


Veľkonočné 
tajomstvo

Viera v akúsi formu života po smrti je hlboko zakorenená v človeku, 
je prítomná v celej jeho histórii, vo všetkých náboženstvách. V istom 
zmysle by sme mohli povedať, že je jedným z identifikačných znakov 
človeka. Spolu s ďalšími prvkami „človečenstva“ nás odlišuje od zvie-
rat. 

Kresťanstvo je par excellence náboženstvom viery v  zmŕtvychvsta-
nie. Nejde však o akúsi všeobecnú vieru či túžbu. Táto viera vychádza 
z prijatia historického faktu Kristovho zmŕtvychvstania ako garancie 
naplnenia prísľubu všeobecného zmŕtvychvstania. Bez tohto by evan-
jelium a celé kresťanské učenie ostalo sériou životopisných príbehov 
nejakých blízkovýchodných osobností, zbierkou poučných metafor 
a podobenstiev, bolo by len náročným etickým kódexom, ktorého do-
konalé nasledovanie by bolo takmer nemožné a hlavne neodôvodni-
teľné, takpovediac nezmyselné. 

Bez viery v zmŕtvychvstanie, bez tejto nádeje by bol človek tým najú-
bohejším spomedzi živých tvorov, pretože ako jediný si uvedomuje 
neodvratnosť smerovania celého svojho života k fyzickej smrti. Bez 
perspektívy zmŕtvychvstania by bolo celé bytie človeka nezmyselným 
príbehom s tragickým koncom prázdnoty, bolo by zlomyseľnosťou 
prírody.

Životu bez tejto viery by bolo ťažké dať konkrétny, trvalý zmysel. Ako 
protiváha k takémuto existenciálnemu pesimizmu by sa otvárala brá-
na k najhrubšiemu hedonizmu, približujúcemu človeka opäť k úrovni 
zvieraťa: uži si, koľko môžeš, odtrhni si čo najväčší kus mäsa z koristi, 
ukoj všetky svoje pudy a vášne, zajtra aj tak zomrieš.

Kristus prijal smrť, poskytol jej priestor vo vlastnom tele. Ponoril sa 
do smrti úplne, krvavo, nespochybniteľne. Jeho mŕtve telo bolo ulo-
žené a strážené v zapečatenom hrobe.

A predsa po troch dňoch pri prázdnom hrobe povzbudzuje verné ženy 
slovami:

„Nebojte sa!“ Prechádza cez zatvorené dvere a pozdravuje učeníkov 
slovami: „Pokoj vám!“

Stoluje s nimi, kráča s nimi, vysvetľuje im písma, necháva sa spoznať 
pri lámaní chleba,

provokuje ich neveru tým, že im ponúka, aby vložili ruku do jeho rán, 
aby sa naňho dobre pozreli. Apoštoli ho videli. 

A cez Tomáša nám odkazuje: „Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás 
hovoria, že zmŕtvychvstania niet? Veď ak niet zmŕtvychvstania, ne-
bol ani Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom 
je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. A potom sa zistí, 
že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, 
že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú. 
Lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus. A keď Kristus nevstal, 
vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, 
čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto živote máme nádej 
v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Ale Kristus vstal z mŕt-
vych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skr-
ze človeka aj zmŕtvychvstanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, 
tak zasa všetci ožijú v Kristovi. 

1 Kor 15, 12 – 22 
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NEDEĽA
Izidor

Veľkonočná nedeľa Pánovho 
zmŕtvychvstania

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, 
prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, 
že kameň je od hrobu odvalený.

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo 
u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo 
na počiatku u Boha. Všetko povstalo 
skrze neho a bez neho nepovstalo 
nič z toho, čo povstalo. V ňom bol ži-
vot a život bol svetlom ľudí. A svetlo 
vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

Jn 20, 1 – 9

Jn 1, 1 – 17

S V E T L O  V   T M E

Ráno Paschy. Prechod z tmy ku svetlu, z noci k novému, prvému dňu. 

Historický fakt Ježišovho zmŕtvychvstania je centrálnym pilierom celej štruktúry 
kresťanstva. 

Je zdrojom ohlasovania a viery apoštolov, vytrvalosti vyznavačov, sily mu-
čeníkov.

Je definitívnym potvrdením všetkých dovtedajších Ježišových slov.

Je najvýrečnejším a najpresvedčivejším dôkazom všetkého toho, čo hovoril a učil 
– o Bohu, o sebe samom, o človeku, o našom večnom cieli aj o spôsobe, akým 
ho môžeme dosiahnuť.

Je mojou istotou a prameňom nádeje, ktorá dáva zmysel môjmu životu.

PONDELOK
Veľkonočný pondelok – deň pracovného pokoja; Miroslava
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UTOROK
Irena

STREDA
Zoltán
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T E N T O  T Ý Ž D E Ň  M A  N A U Č I L :

8

9

ŠTVRTOK
Albert

PIATOK
Milena

10 SOBOTA
Igor

... Bohatí a chudobní, spoločne sa radujte. 
Vy, ktorí ste vytrvali, i vy, nedbanliví, uctite si tento deň. 
Stôl je plný, jedzte všetci. Pokrm je pripravený, nech nikto neodchádza hladný. 
Všetci majte účasť na hostine viery, prijmite všetci bohatstvo dobroty. 
Nikto nech sa neponosuje na nedostatok, lebo prišlo spoločné kráľovstvo. 
Nikto nech sa nezarmucuje nad previneniami, lebo z hrobu zažiarilo odpus-
tenie. 
Nech sa nik nebojí smrti, lebo Spasiteľova smrť nás oslobodila. Zničil ju ten, 
ktorého zajala. 
On zostúpil do predpeklia a peklu odňal korisť. A peklo sa zarmútilo, keď skú-
silo jeho telo. Prorok Izaiáš to videl a zvolal: Peklo bolo plné trpkosti, keď sa 
tam dole s tebou stretlo. 
Bolo plné trpkosti, lebo bolo odstavené, bolo plné trpkosti, lebo bolo pora-
zené, 
bolo plné trpkosti, lebo bolo potupené a zosadené, bolo plné trpkosti, lebo 
bolo spútané. 
Prijalo telo a pripadlo Bohu. Prijalo zem a zrazilo sa s nebom. 
Prijalo to, čo videlo, a padlo do toho, čo nevidelo. 
Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? 
Kristus vstal z mŕtvych a ty si porazené. Kristus vstal z mŕtvych a padli dé-
moni. 
Kristus vstal z mŕtvych a radujú sa anjeli. Kristus vstal z mŕtvych a vládne ži-
vot. 
Kristus vstal z mŕtvych a nikto nezostal v hrobe. 
Hľa, Kristus vstal z mŕtvych a stal sa prvým medzi zosnutými. 
Jemu sláva a moc na veky vekov! Amen.

Z Poučného slova svätého Jána Zlatoústeho na svätý  
a svetlý deň Vzkriesenia



11 NEDEĽA
Július

2. veľkonočná nedeľa;  
Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Nedeľa o Tomášovi

Tomáš, jeden z Dvanástich nazývaný 
Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. 
Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme 
Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím 
na jeho rukách stopy po klincoch 
a nevložím svoj prst do rán po klincoch 
a nevložím svoju ruku do jeho boku, 
neuverím.“

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri 
a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci 
dvere boli zatvorené, stal si doprostred 
a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal 
Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje 
ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho 
boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ 
Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh 
môj!“

Jn 20, 19 – 31 Jn  20, 19 – 31

R U K O L A P N Ý  D Ô K A Z

Hmat je jeden z ľudských zmyslov. Dôverujeme mu viac ako sluchu i ako zraku. 
Preto niekedy chcem mať „ruko-lapný“ dôkaz. Dnes chce Kristus naučiť Tomáša 
i mňa, že ešte viac ako zraku, sluchu či hmatu môžem dôverovať jemu samému, 
jeho slovu, jeho láske, jeho milosrdenstvu. Tomášovi dnešná lekcia stačila na celý 
život. Dospel vo viere, zmaturoval. 

A čo ja? Koľko lekcií ešte budem potrebovať, kým zmaturujem z dôvery v Ježiša, 
kým budem môcť naozaj v pravde, z celého srdca, celej mysle zvolať: „Ježišu, dô-
verujem Ti!“ 

Veď ty si predsa „Pán môj a Boh môj!“

12 PONDELOK
Estera

13

14

UTOROK
Sv. Martin I., pápež a mučeník; Aleš

STREDA
Justína

apríl 2021 / 16. týždeň  



apríl 2021 / 16. týždeň  

T E N T O  T Ý Ž D E Ň  M A  N A U Č I L :

15

16

ŠTVRTOK
Fedor

PIATOK
Dana, Danica

17 SOBOTA
Rudolf, Rudolfa

Cirkev hlása a rozličným spôsobom vyznáva pravdu o Božom milosrdenstve, 
ktoré bolo zjavené v ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Usiluje sa preja-
vovať ľuďom milosrdenstvo skrze ľudí. V tom vidí prepotrebnú podmienku 
svojej starostlivosti o lepší a „ľudskejší“ svet pre prítomnosť i pre budúcnosť. 

Avšak Cirkev v žiadnom čase, v žiadnej dejinnej dobe – najmä v takej roz-
hodnej, ako je terajšia – nesmie zabúdať na modlitbu, úpenlivé volanie 
o Božie milosrdenstvo proti mnohonásobnému zlu, ktoré zaťažuje ľudské 
pokolenie a hrozí mu. 

Je to základné právo a povinnosť Cirkvi, žijúcej v Ježišovi Kristovi. 

Je to právo a povinnosť pred Bohom a pred ľuďmi. 

Čím viacej podlieha vedomie ľudí vplyvom iba svetského zmýšľania a strá-
ca aj samotný význam slova „milosrdenstvo“, čím viacej sa vzďaľuje od 
Boha a tým aj od  tajomstva milosrdenstva, tým viacej má Cirkev právo 
a povinnosť „mocným hlasom“ vzývať Božie milosrdenstvo. Tento moc-
ný hlas, ktorý je pre dnešnú Cirkev zvlášť významný, sa obracia na Boha 
a dovoláva sa jeho milosrdenstva, o ktorom Cirkev vyznáva a hlása, že sa 
dokonale prejavilo v ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi, totiž vo veľko-
nočnom tajomstve. Toto tajomstvo zahrnuje najúplnejšie zjavenie milo-
srdenstva, totiž lásky, ktorá je silnejšia než smrť, mocnejšia než hriech 
i akékoľvek zlo. Je to láska, ktorá človeka vyzdvihuje aj z najhlbšieho pádu 
a oslobodzuje aj od najväčších nebezpečenstiev.

Ján Pavol II., enc. Dives in misericordia – O Božom milosrdenstve VIII, 15


