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17. 5. 2020

25. 
R.: Jasaj Bohu, celá zem.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ,,A”

 Keď zomiera blízky človek, zármutok cí�a aj veriaci hoci vedia, 
že v Bohu žije oveľa krajší život, neraz oslobodený od mnohého utrpenia. 
No tu na zemi im bolestne chýba. Čím hlbší vzťah, tým väčší zármutok 
z jeho prerušenia. Aj učeníkov prenikla úzkosť pri myšlienke, že raz 
by tu Ježiša nebolo. Znamenal pre nich všetko, kvôli nemu zanechali 
rodiny i majetok a boli ochotní položiť za neho aj svoj život. Vo vzťahu 
k Ježišovi sme vo veľmi podobnej situácia ako keď nám zomrie niekto 
blízky. Na prekonanie boles� odlúčenia niet iného východiska, ako 
pozdvihnúť zrak a očami viery s ním nadviazať nový druh kontaktu, než 
bol prirodzený vzťah s Ježišom či našimi blízkymi, kým boli medzi nami. 
Na prekonanie bariéry, ktorú stavia smrť pred naše zmysly, Ježiš sľubuje 
ako pomoc Ducha Svätého. Nazýva ho „Tešiteľom“ a „Duchom pravdy“. 
Mohli by sme ho právom nazvať aj „Duchom vzájomných vzťahov“. 

 Ducha Svätého teológia charakterizuje ako „prúdenie lásky 
medzi Otcom a Synom“, teda on je zosobnený vzťah. Nejestvuje nejaká 
abstraktná láska, láska je len tam, kde je vzájomný vzťah. Duch je preto 
„Tešiteľ“, že v kresťanovi z vnútra živí a udržiava „vzťah lásky“. Je ním 
ono živé chvenie, spojenie, túžba, šťas�e, ktoré cí�a zaľúbení jeden 
voči druhému, manželia navzájom, rodičia k deťom a de� voči rodičom. 

 Duch Svätý je aj „Duchom pravdy“, lebo nám dáva spoznávať 
kto je ten, ktorého milujeme. Ježiš zároveň potešuje učeníkov nádejou, 
že znova uvidia aj jeho samého. Na to aby v učeníkoch  mohol prebývať 
a pôsobiť Tešiteľ Duch Svätý, je potrebné zachovávať všetko, čo Ježiš učil, 
kým bol medzi nimi a čo možno zhrnúť do prikázania lásky. „Zachovať 
prikázania“ neznamená len pedantskú dôslednosť v rešpektovaní 
predpisov. Znamená prijať Ježišovo učenie, ktoré utváralo vzťah 
učeníkov s Ježišom, kým bol medzi nimi. Ježiš bude ku nim naďalej 
hovoriť. Láska k nemu sa udržiava a vyjadruje životom podľa jeho slov.  



 Duch Svätý neoživuje len nejaký abstraktný vzťah človeka k Bohu. 
Ako každý iný, aj tento vzťah sa vyjadruje konkrétnymi skutkami. Duch Svätý 
oživuje vo veriacom slová Svätého písma, pomáha uvedomiť si ich zmysel a dáva 
svetlo a silu pri ich napĺňaní. Nepočúvať a robiť si po svojom znamená obrá�ť 
sa Duchu Svätému chrbtom, ale tým sa aj vymaniť zo spoločenstva s Bohom. 

 Ježiš uisťuje učeníkov, že ich nenechá samých. Zomrie, ale 
nezostane v smr�. Vrá� sa k nimi ako živý a oni budú mať účasť na 
jeho živote. My už vieme, že tak spravil okamžite po svojom vzkriesení. 
Svet pozná len to, že Ježiš zomrel, živý sa zjavuje iba svojim priateľom.

 Láska nie je len cit. Zahŕňa celého človeka a preniká celý 
jeho život. Zjednocuje myseľ, vôľu a činy a tak pretvára milujúceho 
na milovaného. Konkrétne možno milovať len skutkami a v 
pravde: „Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom 
a pravdou.“ Zachovávať znamená pozorne sledovať, uchovávať, 
praktizovať, vykonávať. Prikázania možno zachovávať otrocky, 
ale možno ich zachovávať aj s láskou, ako slobodní Boží synovia 
a dcéry. Pre Ježiša je dôvodom zachovávania prikázaní srdce, 
ktoré vie, že je milované a chce byť verné novej zmluve. Ježišovo 
prikázanie je len jedno, ale prejavuje sa v mnohých konkrétnych 
podobách. Veriaci sa preň rozhoduje nie z donútenia, ale v slobode a 
láske.        



 Je to najväčší dar, ktorý Ježiš od Otca pre nás žiada a Otec 
nám ho dáva. Dať Ducha Svätého znamená dať seba s celým svojím 
najvnútornejším vnútrom. Podobne ako keď človek nedaruje druhému 
len peniaze, čas, pozornosť, ale seba samého, svoje srdce. Ježišov prísľub 
sa už splnil a my už nemusíme prosiť o Tešiteľa, skôr sa otvárať a 
prosiť aby sme sa vedeli  otvoriť tomuto daru a jeho pôsobeniu. Duch je 
život, Duch Svätý je „dušou našej duše“. Duch je život. Výraz „Duch 
pravdy“ možno preložiť aj v zmysle „Duch pravého, autentického 
života“, Božieho života. Siroty sú tí, ktorým chýba láska najbližších. 
Keď Ježiš posiela Ducha, aby sme neboli sirotami, chce povedať, 
že nám sprostredkuje „lásku najbližších“, lásku Otca k Synovi. 
Duch je dych Božieho života, ktorý udržiava aj v našom vnútri. 

 „Bohu, ktorý sa zjavuje, treba preukazovať „poslušnosť 
viery“, ktorou sa človek slobodne celý odovzdáva Bohu, „podriadiac 
mu plne svoj rozum a vôľu a dobrovoľne prijímajúc jeho zjavenie.“ 

 Primeraná odpoveď človeka Bohu, ktorý hovorí, je 
viera. Z toho jasne vidno, že na „prijatie Zjavenia musí človek 
otvoriť svoju myseľ a srdce pôsobeniu Ducha Svätého, ktorý 
mu dáva chápať Božie slovo, prítomné vo Svätom písme.“

 Celé dejiny spásy postupne vyjavujú toto vnútorné spojivo 
medzi Božím slovom a vierou, ktoré sa uskutočňuje v stretnutí 
sa s Kristom. S ním totiž viera nadobúda formu stretnutia sa s 
Osobou, ktorej zverujeme vlastný život. Ježiš Kristus zostáva 
prítomný v dejinách, vo svojom tele, ktorým je Cirkev, a preto 
úkon našej viery je súčasne úkonom osobným i cirkevným.

 Božie slovo nevyhnutne vyjavuje aj dramatickú možnosť 
zo strany ľudskej slobody odstúpiť od tohto dialógu zmluvy 
s Bohom, pre ktorého sme boli stvorení. Božie slovo totiž 
odhaľuje aj hriech, ktorý prebýva v ľudskom srdci. V Starom 
i Novom zákone nachádzame veľmi často hriech opísaný ako 
nepočúvanie Slova, ako porušenie zmluvy, a teda ako uzatvorenie 
sa pred vzťahom s Bohom, ktorý nás volá do spoločenstva s ním. 

 Božie slovo nám v skutočnosti ukazuje, ako je hriech človeka 
vo svojej podstate neposlušnosťou a „nepočúvaním“. Práve Ježišova 
radikálna poslušnosť až na smrť na kríži strháva masku hriechu 
až do jeho hlbín. V Ježišovej poslušnosti sa napĺňa nová zmluva 
medzi Bohom a človekom a dostáva sa nám možnosť zmierenia. 



6. Veľkonočný týždeň myslava baška

Pondelok
18. 5.
Féria

  18.30                                 
  ZBP Anton s rod.

Utorok
19. 5.
Féria

18.30                                  
 † Michal, Anna 

Streda
20. 5.
Féria

18.30                                
† Magda

za živých a † z rod.

17.30
úmysel kňaza

Štvrtok
21. 5.

Slávnosť 
Nabovstúpenia Pána

10.30
úmysel kňaza

18.30                                   
 za farnosť

17.30
úmysel kňaza

Piatok
22. 5.
Féria

18.30                                  
 † Radka (10. výr.)  

Sobota
23. 5.
Féria

18.30                                   
 † Ján Klema

17.30                                 
 úmysel kňaza

Nedeľa
24. 5.

ŠIEDMA             
VEĽKONOČNÁ                                 

NEDEĽA                           

8.00
† Ján Klema

9.30
za farnosť

11.00
ZBP Ingrid (50 r.)

 9.30                                            
 † Lucia Smötzerová              

 

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň


