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Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
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Ročník III.

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

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna 

k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla 

k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, 

a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale 

ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. 

Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do 

hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. 

Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy 

vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte 

totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych.

Jn 20, 1 - 9
ALELUJA



Evanjelium nám zjavilo naplnenie dávnych predobrazov: svojou 

smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiš Kristus oslobodil človeka z radikálneho 

otroctva, to�ž otroctva hriechu, a otvoril mu cestu do pravej Zasľúbenej 

krajiny, Božieho kráľovstva, univerzálneho Kráľovstva spravodlivos�, 

lásky a pokoja. Tento „exodus“ sa uskutočňuje predovšetkým vo vnútri 

samotného človeka a spočíva v novom narodení v Duchu Svätom, čo je 

účinok Krstu, ktorý nám Kristus daroval práve vo veľkonočnom tajomstve. 
Veľká noc značí skutočnú spásu ľudstva! Ak by Kristus – Boží Baránok 

– nebol vylial svoju krv za nás, nemali by sme žiadnu nádej, naším osudom 

a osudom celého sveta by bola nevyhnutne smrť. No Veľká noc obrá�la toto 

smerovanie: Kristovo vzkriesenie znamená nové stvorenie, ako štep, ktorý 

dokáže obnoviť celú rastlinu. Je to skutočnosť, ktorá premenila podstatné 

zameranie dejín, nahnúc misky jej váh raz navždy na stranu dobra, života, 

odpustenia. Sme slobodní, sme zachránení! Hľa, prečo vo vnútri srdca 

jasáme: „Spievajme Pánovi: je naozaj slávny!“

Starý človek zanecháva svoje miesto novému človeku; minulý život 

je opustený a je možné kráčať v novom živote celostného oslobodenia, 

schopného obnoviť každý ľudský rozmer, osobný i spoločenský.



,,BOL OBETOVANÝ
NÁŠ VEĽKONOČNÝ BARÁNOK, KRISTUS!“

Hlavný symbol histórie spásy - veľkonočný baránok - je tu 

iden�fikovaný v Ježišovi a nazývaný práve „náš veľkonočný baránok.“ 

Židovská veľká noc, pamiatka na oslobodenie z Egyptského otroctva, 

počítala každý rok s obetovaním baránka, baránka pre celú rodinu, podľa 

Mojžišových predpisov. Vo svojom utrpení a smr� sa Ježiš ukazuje ako Boží 

Baránok „obetovaný“ na kríži, aby sňal hriechy sveta. Bol zabitý práve v 

hodine, keď bolo zvykom zabíjať baránkov v Jeruzalemskom chráme. Zmysel 

tejto svojej obety an�cipoval on sám počas Poslednej večere, nahradiac 

seba - pod znameniami chleba a vína - namiesto rituálnych jedál židovskej 

Veľkej noci. Tak môžeme povedať, že Ježiš skutočne vykonal tradičnú 

starovekú veľkú noc a premenil ju na svoju Veľkú noc.



Počínajúc týmto novým významom veľkonočných sviatkov, tak 

rozumieme aj interpretácii „nekvasených chlebov“ ktorú priblížil svätý 

Pavol. Apoštol sa odvoláva na staroveký židovský zvyk: podľa ktorého pri 

príležitos� Veľkej noci, bolo potrebné vyčis�ť dom aj od najmenšieho 

kúsku kysnutého chleba. Na jednej strane to znamenalo pamiatku na to, 

čo sa stalo predkom vo chvíli úteku z Egypta: odchádzajúc rýchlo z krajiny, 

zobrali si so sebou iba nekvasené chleby. Zároveň ale „kvasené chleby“ boli 

symbolom očistenia: odstrániť to, čo je staré, aby sa uvoľnilo miesto pre 

nové. Teraz, vysvetľuje svätý Pavol, aj táto staroveká tradícia získava nový 

zmysel, počínajúc nových „exodom“ ktorým je Ježišov prechod zo smr� 

do večného života. A pretože Kristus, ako pravý Baránok obetoval seba 

samého za nás, aj my jeho učeníci - vďaka Nemu a prostredníctvom Neho - 

môžeme a musíme byť „novým cestom“ a „kvasenými chlebmi“ oslobodení 

od každého zvyšku starého kvasu hriechu: nikdy viac zloba a ničomnosť v 

našom srdci. 

Otvorme dušu mŕtvemu a vzkriesenému Kristovi, aby nás obnovil, 

aby odstránil z nášho srdca jed hriechu a smr� a šíril lymfu života ducha 

Svätého: božský a večný život. Vo veľkonočnej sekvencii, skoro odpovedajúc 

na slová apoštola, sme spievali: „Scimus Christum surrexisse a mortuis 

vere“ - vieme, že Kristus skutočne vstal zmŕtvych“. Áno! Toto je základným 

jadrom vyznania našej viery; toto je výkrik víťazstva, ktorý dnes všetkých 

zjednocuje. 

 Ohlasovanie Veľkej noci sa šíri vo svete radostným spevom 

Aleluja. Spievajme ho s perami, spievajme ho našim srdcom a životom, 

životným štýlom “kvasených chlebov”, jednoduchým, pokorným 

a plodným na dobré skutky. Kristus moja nádej vstal zmŕtvych a 

predchádza vás do Galilei.” Vzkriesený nás predchádza a sprevádza. 


