaza

Nedeľa
17. 5.

ŠIESTA              
VEĽKONOČNÁ                                 

NEDEĽA                           

8.00
za farnosť

9.30
úmysel kňaza

11.00
ZBP Radoslav,               

Katarína                             
 (20. výr. manž.)

 9.30                                            
 † Lucia Smötzerová              

 

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň


