
6. veľkonočná nedeľa v roku A 

1. Počiatky ohlasovania Krista v Samárii (Sk 8, 5-8.14-17) 
2. Výzva k ochote trpieť podľa Kristovho vzoru (1 Pt 3, 15-18) 
3. Ježišova rozlúčková reč pri poslednej večeri: prísľub Du-
cha Svätého (Jn 14, 15-21) 

 My dnes stojíme zoči-voči zmŕtvychvstalému Kris-
tovi. On chce vstať duchovne z mŕtvych aj v nás. V roz-
lúčkovej reči pri poslednej večeri zanechal nám ako tes-
tamentárny odkaz výzvu k láske a k zachovávaniu priká-
zaní. Milovať Ježiša totiž znamená zachovávať jeho pri-
kázania. Keď splníme ním vyžadované podmienky, od 
Otca nám vyprosí Ducha Svätého, ktorý nám poskytne 
pomoc v životných zápasoch. Potom nasleduje ďalší prí-
sľub: Ježiš zjaví seba samého každému, kto ho bude mi-
lovať a zachovávať jeho prikázania. 
 Ježiš splnil svoj prísľub pri zoslaní Ducha Svätého. 
V tomto Duchu prví kresťania nielenže dokázali znášať 
prenasledovanie, ale aj šíriť svoju vieru. Kresťanstvo sa   
z Jeruzalema dostalo do strednej Palestíny k Samaritá-
nom, ktorých pravoverní Izraeliti pokladali za polovič-
ných pohanov. Diakon Filip ohlasoval Krista v meste 
Samária. Mal veľký úspech, lebo jeho účinkovanie spre-
vádzali zázraky. To spôsobilo veľkú radosť v meste.     
Jeruzalemská cirkev vyslala do Samárie apoštolov Petra 
a Jána, aby tamojším pokrsteným udelili sviatosť birmo-
vania. 
 My sme tiež dostali dar Ducha Svätého modlitbou 
a vkladaním rúk biskupa pri sviatosti birmovania. Teraz 
máme usmerniť všetky svoje sily na budovanie chrámu 
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Ducha Svätého v našom srdci, aby sme dokázali milovať 
Krista a zachovávať jeho prikázania a aby nám Kristus 
zjavil seba samého. 
 Apoštol Peter nás vyzýva, aby sme si chránili     
posvätnú úctu ku Kristovi vo svojich srdciach. Máme 
vždy pred každým vydávať svedectvo o svojej viere         
a nádeji na večný život. Žiada to robiť skromne, pokojne 
a s čistým svedomím, lebo lepšie je trpieť za dobré skut-
ky ako za zlé. Keď človek vytrvá v dobrom, zloba osočo-
vateľov vyjde naprázdno a nakoniec oni sami ostanú       
v hanbe. 
 Žiť v láske a zachovávať prikázania sa nedá bez 
sebazaprenia, bez obety, bez utrpenia. Veď aj Kristus 
trpel, aby nás priviedol k Bohu. Bol usmrtený podľa tela, 
ale Boží Duch ho oživil. Podľa Kristovho vzoru aj my 
máme vydávať svedectvo o svojej viere aj v utrpení. Aj 
nás dokáže oživiť Boží Duch. Naše utrpenie môže mať 
veľkú hodnotu, ak ho dokážeme spájať s Kristovým utr-
pením a tak s ním spoluvyku-povať svet. Jedinečnou prí-
ležitosťou k tomu je obeta svätej omše... 

Pondelok 6. veľkonočného týždňa 

1. Apoštol Pavol vo Filipách (Sk 16, 11-15) 
2. Ježišov prísľub Ducha Svätého (Jn 15, 26 - 16, 4a) 

 Ježiš v rozlúčkovej reči pri poslednej večeri dal 
svojim apoštolom prísľub Ducha Svätého, ktorého im 
pošle od Otca. Tento Duch pravdy bude svedčiť o Ježišo-
vi. Ale aj apoštoli budú svedčiť o Ježišovi. 
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 Ježiš predpovedal apoštolom, aké účinky bude 
mať ich svedectvo. Stihnú ich ťažkosti, prenasledovanie. 
Práve v týchto situáciách bude Duch Svätý ich Tešite-
ľom, ktorý ich bude posilňovať. Ježiš im to povedal pre-
to, aby si v ťažkostiach spomenuli na jeho prísľub. 
 Apoštoli po Ježišovej smrti tvorili ustrašenú sku-
pinku. Ježišov prísľub sa stal skutočnosťou pri zoslaní 
Ducha Svätého. Duch Svätý spôsobil prevratné účinky     
v myslení apoštolov. Dal im silu ohlasovať evanjelium. 
 Skutky apoštolov predstavujú apoštola Pavla na 
jeho druhej misijnej ceste, ako priniesol kresťanstvo do 
Macedónska. Prvú kresťanskú obec založil vo Filipách, 
opevnenej rímskej kolónii, ktorá ležala asi 14 kilometrov 
od mora. Pavol sa tu zdržal niekoľko dní. V sobotu zašiel 
do modlitebne a rozprával sa tam so ženami. Zámožná 
predavačka purpuru menom Lýdia, ktorá si ctila Boha, 
dala sa pokrstiť so všetkými, čo patrili k jej domu. Stala 
sa tak prvou európskou kresťankou známou podľa 
mena. Pozvala apoštolov do svojho domu, v ktorom sa 
pravdepodobne zhromažďovalo kresťanské spoločen-
stvo. Pavol so Sílasom, s Timotejom a Lukášom založili 
vo Filipách kvitnúci kresťanský zbor, ktorý sa neskôr vy-
znamenal osobitnou priazňou voči apoštolovi. Mace-
dónsko sa stalo prvou európskou krajinou, ktorá prijala 
kresťanstvo od Pavla. 
 Ježišov prísľub Ducha Svätého sa vzťahuje i na 
nás. Pomáha nám svedčiť o Ježišovi. Dáva nám útechu      
a posilu v ťažkostiach. Práve vtedy si máme spomenúť 
na Ježišov prísľub. 
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Utorok 6. veľkonočného týždňa 

1. Zbičovanie, uväznenie a zázračné vyslobodenie Pavla             
    a Sílasa vo Filipách (Sk 16, 22-34) 
2. Prísľub Ducha Svätého a jeho pôsobenie ( Jn 16, 5-11) 

 Ježiš pri poslednej večeri učeníkom hovoril o svo-
jom odchode k nebeskému Otcovi, ktorý ho poslal.   
Končí sa Ježišova viditeľná prítomnosť vo svete a to spô-
sobuje žiaľ. Ježišov odchod však bude učeníkom len na 
osoh, lebo im pošle Ducha Svätého - Tešiteľa. Zoslanie 
Ducha Svätého je podmienené Ježišovým odchodom. 
 Pôsobenie Ducha Svätého sa prejaví v troch sme-
roch. Ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo 
súd. Hriech je, že svet neuveril v Ježiša a odmietol ho. 
Spravodlivosť je, že Boh, ku ktorému sa Ježiš vracia, 
odmení jeho svätosť vzkriesením, oslávením a mocou. 
Súd je v tom, že zlý duch bol premožený Ježišovým 
umučením a smrťou na kríži. 
 Ježišovo dielo je preniknuté Duchom Svätým        
a oživované jeho pôsobením. Toto dielo pod vedením 
Ducha Svätého sa začne šíriť a rásť. Vidíme to aj počas 
druhej Pavlovej misijnej cesty. Apoštol Pavol vo Filipách 
v Ježišovom mene vyhnal zlého ducha z dievčiny - otro-
kyne, ktorá mala vešteckého ducha a svojím veštením 
prinášala veľký zisk svojim otrokárom. Jej páni za to, že 
stratili zisk, chytili Pavla a Sílasa a zavliekli ich na      
námestie pred predstavených mesta. Pre obvinenie        
z buričstva a šírenie nových zvykov ich zbičovali a dali 
do väzenia. Bolo to vlastne prvé prenasledovanie zo 
strany rímskej vrchnosti. 
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 Apoštoli vo väzení oslavovali Boha. Nastalo veľké 
zemetrasenie a brány väzenia sa otvorili. Oni nevyužili 
možnosť slobody a neušli, čím sa im podarilo získať 
správcu väzenia, ktorý uveril a dal sa pokrstiť. Napokon 
apoštolov prepustili na slobodu. 
 Na tomto príbehu vidíme, že Boh dopustí na člo-
veka určité utrpenie. My ľudia obyčajne nevieme, čo sa 
skrýva za naším ľudským utrpením. A predsa za ním je 
Boh, ktorý je Pánom všetkých ľudských situácií. On nám 
aj utrpením chce niečo povedať. Môžeme si vziať z neho 
nejaké poučenie. Človek, ktorý dokáže takto hĺbkovo 
vidieť udalosti, začne oslavovať Boha a ďakovať mu za 
ochranu. Tak ako nás k tomu povzbudzuje dnešný      
Dávidov žalm vďaky, oslavy Boha za ochranu. Ak je    
človek verný Bohu, jeho utrpenie bude mať dobrý      
koniec. 
 Toto sa dá vidieť v Duchu Svätom, ktorého nám 
Ježiš prisľúbil a poslal. Ak budeme zameraní na Ducha 
Svätého, on nám dá videnie a riešenie našich ťažkých 
životných situácií. Potom aj my dokážeme oslavovať 
Boha za to, že nás chráni. 

Streda 6. veľkonočného týždňa 

1. Pavol v Aténach a jeho reč na areopágu (Sk 17, 15.22 - 18, 1) 
2. Prísľub Ducha Svätého a jeho pôsobenie ( Jn 16, 12-15) 

 Ježiš nepovedal všetko svojim učeníkom, lebo   
neboli schopní to pochopiť a prijať. Preto im dal prísľub, 
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že príde k nim Duch Svätý. Bude to Duch pravdy, ktorý 
ich bude viesť v plnej pravde. 
 Duch Svätý je Ježišov Duch a Duch nebeského 
Otca. Preto nebude hovoriť sám zo seba. Bude rozvíjať 
len Božie a Ježišovo dielo. Jeho prejavy sa budú zhodo-
vať s evanjeliom, s Ježišom. Oslávi Ježiša a povie aj      
budúce veci. 
 Ježišov prísľub, že pošle Ducha pravdy, splnil sa    
v prvotnej Cirkvi. Sledujeme apoštola Pavla, zvestovate-
ľa pravdy, ako sa na svojej druhej misijnej ceste dostáva 
do slávneho gréckeho mesta Atény, ktoré bolo stredis-
kom filozofických škôl. Mesto sa rozprestieralo na rovine 
vzdialenej od mora 5 kilometrov a nad ním sa vypínal 
hrad Akropolis. 
 Pavol sa v Aténach rozprával nielen so židmi v sy-
nagóge, ale aj s náhodnými chodcami na námestí, medzi 
ktorými sa našli stúpenci rozličných filozofických sme-
rov. Tí ho vzali na areopág. Bol to skalnatý kopec na 
voľnom priestranstve západne od aténskeho hradu.    
Názov dostal podľa zasvätenia starogréckemu bôžikovi 
vojny Arésovi (Arésov kopec). Na tomto kopci vynášal 
rozsudky najvyšší aténsky súd, ale konali sa tu aj iné 
zhromaždenia. 
 Pavol tu predniesol pamätný prejav. Najprv      
pochválil Aténčanov, že sú nábožní ľudia. Potom im po-
vedal o svojom objave v meste, kde našiel oltár s nápi-
som: Neznámemu bohu, a že on im prišiel zvestovať    
tohoto neznámeho boha. Ďalej rozvil svoju reč o pra-
vom Bohu, o vzťahu človeka k nemu a o vzkriesenom 
Ježišovi. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, je 
Pánom neba i zeme. Nie je ďaleko od nás, lebo v ňom 
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žijeme, hýbeme sa a sme. Chce, aby ho ľudia hľadali       
a aby sa obrátili k nemu, lebo bude súdiť svet skrze 
muža, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pavlov prejav vyvolal 
triedenie duchov. Niektorí nedokázali prijať pravdu        
o vzkriesení. Iní sa pridali k Pavlovi a uverili. 
 Duch pravdy nám dodnes sprítomňuje pravdu     
o Bohu Stvoriteľovi a o vzkriesenom Kristovi. Okolo seba 
vidíme triedenie duchov. Za takejto situácie sa máme 
stávať zvestovateľmi pravdy: Plné sú nebo i zem slávy 
Boha Stvoriteľa. V Duchu Svätom máme oslavovať 
vzkrieseného Krista... 

Nanebovstúpenie Pána 

1. Nanebovstúpenie Pána (Sk 1, 1-11) 
2. Modlitba za poznanie spásy (Ef 1, 17-23) 
3. Poslanie apoštolov (Mt 28, 16-20) 

 Posledné stretnutia a pokyny Krista apoštolom 
 Zmŕtvychvstalý Kristus sa zjavoval apoštolom   
štyridsať dní. Za ten čas im poskytol veľa dôkazov o tom, 
že je živý. Pripomenul im starozákonné prorocké pred-
povede o svojom utrpení, o svojom zmŕtvychvstaní na 
tretí deň, ako aj o rozšírení pokánia na odpustenie hrie-
chov do celého sveta ku všetkým národom. Apoštoli sú 
svedkami toho, že tieto proroctvá sa splnili. 
 Kristus im hovoril o Božom kráľovstve, ale oni 
nechápali jeho duchovný charakter. Pýtali sa ho, či už 
teraz obnoví izraelské kráľovstvo. Mysleli tým oslobode-
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nie Izraela spod rímskej nadvlády. On povedal, že im 
neprislúcha poznať tento čas. 
 Ďalej im dal prísľub, že na nich zošle Ducha     
Svätého. Preto im prikázal, aby zostali v Jeruzaleme, 
kým nebudú vyzbrojení nadprirodzenou silou. Keď zo-
stúpi na nich Duch Svätý, dostanú silu a stanú sa sved-
kami zmŕtvychvstalého Krista najprv v Jeruzaleme,     
potom v Judsku aj v polopohanskej Samárii a napokon 
pred všetkými pohanskými národmi až po najodľahlejšie 
končiny zeme. 
 Zmŕtvychvstalý apoštolom povedal: „Daná mi je 
všetka moc na nebi i na zemi.“ Na základe moci, ktorú 
dostal od nebeského Otca, zveril im misijné poslanie. 
Majú ísť do celého sveta ohlasovať evanjelium, učiť všet-
ky národy a krstiť ich v mene Otca i Syna i Ducha Sväté-
ho. Zároveň ich majú naučiť zachovávať, čo im Kristus 
prikázal. Všetci ľudia sú povolaní ku spáse a krst sprevá-
dzaný vierou je prvým krokom k nej. Tí, čo odmietajú 
uveriť, budú zatratení. Kristus prisľúbil svoju pomoc 
tým, čo uveria v neho. Krstný príkaz potvrdzuje exis-
tenciu Najsvätejšej Trojice. Krst zjednocuje veriacich      
s Kristom až natoľko, že majú ochotne zachovávať jeho 
príkazy. Majú sa pritom spoliehať na jeho duchovnú prí-
tomnosť v Cirkvi až do skončenia sveta. 

 Nanebovstúpenie 
 Kristus už svojím zmŕtvychvstaním vystúpil do 
neba. Pri poslednom zjavení na štyridsiaty deň po    
zmŕtvychvstaní vyviedol apoštolov z Jeruzalema až         
k Betánii, ktorá ležala východne od mesta. Zdvihol ruky        
k nebu a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzďaľoval sa od 
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nich a pred ich očami sa vzniesol hore. Apoštoli sa mu 
klaňali, napokon im ho zatienil oblak. Odišiel do skrytej 
Božej slávy, kde sa ujal moci. Jeho nanebovstúpenie uza-
tvorilo obdobie viditeľných zjavení. Pokiaľ apoštoli 
uprene hľadeli na Kristov odchod, dvaja anjeli im pred-
povedali jeho návrat. Raz príde súdiť ľudí a my musíme 
byť na to pripravení. 
 Kristov výstup do Božej slávy je naznačený obla-
kom a nebom. Oblak, ktorý ho zatienil apoštolom, je 
symbolom Božej prítomnosti. Teda oblak znamená, že 
Kristus je v Božej prítomnosti. Nebo je tiež obraz na 
označenie Boha. Keď Kristus vystúpil do neba, to zna-
mená, že sa vrátil k Bohu. Teda nebo neznamená mies-
to, ale stav blaženosti a spoločenstvo s Bohom. Priesto-
rová predstava vznášania sa nahor znamená, že Kristus 
prestal byť viditeľný. 
 Apoštoli sa s veľkou radosťou vrátili do Jeruzale-
ma. Zotrvávali v chráme a velebili Boha. V modlitbách 
očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. Po jeho zoslaní 
sa rozišli, všade ohlasovali Krista a jeho požehnanie bolo 
s nimi. On im pomáhal a ich slová potvrdzoval zname-
niami. Jeho pomoc môžeme sledovať podľa Skutkov 
apoštolov už v prvotnej Cirkvi. 
 Apoštol Pavol vyprosuje svojim veriacim dar     
Ducha Svätého, aby pochopili, kto je Kristus. Nech ich 
srdcia ožiari nádej na slávnu budúcnosť, do ktorej sú 
pozvaní. Vo veriacich pôsobí nesmierne veľká Božia 
moc. Je to tá istá moc, ktorá Krista vzkriesila z mŕtvych   
a v nebi ho vyzdvihla nad všetkých mocnárov. Jeho sláva 
nemá obdoby nielen v prítomnosti, ale ani v budúcnosti. 
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Boh mu všetko podriadil a urobil ho hlavou Cirkvi, ktorá 
je Kristovým tajomným telom. 

 Záver: Oslávený Kristus nás predišiel do nebeskej 
vlasti ako náš vodca a pôvodca našej spásy. Zanechal 
nám nádej, že aj my prídeme k nemu do večnej slávy. 
Pri poslednej večeri povedal: V dome môjho Otca je 
mnoho príbytkov... Idem vám pripraviť miesto. - Teda 
sme tu len dočasne. Naša vlasť je v nebesiach. Kristus 
nám otvoril cestu do spoločenstva s Bohom. Chce nám 
dať účasť na svojom božskom živote. 
 Do spoločenstva s osláveným Kristom sa môžeme 
povzniesť posvätnými úkonmi: Každá úprimná modlit-
ba, to je náš výstup do neba... Každá prežívaná svätá 
omša, to je náš výstup do neba... Každé z lásky obetova-
né utrpenie, to je náš výstup do neba... Každé pokuše-
nie, ktoré prekonáme s pohľadom na Krista, to je náš 
výstup do neba... Každý prejav dobročinnej lásky voči 
iným ľuďom, to je náš výstup do neba... 

Piatok 6. veľkonočného týždňa 

1. Apoštol Pavol v Korinte (Sk 18, 9-18) 
2. Ježišov odchod i návrat ( Jn 16, 20-23a) 

 Ježiš v rozlúčkovej reči pri poslednej večeri hovo-
ril svojim učeníkom, čo ich čaká v budúcnosti: Budú 
plakať a svet sa bude zatiaľ radovať. Tieto slová sa stali 
skutočnosťou pri Ježišovej smrti. Učeníci žialili za Ježi-
šom a svet sa radoval v domnení, že Ježiša premohli. 
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 Ježiš zároveň povedal slová povzbudenia, že smú-
tok učeníkov sa premení na radosť. Znovu sa uvidia a tú 
radosť im nikto nevezme. Táto predpoveď sa splnila po 
Ježišovom zmŕtvychvstaní i pri zoslaní Ducha Svätého. 
 Zmŕtvychvstalý Kristus nesie slová povzbudenia 
aj vo svojej Cirkvi. Apoštol Pavol sa počas svojej druhej 
misijnej cesty dostal do gréckeho mesta Korint. Tu          
v nočnom videní dostal povzbudenie k ohlasovaniu od 
Pána: „Neboj sa... Ja som s tebou...“ Pán ho uistil, že mu 
nik neublíži a že v Korinte má veľa ľudí. 
 Stalo sa, že súkmeňovci v Korinte povstali proti 
Pavlovi, predviedli ho pred rímskeho miestodržiteľa 
Achájska Gallia a obvinili ho z navádzania ľudí k protizá-
konnej úcte Boha. Lenže miestodržiteľ sa nechcel miešať 
do náboženských sporov. Pavol jeden a pol roka ohlaso-
val Krista v Korinte. Za ten čas tu založil a sformoval po-
četnú a životaschopnú miestnu cirkev. 
 Smútok a radosť sa striedajú v našom živote. 
Kiežby sme si v ťažkých chvíľach dokázali osvojiť po-
vzbudenie, ktoré sa dostalo Pavlovi: „Neboj sa... ja som   
s tebou.“ Ježiš môže náš smútok premeniť na radosť už    
v tomto živote i v živote po smrti. 

Sobota 6. veľkonočného týždňa 

1. Apollo v Efeze (Sk 18, 23-28) 
2. Záver Ježišovej rozlúčkovej reči. 
     Ježiš odchádza k Otcovi ( Jn 16, 23b-28) 
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 Ježiš na záver svojej rozlúčkovej reči pri poslednej 
večeri zanecháva učeníkom útechu: Ak o niečo budú 
prosiť nebeského Otca v Ježišovom mene, dá im to: Ježiš 
teda zostáva pri učeníkoch prostredníctvom vypočutia 
ich prosieb. Nebeský Otec pre lásku k Ježišovi vypočuje 
prosby učeníkov. 
 Kým predtým Ježiš hovoril v podobenstvách, te-
raz učeníkom hovorí otvorene: Vyšiel od Otca a prišiel 
na svet. Teraz opúšťa svet a ide k Otcovi. 
 V Ježišovom mene prosil a účinkoval apoštol     
Pavol. Už na konci svojej druhej misijnej cesty sa zastavil 
v maloázijskom meste Efez, ktorý bol obchodným stre-
diskom. Položil tu základy kresťanského spoločenstva.   
V Efeze zanechal aj manželov Akvilu a Prisku, aby po-
kračovali v ohlasovaní evanjelia. 
 Pred druhým Pavlovým príchodom do mesta sa    
v Efeze objavil kresťan židovského pôvodu Apollo. Neo-
hrozene začal vystupovať v efezskej synagóge. Bol vzde-
laný, výrečný a zbehlý vo Svätom písme Starého zákona. 
Jeho ponímanie kresťanstva sa však líšilo od Pavlovho, 
lebo poznal len Jánov krst a nie kresťanský krst. Manže-
lia Akvila a Priska, ktorí boli horlivými šíriteľmi evanjelia 
v Efeze, dôkladnejšie poučili Apolla o kresťanskej viere. 
Apollo, ktorý sa v Efeze stretol aj s apoštolom Pavlom, 
stal sa jeho spolupracovníkom. Z Efezu odišiel do Korin-
tu, kde účinne dokazoval, že Ježiš je prisľúbený Mesiáš. 
 Chceme, aby naša radosť bola úplná? Ježiš je     
naším prostredníkom. Prosme v Ježišovom mene. Veď aj 
každú liturgickú modlitbu zakončujeme v jeho mene: 
Skrze Krista, nášho Pána. 
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