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18. 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ,,B“
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Ročník II.

R.: Tebe, Pane, patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič 
a môj Otec je vinohradník. On každú 
ratolesť, ktorá na mne neprináša 
ovocie, odrezáva, a každú, ktorá 
ovocie prináša, čistí, aby prinášala 
viac ovocia.

Vy ste už čistí pre slovo, ktoré 
som vám povedal.

Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako 
ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na 
viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.

Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja 
v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.

Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť 
a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.

Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, 
o čo chcete, a splní sa vám to.

Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia 
a stanete sa mojimi učeníkmi.“



Pán sa vracia k slovám ,,zostať v ňom“ a hovorí nám: „Kresťanský 
život znamená zotrvávať vo mne Zostávať.“ A používa tu obraz viniča, ako 
ratoles� ostávajú na viniči. A toto ostávanie neznamená niečo pasívne, 
zadriemať v Pánovi: to by bolo možno akýmsi „blaženým driemaním“ 
no neznamená to toto. Toto ostávanie je ak�vne, a aj vzájomné. Prečo? 
Pretože Pán hovorí: ,,Ostaňte vo mne a ja vo vás.“ Aj on ostáva v nás, nielen 
my v ňom. Je to vzájomné ostávanie.

Je to pravda, ratoles� bez viniča nemôžu urobiť nič, pretože k nim 
neprichádza miazga, potrebujú miazgu, aby rástli a prinášali ovocie. Avšak 
aj stromček, vinič, potrebuje ratoles�, pretože ovocie nevyrastá priamo na 
kmeni. Je to vzájomná potreba, je to vzájomné ostávanie s cieľom priniesť 
ovocie.

A toto je život kresťana: je pravda, že kresťanský život je plniť 
prikázania ,ale život kresťana znamená aj ísť po ceste blahoslavens�ev: 
toto je nutné. Život kresťana je konať skutky milosrdenstva, tak ako nás 
to učí Pán v Evanjeliu. Avšak je tu aj niečo viac: toto vzájomné ostávanie. 
My bez Ježiša nemôžeme urobiť nič, tak ako ani ratoles� bez viniča. A on 
– nech mi Pán dovolí to povedať – zdá sa, akoby bez nás nemohol nič urobiť, 
pretože ovocie dáva ratolesť, nie kmeň viniča. V tomto spoločenstve, v tejto 
dôvernos� ostávania, ktorá je plodná, Otec a Ježiš ostávajú vo mne a ja 
zostávam v nich.



Čo potrebuje stromček viniča od ratoles�? Aby mali ovocie. Čo 
„potrebuje“ – povedzme to tak, trošku odvážne – čo „potrebuje“ Ježiš od 
nás? Svedectvo. 

Keď Evanjelium hovorí, že sme svetlom, hovorí: „Buďte svetlom, aby 
ľudia videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca. Čiže svedectvo je to, 
čo od nás Ježiš potrebuje. Vydávanie svedectva v jeho mene, pretože viera, 
Evanjelium, rastú vďaka svedectvu.

Toto je tajomný spôsob: Ježiš, aj ako oslávený v nebi po tom, 
ako prešiel utrpením, potrebuje naše svedectvo pre dávanie rastu, pre 
ohlasovanie, aby Cirkev vzrastala. A toto je vzájomné tajomstvo „ostávania“. 
On, Otec a Duch ostávajú v nás a my ostávame v Ježišovi.

Prospeje nám premýšľať a uvažovať nad týmto: ostať v Ježišovi - 
a Ježiš zostáva v nás. Zotrvať v Pánovi, aby sme mali miazgu, silu, aby sme 
mali ospravodlivenie, nezištnosť, aby sme mali plodnosť. A on ostáva v nás, 
aby nám dal silu prinášať ovocie, aby nám dal silu svedectva, ktorým Cirkev 
ras�e.



5. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
3. 5.

Sv. Filipa a Jakuba

18.15
† Pavol                                      

 (10. výr.)
---

Utorok
4. 5.
Féria

18.15
ZBP Jozef                                    

 † Margita, Jozef
---

Streda
5. 5.
Féria

18.15
za farnosť ---

Štvrtok
6. 5.
Féria

18.15
† Ján, Elena, Pavol ---

Piatok
7. 5.

1. piatok v mesiaci

18.00
za členov RS a BBSJ

17.00
za členov RS 

Sobota
8. 5.
Féria

18.00
   ZBP Magdaléna                     
 (z nasledujúcej nedele)

17.00                         
 za farnosť

(z nasledujúcej nedele)

Nedeľa
9. 5.

6. Veľkonočná nedeľa

8.00                                                
 † Margita (nedož.90 r.)            

9.30                                        
 poďakovanie za uzdravenie 

Simony

11.00                                    
 ZBP Mária

9.30                              
 spoločný úmysel

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

SPOVEDANIE VO FARNOSTI

MYSLAVA: Pondelok – Štvrtok: 17.45 – 18.15
BAŠKA: Piatok: 16.00 – 17.00


