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24. 5. 2020

26. 
R.: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ,,A”

Nevyčerpateľné bohatstvo tejto Ježišovej modlitby pochopíme 
predovšetkým vtedy, keď sa na ňu pozrieme v súvislos� so židovským 
sviatkom zmierenia Yom kippùr. V ten deň najvyšší veľkňaz vykonáva 
obrad zmierenia najprv za seba, potom za kňazskú triedu a nakoniec 
za celé spoločenstvo ľudu. Cieľom toho všetkého je znovu obnoviť v 
Izraelskom národe vedomie - po priestupkoch, ktorých sa dopus�l v 
uplynulom roku - že je zmierený s Bohom a je stále ľudom vyvoleným, 
„ľudom svätým“ uprostred ostatných národov. Ježišova modlitba má 
štruktúru spomenutého sviatku. Ježiš sa tej noci obracia na Otca vo chvíli, 
keď obetuje seba samého. On, kňaz i obeta, modlí sa za seba, za apoštolov 
a za všetkých, čo v neho uveria, za Cirkev všetkých čias. 

Ježišova modlitba za seba je prosbou o jeho oslávenie, o 
jeho „vyzdvihnu�e.“ V skutočnos� je žiadosťou a deklaráciou úplnej 
pripravenos� vstúpiť, slobodne a veľkodušne, do plánu Boha Otca, ktorý 
sa naplní, keď Ježiš bude vydaný na smrť a vzkriesený. Nie náhodou začína 
svoju veľkňazskú modlitbu hovoriac: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho 
Syna, aby Syn oslávil teba.“ 

Oslávenie, ktoré si Ježiš žiada pre seba, ako pre Najvyššieho 
Veľkňaza, je vstup do stále plnšej poslušnos� voči Otcovi, do poslušnos�, 
ktorá ho vedie k stále plnšej synovskej oddanos�. Táto pripravenosť a táto 
žiadosť sú prvým úkonom nového kňazstva, ktoré je úplným darovaním sa 
Ježiša na kríži, a práve na kríži je vrcholným činom lásky, ktorá je oslávená, 
pretože láska je pravou slávou, Božou slávou.

VEĽKŇAZSKÁ MODLITBA
,,Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba.“ 



Druhým momentom tejto modlitby je Ježišov príhovor za učeníkov, 
ktorí boli s ním. Oni sú �, o ktorých Ježiš môže povedať Otcovi: „Zjavil som 
tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni 
zachovali tvoje slovo.“

„Zjaviť Božie meno 
ľuďom“ je realizáciou novej 
prítomnos� Otca uprostred 
ľudu, celého ľudstva; toto 
zjavenie nie je iba nejaké 
slovo, ale je ním Ježiš sám, 
Boh s nami, také je jeho 
meno; jeho prítomnosť 
medzi nami sa uskutočnila 
tak, že sa stal jedným z 
nás. Toto zjavenie mena 
sa realizuje vo vtelení 
Slova. V Ježišovi Boh 
vstupuje do ľudského tela, 
približuje sa jedinečným 
a novým spôsobom. Táto 

prítomnosť vrcholí v obete, ktorú Ježiš uskutočňuje vo svojej Pasche smr� 
a zmŕtvychvstania. 

Tre�a časť veľkňazskej modlitby upriamuje náš pohľad až ku 
koncu čias. Ježiš sa v nej obracia k Otcovi, aby sa prihováral za všetkých 
privedených k viere prostredníctvom poslania, ktoré začnú apoštoli a ktoré 
bude neprestajne pokračovať v dejinách: „No neprosím len za nich, ale aj 
za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa.“ Ježiš sa modlí za Cirkev všetkých 
čias, modlí sa i za nás. Katechizmus katolíckej cirkvi k tomu dodáva: „Ježiš 
zavŕšil celé Otcovo dielo a jeho modlitba, tak ako jeho obeta, siaha až do 
skončenia vekov. Modlitba Ježišovej hodiny napĺňa posledné časy a vedie 
ich k zavŕšeniu.“ 

Ústrednou prosbou Ježišovej veľkňazskej modlitby venovanej jeho 
učeníkom všetkých čias je tá, ktorá sa dotýka jednoty tých, čo v neho uveria. 
Táto jednota nie je akýmsi všedným produktom. Vychádza predovšetkým 
z Božej jednoty a prichádza k nám od Otca prostredníctvom Syna v Duchu 
Svätom. Ježiš žiada dar, ktorý vychádza z neba a ktorý skutočne a silno 
účinkuje na zemi. 



Môžeme povedať, že v Ježišovej veľkňazskej modlitbe sa završuje 
ustanovenie Cirkvi. Práve tu, v priebehu poslednej večere, Ježiš tvorí 
Cirkev, pretože čo iné je Cirkev, ak nie spoločenstvo apoštolov, ktoré, 
prostredníctvom viery v Ježiša Krista ako poslaného od Otca, dostáva 
jednotu a má účasť na Ježišovom spasiteľskom poslaní pre svet, aby bol 
privedený k poznaniu Boha? 

Tu skutočne nachádzame pravú definíciu Cirkvi. Cirkev sa rodí z 
Ježišovej modlitby. Táto modlitba nie je iba nejakým slovom: je činom, v 
ktorom sa on sám „posväcuje“ teda „obetuje sa“ pre život.

Ježiš sa modlí, 
aby jeho učeníci boli 
jedno. V sile tejto 
jednoty, prijatej a 
chránenej, môže Cirkev 
putovať „vo svete“, 
bez toho, aby bola „zo 
sveta“ a žiť zverené 
poslanie, aby svet 
uveril v Syna a v Otca, 
ktorý ho poslal. Cirkev 
sa tak stane miestom 
pokračovania Ježišovho 
poslania: vyviesť „svet“ 
z odcudzenia sa človeka 

Bohu a sebe samému, z hriechu, aby sa stal opäť svetom Božím. 
Nech nás Pán Ježiš naučí modliť sa, aby sme sa aj my mohli modliť. 

Prosme i my Boha, aby nám pomohol naplno vstúpiť do plánu, ktorý má 
s každým z nás. Prosme ho, aby nás učinil „posvätenými“ pre neho, aby 
sme mu patrili stále viac, aby sme mohli milovať vždy viac iných, blízkych i 
vzdialených; prosme ho, aby sa naša modlitba otvorila svetovým rozmerom 
a nesústreďovala sa iba na prosbu o pomoc v našich problémoch, ale 
aby sme v nej pred Pánom pamätali na nášho blížneho, uvedomiac si tak 
nádheru príhovoru za iných.

Prosme ho o dar viditeľnej jednoty všetkých v Krista veriacich – o 
ktorú sme naliehavo žiadali v tomto Týždni modli�eb za jednotu kresťanov 
– modlime sa, aby sme boli pripravení odpovedať každému, kto nás vyzýva 
zdôvodniť nádej, ktorá je v nás.



7. Veľkonočný týždeň myslava baška

Pondelok
25. 5.
Féria

  18.30                                 
  † Veronika, František

Utorok
26. 5.

Sv. Filipa Neriho

18.30  
† Anton, Mária, Anton        

Streda
27. 5.
Féria

18.30                                
úmysel ordinára

Štvrtok
28. 5.
Féria

18.30   
 † Katrína (2. výr.)              

† Ján
Piatok
29. 5.
Féria

18.30
† Miroslav             

Sobota
30. 5.
Féria

18.30
† Vierka (6. výr.) 

17.30
úmysel kňaza                                 

Nedeľa
31. 5.

SLÁVNOSŤ 
ZOSLANIA 

DUCHA  SVÄTÉHO                       

8.00
† Helena Kunderová

9.30
úmysel kňaza

11.00
za farnosť

 9.30                                               
  úmysel kňaza

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. 
Záväzný je jeden deň. 

Ich obsahom sú 
Prosby za jednotu kresťanov alebo 

Za duchovné povolania.

Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie.


