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Milí moji priatelia, bratia a sestry! 
Zajtra máme už piatu pôstnu - smrtnú nedeľu... Za normálnych okolností by sme na 
službách Božích čítali pašie. Je to zvláštne, že tento rok ich nebudem čítať s vami, v chráme v 
Kremnici či v Žiari. Bude to zajtra smutná Smrtná nedeľa. O to smutnejšia, že nebudeme 
môcť byť spolu. Ale smutnejšie ešte len príde, lebo to vyzerá tak, že ani na Veľkú noc 
nebudeme môcť byť spolu a osláviť najväčšie kresťanské sviatky - sviatky Kristovho 
vzkriesenia. Je to, aspoň pre mňa, istá forma utrpenia. Nesiem to dosť ťažko. Ale zároveň si 
uvedomujem neporovnateľnú veľkosť Kristovho utrpenia.  
Apoštol v liste Židom v 13. kapitole píše, že "Ježiš, aby posvätil ľud vlastnou krvou, trpel za 
bránou." Akoby vo vyhnanstve. Akoby ďaleko od všetkých a celkom sám. A predsa sa na tú 
hrôzu Ježišovej bolesti mnohí prizerali. Cez Neho, oddeleného od ľudu, zavrhnutého a 
odsúdeného na potupnú smrť konal Boh dielo záchrany a zmierenia. Bola to obeť zavrhnutého 
za bránou mesta. Obeť Jeho svätého života sa stala obeťou za hriechy všetkých nás. 
Nuž a čo nám, milí moji ostáva v ťažkých časoch odlúčenia, keď sa nemôžeme spoločne 
stretávať? Žijeme akoby v izolácii. Niektorí možno chodíte do práce, ale mnohí ste doma, 
alebo pracujete z domu. Niektorí sa bojíte vyjsť von na ulicu. Vyhýbame sa osobnému 
kontaktu, nepodáme si ruky, neobjímeme sa, nepobozkáme... Je to ťažké... No napriek 
všetkému si myslím, že nie sme sami. Žijeme v odlúčení jeden od druhého, ale nie sme 
odlúčení od Boha, od Jeho Syna, ktorý nám zasľúbil, že bude s nami až do konca sveta a nie 
sme odlúčení ani od Božieho Svätého Ducha. Apoštol nám zase dáva dobrú radu, čo robiť aj v 
našej situácii, ktorú žijeme dnes: "Vyjdime teda k Nemu von za ohradu, znášajúc Jeho 
hanenie." (Židom 13, 13)  
Kristovo poníženie a ochota ísť cestou utrpenia až po smrť na kríži sa môže ľudskému 
rozumu javiť ako pohoršenie a bláznovstvo. V skutočnosti sa cesta kríža stala Božou cestou k 
dobru všetkých, zvlášť pre veriacich. Vyjdime teda k Nemu, "von za ohradu", pretože svet Ho 
ani dnes neprijíma. A možno časy, ktoré žijeme, sú len ovocím toho, čo sme ako ľudstvo v 
ostatných rokoch zasievali. Ale - potešme sa slovami apoštola Pavla, ktorý Filipským 
kresťanom napísal: Boh svojho Syna "nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby 
v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a 
každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán". (F 2, 9nn) 
 
Priatelia, vo vašich domácnostiach sa určite nájdu Sväté pašie. Urobte si zajtra chvíľu pre 
seba, venujte čas svojim rodinám, deťom, rodičom, starým rodičom... Čítajte pašie, modlite 
sa, spievajte... Prídete možno na iné myšlienky, prijmete požehnanie...  
Pre tých, ktorí nepoužívate facebook, pripájam jednu skromnú modlitbičku z vlastnej 
produkcie. Nech je vám na požehnanie. 
 
Tys´ Pane zasľúbil, že skoro prídeš k nám, 

že navštíviš svoj ľud, zbavíš bolestí a ťažkých rán. 

Čo všetko však predtým ešte udiať sa má, 

to najlepšie Ty vieš, to nikto z nás nezná. 

  

Ako tak pozerám, čo deje sa vo svete; 

pýtam sa: Čo je to? Čo sa deje, ľudstvo úbohé? 

Či to už Pánov deň pomaly blíži sa, 

keď pominie zem i s rachotom nebesá? 



  

Nemyslím. Aj keď učíš nás jak bdieť máme, 

nateraz len úrodu z toho, čo sme siali, žneme. 

Mysleli sme, že nás už nič neprekvapí – 

že sme znovu padli, dnes nik nezatají. 

  

Kto zase pomôže? Kto znova uzdraví? 

Kto krídla rozprestrie nad tebou, ty svete nemravný? 

Len ťažko môžeš sa zachrániť, spasiť sám, 

keď chodils´ po vodu, kým nerozbil sa džbán. 

 

Zastav sa, človeče, zastav sa na chvíľu, 

využi pôstny čas... na slovo, na chválu, modlitbu... 

Hotuj sa každý deň, ži ho jak posledný, 

a čo ešte prísť má, to čakaj v pokání. 

  

Ach, odpusť, odpusť nám, Pane milovaný, 

prispor viery, že cestu ukážeš a že si s nami, 

že svet raz vyvedieš z choroby dnešných dní, 

a že si jeho Pán, každý raz pochopí. 

  

AMEN. 

 

Prajem pekný sobotný večer a zajtra požehnaný Pánov deň. 
Myslím na vás v modlitbách. 
Končím tento E-mail prepožičajúc si slová apoštola Pavla: "Moja láska so všetkými vami v 
Kristovi Ježišovi! Amen." 
Váš pastor 
Jozef 
 


