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12. R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

5. PÔSTNA NEDEĽA ,,B“
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Ročník II.

R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Rok ,,A“)

5. PÔSTNA NEDEĽA – EVANJELIUM ROKU ,,A“
Lazárove sestry poslali Ježišovi odkaz: „Pane, ten, ktorého miluješ, 

je chorý.“
Keď to Ježiš počul, povedal: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu 

slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“
Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je 

chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom: 
„Poďme znova do Judey.“

Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe.
Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária 

zostala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj 
brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh 
ti to dá.“

Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“
Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri 

vzkriesení.“
Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, 

bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. 
Veríš tomu?“

Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží 
Syn, ktorý mal prísť na svet.“



Ježiš sa zachvel v duchu a vzrušený sa opýtal: „Kde ste ho 
uložili?“

Povedali mu: „Pane, poď sa pozrieť!“ A Ježiš zaslzil.
Židia povedali: „Hľa, ako ho miloval!“
No niektorí z nich hovorili: „A nemohol ten, čo otvoril oči slepému, 

urobiť, aby tento nezomrel?!“
Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá 

kameňom. Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“
Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už 

štyri dni v hrobe.“
Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu 

slávu?“
Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, 

ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale 
hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal.“

Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: „Lazár, poď von!“ A mŕtvy 
vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou.

Ježiš im povedal: „Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“
Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili 

v neho.



 V evanjeliách predchádzajúcich pôstnych nedieľ sme mohli vidieť 
Ježiša ako vodu, svetlo, chlieb, pas�era. Dnes sa zjavuje ako darca života. 
Vzkriesenie Lazára je posledný a najväčší z Ježišových zázrakov. Je prejavom 
Ježišovej moci nad smrťou, najjasnejším predobrazom vzkriesenia a súčasne 
bezprostrednou príčinou, prečo sa veľkňazi a starší rozhodnú Ježiša zabiť. 

 Udalosť, ako ju podrobne opisuje Jánovo evanjelium, začína 
správou o vážnej Lazárovej chorobe. Jeho sestry sa snažia okamžite 
informovať Ježiša, ktorý jediný mu podľa nich ešte môže pomôcť. V núdzi 
sa človek vždy spontánne obracia na Boha, lebo „v núdzi poznáš priateľa.“ 
Medzi Ježišom a učeníkmi vládla atmosféra hlbokého priateľstva. Ježiš 
zostáva pokojný, nielen choroba ale dokonca i smrť môže osláviť Boha. Také 
ponímanie udalos� si však vyžaduje vieru.    
        
 Zmyslom choroby je posilniť vieru aj v učeníkoch. Ježiš sa u�ahol 
za Jordán, lebo v Jeruzaleme sa už snažili zajať ho a on chcel oddialiť 
udalos�, aby sa podľa Otcovej vôle odohrali cez veľkonočné sviatky. 

 Vzkriesením Lazára Ježiš dosvedčuje, že má moc premôcť nielen 
chorobu a smrť ale aj darovať večný život, ktorým je spoločenstvo s Bohom. 
Lebo podstatou Boha je vzťah a byť vo vzťahu s Bohom znamená žiť.

 Vzkriesenie Lazára je znamením. Ježiš vyvádza Lazára zo smr� späť 
do pozemského života, po ktorom Lazár napokon zomrel. Ježišovým pravým 
darom však nie je pozemský život, ktorý by sa do nekonečna predlžoval, ale 
život vo večnom spoločenstve s Bohom, ktorému všetko žije, lebo on nie je 
Bohom mŕtvych, ale živých. Z rozhovoru s Martou a potom s Máriou vidno, 
že Ježišovi ide najmä o ich vieru.

 Pred zástupom sa Ježiš prvý krát v modlitbe verejne obracia na 
Otca, oslavuje ho a vyjadruje mu svoje plné zjednotenie. Aj z modlitby 
vidno, ako mu leží na srdci, aby ľudia verili. Len ak budú v neho veriť, môže 
im priniesť spásu. Jadrom modlitby je Ježišov vzťah s Bohom. Svojím plačom 
dáva najavo, že zdieľa aj ľudské trápenia. Istota viery neodstraňuje ťarchu 
boles� a úzkos� zoči-voči smr�. Práve táto úzkosť vedie človeka k tomu, aby 
sa plne zveril do Božích rúk.

Zázrak má človeka len odštartovať. Avšak kým žijeme tu na zemi, do 
Božieho sveta možno vstúpiť iba vierou, môžeme akoby nahliadnuť 

ponad plot našej prirodzenosti.



5. PÔSTNY TŹŽDEŇ myslava baška

Pondelok
22. 3.
Féria

† Anna (nedož. 100r.)                
† Štefan ---

Utorok
23. 3.
Féria

† Jozef (20. výr.) ---

Streda
24. 3.
Féria

† Terézia, Imrich ---

Štvrtok
25. 3.

Slávnosť 
Zvestovania Pána

† vdp. Jozef Šoffa                 
† z rod. Šoffovej ---

Piatok
26. 3.
Féria

† Irena Balintová ---

Sobota
27. 3.
Féria

† Mária Müllerová ---

Nedeľa
28. 3.

NEDEĽA 
UTRPENIA PÁNA

ZBP Róbert s rod.

† Ondrej, Margita
---

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

Všetky úmysly svätých omší budú odslúžené 
bez účasti veriacich vo farskom kostole 

sv. Bartolomeja v Myslave.


