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16. 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ,,B“
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Ročník II.

R.: Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako 
ho spoznali pri lámaní chleba.

Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal 
im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. 
On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také 
myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite 
sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že 
ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.

A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len 
sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali 
kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: 
„Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa 
musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, 
u Prorokov a v Žalmoch.“

Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal 
im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane 
z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od 
Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho 
svedkami.“



V evanjeliu sledujeme, ako si učeníci hovoria o tom, že cestou 
do Emauz najprv nespoznajú svojho Pána, a potom si uvedomia, kto ide 
s nimi, keď láme chlieb. Počas tohto rozhovoru si Pán stane uprostred nich 
a pozdraví ich „Pokoj vám“.  

Snaží sa ich presvedčiť o tom, že je to skutočne On tým, že im ukáže 
ruky a nohy a vyzve ich, aby sa Ho dotkli. Keďže ani toto evidentne nestačilo, 
aby sa presvedčili, vzal si kúsok ryby a jedol. Vtedy učeníci pochopili čo sa 
deje a aj to, čo hovorí Písmo. 

Tento úryvok popisuje tre�e zjavenie sa Ježiša ľuďom po svojom 
vzkriesení (po Márii Magdaléne a emauzských učeníkoch). Začína 
pozdravom „Šalom“ – „Pokoj vám.“ 

Stať verne opisuje atmosféru strachu panujúcu medzi učeníkmi, 
ktorí boli zmätení a zneistení a mali pocit, že vidia nejakého ducha. Ježiš 
sa snaží všetkými silami a spôsobmi presvedčiť učeníkov, ešte nie celkom 
vyrovnaných a stotožnených s faktom zmŕtvychvstania, že je skutočne živý, 
že nevidia pred sebou ducha. Realita stretnu�a je zdôraznená Jeho výzvou 
pozrieť si Jeho rany a reálnosť svojej prítomnos� dokazuje tým, že zje kúsok 
ryby, čo by žiadny duch nedokázal. Pán Ježiš učeníkom otvára myseľ, aby 
pochopili všetko, čo je zachytené v Písme. 

Ak sa bližšie zamyslíme nad tým, ako sa učeníci správali, prídeme 
na to, že vlastne zmätení a plní strachu sa zamkli v miestnos� a zdieľali 
svoje obavy. Zis�li, že ich predstavy a ilúzie o Ježišovi ako o Mesiášovi, ktorý 
nemôže trpieť a už vôbec nie zomrieť potupnou smrťou, sa zrú�li, zomreli 
s Ježišom. Preto zareagovali tým, že sa pred touto krutou realitou izolovali. 



Ježiš im však pomôže spoznať pravdu, otvorí im oči a tým ich vrá� 
späť  do rados� a op�mizmu. Veľkonočné sviatky sú preto aj pre nás 
obdobím, aby sme si uvedomili, že únik pred realitou nie je tou správnou 
reakciou na problémy či nezdar v živote: osobnom, rodinnom či pracovnom. 
Ježiš nás svojím zmŕtvychvstaním volá do reality, kde nám je spoločníkom 
aj pomocníkom. Našou úlohou je preto žiť realitu vo viere a dôvere v Boha. 

Ako svedkovia Jeho daru ľudstvu i jeho šíritelia. Pre seba, i pre 
všetkých, s ktorými sa stretávame vo svojej rodine, okolí i práci. Všade, kde 
sme Bohom povolaní pôsobiť.

Na prvý deň po sobote sa zmŕtvychvstalý Ježiš 
zjavuje apoštolom, požíva s nimi pokrm a vysiela ich ako 
očitých svedkov svojho zmŕtvychvstania. Túto stručnú 
schému kopíruje aj Boží ľud pri slávení Eucharistie. Úžas 
a počiatočná nevera učeníkov dokazujú, že si stretnutie 
s Kristom nevymysleli vo svojej fantázii, že nie je len 
duchom, ale má aj telo a kosti. Preto vyzýva učeníkov, aby 
sa ho dotkli a pre ich očami zje kúsok pečenej ryby.

Práve oslávené rany sú Ježišovou 
identitou. Istota o Ježišovom oslávenom 
tele je základom našej nádeje, že 
podobne vzkriesené a pretvorené bude 

aj naše telo, ba celý kozmos.

,,On však bol prebodnutý pre naše hriechy,
strýznený pre naše neprávosti,
na ňom je trest pre naše blaho
a jeho ranami sme uzdravení.“



3. VEĽKONOČNÝ TŹŽDEŇ myslava baška

Pondelok
19. 4.
Féria

18.15
† Anton, Dorota, Jozef, 

Jozef
---

Utorok
20. 4.
Féria

18.15
† Irena Balintová ---

Streda
21. 4.
Féria

18.15
úmysel darcu ---

Štvrtok
22. 4.
Féria

18.15
† Stanislav ---

Piatok
23. 4.

Spomienka sv. Vojtecha

18.15
† vdp. kanonik                
Juraj Macák

---

Sobota
24. 4.
Féria

18.00
ZBP Juraj                                 

 † Margita, Jozef

17.00                 
úmysel kňaza

Nedeľa
25. 4.

4. Veľkonočná nedeľa - 
Nedeľa Dobrého pastiera 

8.00                                           
 † Vladimír

9.30                              
 úmysel kňaza

11.00                                     
 za farnosť

9.30                   
úmysel kňaza

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

Od pondelka budú sväté omše slávené za účasti veriacich. 
Povinné bude prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2, 

dezinfekcia rúk  a 1 osoba na 15 m²


