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19. 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ,,B“
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Ročník II.

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja 
milujem vás. Ostaňte v mojej láske!

Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej 
láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho 
láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša 
radosť bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako 
som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj 
život za svojich priateľov.

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás 
nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som 
vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od 
svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil 
som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby 
vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“



 Keď zomiera blízky človek, zármutok cí�a aj veriaci hoci 
vedia, že v Bohu žije oveľa krajší život, neraz oslobodený od 
mnohého utrpenia. No tu na zemi im bolestne chýba. Čím hlbší 
vzťah, tým väčší zármutok z jeho prerušenia. 

 Aj učeníkov prenikla úzkosť pri myšlienke, že raz by tu 
Ježiša nebolo. Znamenal pre nich všetko, kvôli nemu zanechali 
rodiny i majetok a boli ochotní položiť za neho aj svoj život. Vo 
vzťahu k Ježišovi sme vo veľmi podobnej situácii ako keď nám 
zomrie niekto blízky. Na prekonanie boles� odlúčenia niet iného 
východiska, ako pozdvihnúť zrak a očami viery s ním nadviazať 
nový druh kontaktu, než bol prirodzený vzťah s Ježišom či našimi 
blízkymi, kým boli medzi nami. Na prekonanie bariéry, ktorú 
stavia smrť pred naše zmysly, Ježiš sľubuje ako pomoc Ducha 
Svätého. Nazýva ho „Tešiteľom“ a „Duchom pravdy“. Mohli by 
sme ho právom nazvať aj „Duchom vzájomných vzťahov“. 

 Ducha Svätého teológia charakterizuje ako „prúdenie 
lásky medzi Otcom a Synom“, teda on je zosobnený vzťah. 
Nejestvuje nejaká abstraktná láska, láska je len tam, kde je 
vzájomný vzťah. Duch je preto „Tešiteľ“, že v kresťanovi z vnútra 
živí a udržiava „vzťah lásky“. 

 Je ním ono živé chvenie, spojenie, túžba, šťas�e, ktoré 
cí�a zaľúbení jeden voči druhému, manželia navzájom, rodičia k 
deťom a de� voči rodičom. 



 Láska nie je len cit. Zahŕňa celého človeka a preniká 
celý jeho život. Zjednocuje myseľ, vôľu a činy a tak pretvára 
milujúceho na milovaného. Konkrétne možno milovať len 
skutkami a v pravde: „De� moje, nemilujme len slovom a 
jazykom, ale skutkom a pravdou.“ 

 Zachovávať znamená pozorne sledovať, uchovávať, 
prak�zovať, vykonávať. Prikázania možno zachovávať otrocky, 
ale možno ich zachovávať aj s láskou, ako slobodní Boží synovia 
a dcéry. Pre Ježiša je dôvodom zachovávania prikázaní srdce, 
ktoré vie, že je milované a chce byť verné novej zmluve. Ježišovo 
prikázanie je len jedno, ale prejavuje sa v mnohých konkrétnych 
podobách. 

 Veriaci sa preň rozhoduje nie z donútenia, ale v slobode 
a láske. Lebo láska je zákonom sama v sebe: v každej situácii vie 
rozoznať čo je dobré a správne. „Miluj a rob čo chceš“ neznamená, 
že je dovolené všetko, ale že láska nedovolí činiť niekomu zle a 
spontánne vedie vôľu k dobru.

 Dať Ducha Svätého znamená dať seba s celým svojím 
najvnútornejším vnútrom. Podobne ako keď človek nedaruje 
druhému len peniaze, čas, pozornosť, ale seba samého, svoje 
srdce. Ježišov prísľub sa už splnil a my už nemusíme prosiť o 
Tešiteľa, skôr sa otvárať a prosiť aby sme sa vedeli  otvoriť tomuto 
daru a jeho pôsobeniu. 

 Duch je život, Duch Svätý je „dušou našej duše.“ Duch 
je život. Výraz „Duch pravdy“ možno preložiť aj v zmysle „Duch 
pravého, auten�ckého života“ Božieho života. Siroty sú �, ktorým 
chýba láska najbližších. Keď Ježiš posiela Ducha, aby sme neboli 
sirotami, chce povedať, že nám sprostredkuje „lásku najbližších“ 
lásku Otca k Synovi. Duch je dych Božieho života, ktorý udržiava 
aj v našom vnútri. 

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som 
vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec 
dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.



6. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
10. 5.
Féria

18.15
úmysel ordinára            ---

Utorok
11. 5.
Féria

18.15
ZBP Jozef                                    ---

Streda
12. 5.
Féria

18.15
† Peter Slimák (1. výr.)

17.00
úmysel kňaza

Štvrtok
13. 5.

Nanebovstúpenie Pána

10.30                                         
 za farnosť

18.00
za farnosť

17.00                 
úmysel kňaza

Piatok
14. 5.

Sv. mateja, apoštola

18.15
† Monika, Rudolf, Margita, 

Alžbeta, Štefan
---

Sobota
15. 5.
Féria

18.00
  † Jozefína, Ľudovít                 

( z nasledujúcej nedele)

17.00                        
   † Agnesa Ničová                 

(z nasledujúcej nedele)

Nedeľa
16. 5.

7. Veľkonočná nedeľa

8.00                                           
 ZBP Monika (50 r.) s rod.

9.30
† Ladislav                              
   11.00                                  

           za živých a † z rod. 
Müllerovej 

9.30                                
 †  Peter Ruščin

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň


