
Zamyslenia po týždeň po 5. nedeli po Veľkej noci 6. mája 2018  
 

Utorok 8. mája 2018 

Piesne: ES č. 107, 99 

Text: L 19, 36 – 40 

„36Ako šiel, prestierali svoje plášte po ceste. 37Keď sa však už blížil ku svahu Olivového 

vrchu, celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha za všetky 

mocné činy, ktoré videli, 38a volali: Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánovom. 

Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! 

 

39Ale niektorí farizeji zo zástupu Mu hovorili: Majstre, zakáž to svojim učeníkom! 

40Odpovedal im: Hovorím vám: Ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Naše médiá nám takmer denne prinášajú správy i obrazové zábery približujúce prípravy 

i samotné uvítania významných osobností, ktoré prichádzajú na návštevy do iných krajín, 

alebo aj domácich politických osobností, ktoré aj u nás zavítajú do niektorých regiónov 

a miest, aby pomohli obyvateľom riešiť ťaživú ekonomickú či hospodársku situáciu. Niekedy 

sa na ich uvítanie skanduje, alebo sa im predkladá chlieb so soľou. Nebolo to inak ani za čias 

Pána Ježiša, ktorého zástupy radostne vítali, keď sa na ceste do Jeruzalema blížil 

k Olivovému vrchu. Zvesť o Ježišovi sa rozniesla po celej krajine. Vedeli o Ňom, že kadiaľ 

chodí, všade dobre robí, že je prorok, ktorý Božou mocou koná mocné činy, uzdravuje 

chorých, posadnutých diablom. Preto Mu na cestu prestierali svoje plášte a mohutným hlasom 

chválili Boha a volali: „Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánovom. Pokoj na nebi 

a sláva na výsostiach!“ Nepáčilo sa to však farizejom, ktorí boli v zástupe, a tak naliehali na 

Ježiša, aby im takéto volanie zakázal. No Pán Ježiš im dôrazne odpovedal: „Hovorím vám: 

Ak títo budú mlčať, kamene bude kričať.“ V správaní sa farizejov môžeme vidieť závisť, 

slabosť a nestálosť ľudskej chvály a v Ježišovej odpovedi na ich námietky môžeme pozorovať 

Jeho nesúhlas s ich postojom v zástupe ľudu. My si chceme uvedomiť, že Ježiš všade 

prichádzal, aby plnil Otcovu vôľu. On prichádza ako duchovný kráľ – predpovedaný Mesiáš 

s poslaním uskutočniť lásku, lebo to je Jeho poslanie. Ježiš touto cestou vstupuje do vôle 

Otcovej svojou oddanou láskou, a obetou vstupuje do náručia nebeského Otca, aby sme spolu 

s Ním mohli vstúpiť aj my. Zástup ľudu sprevádza Pána Ježiša pri všetkých Jeho vstupoch, 

kam prichádza. K tomuto zástupu oslavujúcemu Ježiša sa pridávame aj my, oslavujeme Ho 



a chválime, lebo aj pri nás vykonal veľké veci, odpustil nám naše viny a poblúdenia 

v doterajšom živote, ukázal nám správnu cestu života, obnovil v nás detinstvo Božie 

a sprevádza nás svojou milosťou, aby sme v Ňom mali spasenie a život večný. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Ježiši Kriste, chválime Ťa a oslavujeme za Tvoju lásku, ktorú preukazuješ nám ľuďom. 

Ďakujeme Ti za to, že si nás svojou smrťou a zmŕtvychvstaním vykúpil a zaistil nám večné 

spasenie. Tešíme sa, že prichádzaš k nám vo svojom slove a sviatostiach a ukazuješ nám cestu 

k nášmu večnému cieľu. Pane, prosíme Ťa, vypočúvaj naše modlitby, ktoré Ti predkladáme 

za seba i za tých, ktorí sa rozhodli sprevádzať Ťa v zástupe Tebe verného ľudu. Amen. 

Mgr. František Lompart, námestný farár v CZ ECAV Koceľovce 

 


