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14. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ,,B“
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Ročník II.

R.: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.

„Videla som Pána.“ Aj my, potom, čo 
sme prešli púšťou pôstu a dní utrpenia, 
dnes víťazne voláme. „Vstal z mŕtvych! 

Naozaj vstal z mŕtvych!“

Každý kresťan znovu prežíva skúsenosť Márie Magdalény. Je to 
stretnu�e, čo mení život: stretnu�e s jedinečným mužom, ktorý nám dáva 
zakúsiť plnosť Božej dobroty a pravdy, ktorý nás vyslobodzuje zo zlého nie 
nejakým povrchným, chvíľkovým spôsobom, ale oslobodzuje nás radikálne, 
uzdravuje nás v plnos� a navracia nám našu dôstojnosť. 

Preto Mária Magdaléna nazýva Ježiša „moja nádej“ lebo on bol ten, 
kto jej umožnil znovu sa narodiť a daroval jej novú budúcnosť, život dobrý 
a slobodný od hriechu. 

„Kristus moja nádej“ znamená že každá moja túžba po dobre v ňom 
nachádza skutočnú možnosť: s ním môžem dúfať, že sa môj život stane 
dobrým a plným, večným, pretože sám Boh sa priblížil natoľko, že vstúpil 
do našej ľudskej prirodzenos�. Avšak i Mária Magdaléna, tak ako ostatní 
apoštoli, musela vidieť Ježiša, odmietnutého predstaviteľmi národa, 
zatknutého, bičovaného, odsúdeného na smrť a ukrižovaného. Muselo byť 
neznesiteľným vidieť stelesnené Dobro podriadené ľudskej zlomyseľnos�, 
Pravdu vysmievanú klamstvom, Milosrdenstvo zranené pomstou. 



Zdalo sa, že Ježišovou smrťou zlyhala nádej tých, čo mu dôverovali. 
Avšak táto nádej sa nikdy úplne nestra�la: predovšetkým v srdci Panny 
Márie, Ježišovej matky, ostal horieť plamienok i v temnotách noci. Nádej 
v tomto svete je nezlučiteľná s tvrdosťou zla. Nie je to len múr smr�, ktorý 
jej kladie prekážky, ale ešte oveľa viac skutočnos� vyhrotené nenávisťou, 
pýchou, klamstvom a násilnosťou. 

Otvorme dušu mŕtvemu a vzkriesenému Kristovi, 
aby nás obnovil, aby odstránil z nášho srdca jed hriechu a 
smrti a šíril lymfu života ducha Svätého. ,,Kristus skutočne 
vstal z mŕtvych.“ Áno! Toto je základným jadrom vyznania 
našej viery; toto je výkrik víťazstva, ktorý dnes všetkých 
zjednocuje. A ak Ježiš vstal z mŕtvych, teda je živý, kto nás 
môže oddeliť od Neho? Kto nás môže obrať o jeho lásku, 
ktorá zvíťazila nad nenávisťou a porazila smrť? 

Ohlasovanie Veľkej noci sa šíri vo svete radostným 
spevom Aleluja. Spievajme ho s perami, spievajme ho 
predovšetkým našim srdcom a životom, životným štýlom, 
jednoduchým, pokorným a plodným na dobré skutky. 

Vzkriesený nás predchádza a sprevádza na cestách 
sveta. On je našou nádejou, On je pravým pokojom sveta. 



Boh nás žiada hľadieť na život tak, ako naň pozerá on, 
ktorý vidí vždy v každom z nás nezničiteľný zárodok krásy. 
Uprostred hriechu vidí deti, ktoré treba pozdvihnúť, uprostred 
smrti vidí bratov a sestry, ktorých treba vzkriesiť, uprostred 
zúfalstva srdcia, ktoré treba potešiť. Neboj sa teda!

Hľaďme na vzkrieseného Ježiša. Jeho pohľad nám vlieva 
nádej, pretože nám hovorí, že sme vždy milovaní a že napriek 
všetkému, čo by sme mohli povyvádzať, jeho láska sa nemení.

,,Vrátiť sa do Galiley“ čiže obnoviť v sebe vieru majúc živo 
v pamäti svoje prvotné stretnutie s Ježišom. Práve on musí byť 
cieľom, ku ktorému náš život smeruje.

Kam v mojom živote kráčam? Neraz smerujeme vždy iba 
k našim problémom, ktoré nikdy nechýbajú, a k Pánovi ideme 
iba na to, aby nám pomohol. Ale takto sú to iba naše potreby, 
čo nás usmerňujú, nie Ježiš. A je to vždy hľadanie Živého medzi 
mŕtvymi. Koľkokrát sa po stretnutí s Pánom vraciame medzi 
mŕtvych, točíme sa okolo seba, jatríme ľútosť, výčitky, rany a 
nespokojnosť a nedovolíme, aby nás Vzkriesený premenil.

Dajme Živému centrálne miesto v živote. Prosme o milosť, 
aby sme sa nenechali unášať prúdom, morom problémov.  Aby 
sme sa neroztrieštili o skaly hriechu a úskalia skepsy a strachu. 
Hľadajme jeho, nechajme sa ním vyhľadať, hľadajme ho vo 
všetkom a nadovšetko. A s ním vstaneme.



VEĽKÝ TŹŽDEŇ myslava baška

Pondelok
5. 4.

Veľkonočný pondelok
† Juraj (2. výr.) ---

Utorok
6. 4.

Veľkonočný utorok

† Marián, Michal                   
† z rod. ---

Streda
7. 4.

Veľkonočná streda

† Mária                                      
 † z rod. šimkovej ---

Štvrtok
8. 4.

Veľkonočný štvrtok
ZBP Magdaléna ---

Piatok
9. 4.

Veľkonočný piatok
ZBP Jana s rod. ---

Sobota
10. 4.

Veľkonočná sobota
úmysel ordinára ---

Nedeľa
11. 4.

2. Veľkonočná nedeľa 
- Nedeľa Božieho 

Milosrdenstva

za farnosť ---

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

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

sv. Bartolomeja v Myslave.


