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AI Sú udalosti v živote, na ktoré sa len veľmi ťažko hľadajú správne 
slová. V určitých chvíľach cítime, že slovo je zbytočné, ba priam 
nevhodné, lebo ním aj tak nevieme vysloviť hĺbku bolesti a utrpenia, 
ktorého sme svedkami.  
KE Veľký týždeň, do ktorého vstupujeme Kvetnou nedeľou, je jedným 
z najvážnejších a najbolestnejších udalostí, a to nielen v živote Ježiša, 
ale aj celého ľudstva. 
DI Prostredníctvom sprítomnenia Ježišovho utrpenia opäť ožíva 
príbeh stretnutia Božej lásky, ktorá k nám prišla v Ježišovi Kristovi, s 
ľudskou neláskou. Tá sa prejavuje v celom svojom spektre - od 
zbabelého Piláta a nenávidiaceho Kaifáša cez zradu Judáša a strach 
Petra. Defiluje tak pred nami celé ľudstvo vo svojej hriešnosti od 
„všedných“ ľahkých hriechov, vyvierajúcich z nezáujmu a 
ľahostajnosti, až po hrozivé ťažké hriechy vznikajúce z chuti ublížiť, 
ba až umučiť na smrť. Milujúci Boh poslal na svet svojho Syna, ale 
ľudia v Ježišovi Kristovi nerozpoznali Bohočloveka. 
PAR Pri pohľade na Kristovu bolesť sa len ťažko hľadajú vhodné 
slová. Zvlášť, keď ešte pred pár dňami zástup kričal Hosana. Dni 
veľkého týždňa nás opäť vedú k udalosti, ktorú nesmieme vybaviť 
plačom nad Ježišom, ale tichým, bolestným i ľútostným zamyslením 
nad sebou samými a nad svojou hriešnou nestálosťou.  
MY Menlivosť v tomto svete je často veľmi do očí bijúca. Môžeme to 
ilustrovať na veľkých osobnostiach v Cirkvi. Keď bol zvolený pápež 
Pius IX., ktorý mal 48 rokov, stal sa v tom čase nielen svojou 
mladosťou, ale aj učenosťou a rozhodnutiami najpopulárnejším 
mužom. Rimania ho často zasypávali kvetmi a ováciami. V roku 1848 
však odmietol podpísať vyhlásenie vojny Rakúsko-Uhorsku a bolo po 
popularite a sláve. Vatikánske sídlo pápeža bolo zasypávané 
kamením a bolo často ostreľované. Len v prestrojení sa mu podarilo 
ujsť. Život prináša rôzne variácie, protiklady, rýchle striedania a 
zmeny, tak ako to vyjadruje aj dnešné Božie Slovo, kde začiatočné: 
Hosana! sa zmení na: Ukrižuj ho! 
ADE Kristova krížová cesta a jeho utrpenie nepotrebuje, aby sme sa 
pokúsili o vysvetlenie novými slovami, ale tento týždeň sme pozvaní k 
tichému ponoru do našich sŕdc, k vnútornej túžbe po obrátení a 
odmietnutí každého zla. Amen. 


