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20. 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ,,B“
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Ročník II.

R.: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach.

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, 
zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno 
ako my.

Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, 
ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba 
syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo.

Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali 
v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich 
znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil 
pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.

Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do 
sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení 
v pravde.“

Ježiš prosí... 



 Boh je nad časom, my žijeme v čase a v našom čase žil i Boží Syn. 
Už počas poslednej večere sa sprítomňovala aj Ježišova obeta na kríži, aj 
jeho zmŕtvychvstanie. My už žijeme dve �sícročia po týchto udalos�ach, ale 
v slávení Eucharis�e sa opätovne sprítomňujú aj nám. 

 Aj po dvadsia�ch storočiach vyžaruje zo slov Ježišovej modlitby 
neha a prekypujúca láska, ktorú Ježiš cí� voči Otcovi, učeníkom i voči 
všetkým ľuďom. Naplnený nesmiernou láskou Ježiš prežíval posledné 
chvíle medzi svojimi učeníkmi. Aj keď sa blížili hrozné udalos� mučenia a 
smr�, Ježiš v tomto súvise prosí, aby bol oslávený. Nemyslí tým na slávu, 
ako si ju bežne predstavujeme. Túži po sláve ako po stave blaženos�, ktorú 
od večnos� zakúšal u Otca ako jeho milovaný Syn a ktorú bude čoskoro 
prežívať aj so svojou oslávenou ľudskou prirodzenosťou. Cez smrť sa Syn 
vrá� k Otcovi. 

 Ježiš chce zjaviť ľuďom aj 
Otcovu slávu, teda veľkosť jeho lásky 
k človeku. Modlí sa za svoje oslávenie, 
ale také, aby v ňom bol zároveň 
oslávený aj Otec. Ježiš sa modlí i za 
učeníkov. Prosí Otca, aby ich posvä�l 
pravdou, aby Otcovo slovo, ktoré 
im odovzdal nič nezastrelo a aby 
mohlo prinášať ovocie. Aby plnili 
svoje poslanie uprostred sveta, ale 
aby so svetom nesplynuli. Vedel, aké 
nebezpečenstvá budú na učeníkov 
číhať, preto ich vkladá do Otcových 
rúk, aby ich on viedol a chránil. Prosí 
Otca, aby dal učeníkom lásku, ktorá 
vnútorne zjednocuje. 

 Ježiš veľkňazskou modlitbou vyjadruje hlbokú jednotu s Otcom, do 
ktorej túži včleniť aj svojich učeníkov. Opúšťa ich, ale túži aby vnútorne boli 
naďalej s ním. To sa netýka len Dvanás�ch, s ktorými slávil poslednú večeru, 
ale všetkých, ktorí krstom prijali účasť na jeho prirodzenos� a teraz sa stretajú 
pri slávení tej istej veľkonočnej večere. Cirkev je miestom, kde sa zjavuje 
Božie svetlo a šíri sa medzi ostatných ľudí. Kresťan sa má usilovať žiť vo svete 
tak preniknutý dobrom, ako ním bol Kristus, kým bol na zemi medzi nami.



 Ježiš bol skutočne Boh, od večnos� Boží Syn, ale súčasne bol aj 
naozajstným človekom. Svoj vzťah k Otcovi prežíval a vyjadroval cez svoju 
ľudskú prirodzenosť. 

 Aj my všetci prežívame svoj vzťah k Bohu, a napokon aj každý iný 
vzťah, najmä vo svojom srdci. Ale aj zmysly a vonkajšie gesto sú dôležité, 
napomáhajú vnútorné prežívanie. Pohľad hore, do výšky, predstavuje v 
našom symbolickom vnímaní čosi veľké, vznešené, ideály, túžby. Pohľad 
dole vyjadruje prízemnosť, ale aj hĺbku, zamyslenie, smútok, zahanbenie. 
Vzhliadnuť k výšinám, rozpäť do šírky ruky (známe modlitebné gesto) 
napomáha povzniesť aj svojho ducha. 

 Podobne ako skloniť hlavu, vložiť si ju do dlaní napomáha hlbokú 
sústredenosť, zamyslenie. To, že aj Ježiš, hoci bol s Otcom spojený celou 
svojou podstatou, zapájal do rozhovoru s Bohom aj svoje telo, svoju 
psychiku, nám chce povedať, že o to viac my potrebujeme takéto prejavy. 

 Pokľaknu�e, zložené či rozpäté ruky, celá liturgická „reč“ pri 
svätej omši a iné zaužívané prak�ky majú pre duchovný život veľký význam. 
Samozrejme ak je človek mysľou úplne inde a srdce má preplnené inými 
záujmami, gestá sa stávajú prázdnym formalizmom.



. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
17. 5.
Féria

18.15
† Ladislav (1. výr.)            ---

Utorok
18. 5.
Féria

18.15
† Anton, Mária, Anton           

                         
---

Streda
19. 5.
Féria

18.15
† František ---

Štvrtok
20. 5.
Féria

18.15
† Ján, Katarína, Terézia, 

Renáta
---

Piatok
21. 5.
Féria

18.15
ZBP Ján, Mária s rod. ---

Sobota
22. 5.
Féria

18.00
  † Radka, Tomáš, Helena, 

Ján, Margita                               
 ( z nasledujúcej nedele)

17.00                         
 za farnosť                     

   (z nasledujúcej nedele)

Nedeľa
23. 5.

Slávnosť 
Zoslania 

Ducha Svätého

8.00                                               
 † Mária

9.30
† Jozef                                       
 11.00                                           

 ZBP Anton s rod.

9.30                                
 † Igor, Ján                      

   

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň


