
- ĽUBOMÍR STANČEK -  

Zamyslenie na deň - Veľkonočná oktáva 

 

 

 

 

 

Streda vo veľkonočnej oktáve Lk 24,13-35 

 

Ježiš sa dáva spoznať 

 

Mal som niekedy zážitok viery, že sa mi Ježiš dal spoznať? S akým zaangažovaním 

som prežil veľkonočné sviatky? Čo pre moje vnútro bolo najviac oslovujúce?  

Emauský učeníci učeníkom vo večeradle „vyrozprávali, čo sa im stalo cestou a ako 

ho (Ježiša zmŕtvychvstalého) spoznali pri lámaní chleba “ (Lk 24,35) ? 

Ježiš sa dá rad zdržať učeníkmi z Emaz. Bol im cestou blízky ale ešte ho 

nespoznali. Pri večeri, keď láme chlieb učeníci spoznajú Ježiša. 

Ježiš i našu túžbu po ňom uspokojuje. Vždy je s nami. Vždy je nám blízky. Vždy je 

prítomný. Len my nie sme vždy pri ňom, my nie vždy ostávame s ním. Myšlienkami 

utekáme od Ježiša, keď nám chce niečo vysvetliť, poradiť, povzbudiť nás. Uteká naše 

srdce a Ježiš ho chce naplniť pokojom, radosťou, šťastím.  

Naučme sa volať: Zostaň s nami, Ježiš. Zdržujme Ježiša u seba, v sebe. Často si 

predstavme Ježiša vo svojej blízkosti. V rozjímaní nechajme si čas, aby sme ho vedeli 

počuť, zažiť jeho blízkosť a keď čítame evanjelium predstavme si ho. Ježiš čaká, že 

upevníme i svoj vzťah s ním. Často či sedíme, či sme na cestách veďme rozhovor 

s Ježišom. Predstavivosť nepopiera skutočnosť. Ježiš je fakticky pri nás stále reálne 

prítomný. 

 

Návrh na osvojenie si: Častejšie počas dňa si pripomeňme stretnutie s Eucharistickým 

Kristom. 

 

 

 

 

Štvrtok vo veľkonočnej oktáve Lk 24,35-48 

 

Radosť z nového stretnutia s Ježišom 

 

Nezanedbávam stretnutia s Ježišom? Prečo sa chce Ježiš často so mnou stretávať? 

Čo urobím, aby som stretnutia s Ježišom prežil viac a hlbšie vo svojom vnútri?  

Ježiš sa znova zjavuje učeníkom vo večeradle a oni: „od veľkej radosti nemohli 

uveriť a len sa divili “ (Lk 24,41) . 

Ježiš ukazuje učeníkom zmŕtvychvstalé telo ruky i nohy. Žida, aby sa ho dotkli. 

Vysvetľuje všetko čo o jeho zmŕtvychvstaní a vôbec poslaní hovoria Mojžiš, proroci 

i žalmy. Napokon Ježiš zje kúsok pečenej ryby. 

Aj nás chce Ježiš prebudiť, ak máme v srdci pochybnosti o Jeho láske, našom 

povolaní. Začnime však plniť to, čo od nás chce Ježiš. Kde môžeme prežiť radosť 

s Ježišom? Prežívajme hlbšie svätú omšu, sviatosti, aktívnejšie s Ježišom rozprávajme.  

Neodoprime Ježišovi jediné stretnutie. Veľkonočné “aleluja“ nesmie znieť len pre 

naše uši a nestačí ho len vypovedať ústami. Ježiš chce celé naše vnútro, ale i nás 

prirodzený život. Chce nám darovať svoj pokoj, radosť, celého seba. 

 

 

Návrh na osvojenie si: Viac radosti vložiť do svojej formácie za Ježišom. 
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Piatok vo veľkonočnej oktáve Jn 21,1-14 

 

Rybolov tretie miesto stretnutia s Ježišom 

 

Kde sa mi daria stretnutia s Ježom? Ako prebiehajú moje stretnutia s Ježišom? 

Pripravujem sa na stretnutia s Ježišom a po nich nakoľko sa k ním vraciam?  

Ježiš sa zjavuje učeníkom pri Tiberiadskom mori: „Povedal: „Poďte jesť!“ A nik 

z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán “ (Jn 21,12) . 

Ježiš najprv nepoznali po hlase. Ježiš je samozrejme ten istý, ale žije ako niekto 

nový, vstúpil do života novým spôsobom. Zjavuje sa apoštolom v novom svetle. Doteraz 

ho videli v jeho smrteľnom tele, smutného, unaveného, plačúceho, teraz vidia oslávené 

telo, ktoré už nepodlieha biologickým zákonom. To spôsobuje určité ťažkosti spoznávať 

ho.  

Milosť posväcujúca aj nám pomáha zmeniť naše zmýšľanie a konanie. Cirkev nám 

doporučuje veci a udalosti, kde jedine môžeme nadobudnúť hodnoty pre náš rast 

duchovného života. Budúci kňaz by nemal zabudnúť na modlitbu, návštevu kaplnky, tiché 

uzobranie sa, kontakt so sviatosťami.  

Spoznávať Boha a často sa s ním stretávať je naša povinnosť, výsada a cieľ. A to aj 

vtedy, keď môžeme mať pocit, že Ježiš je ďaleko, že mešká, že zabudol. Nezabudníme, že 

nebo sa dobíja a len násilníci sa ho zmocnia. 

 

Návrh na osvojenie si: Prežiť deň vo vzdávaní vďaky za dar zmŕtvychvstania. 

 

 

 

 

 

Sobota vo veľkonočnej oktáve Mk 16,9-15 

 

Nevera a tvrdosť srdca 

 

V čom a ako sa prejavuje moja nevera a tvrdosť srdca? Ako sa snažím vyvarovať 

nevery a tvrdosti srdca? V čom je nebezpečenstvo mojej nevery a tvrdosti srdca?  

Ježiš učeníkom: „vyčítal neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli 

vzkrieseného “ (Mk 16,14) . 

Ježiš upozorňuje, že pri nevere a tvrdosti srdca ide o vážne veci. Išlo o vierohodnosť toho 

všetkého, čo Kristus hlásal, za čo obetoval svoj život a čo potvrdil práve svojím 

zmŕtvychvstaním. 

 Niečo z Ježišovho učenia nevzbudzuje u nás odpor? Ježiš od nás žiada bez výhrad 

prijímať pravdy hlásané Cirkvou, či uistenia, ako sú blahoslavenstvá, alebo zásady ako 

stavovská čistota, zdržanlivosť, ústupčivosť, zriekanie sa, odpustenie a iné znaky 

príslušnosti ku Kristovi. Určite sa neosmeľujeme vysloviť nahlas svoju neveru, ale náš 

každodenný postoj prakticky môže vyjadrovať takú neveru. 

 Je čas prijať pravdy, zásady ktoré Ježiš hlásal a utvrdiť sa vo viere a ich správnosti. 

Povolanie kňaza si vyžaduje tak vnútornú i vonkajšiu vernosť a otvorenosť sŕdc pre Krista. 

 

Návrh na osvojenie si: Častejšie si uvedomiť slová: Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje 

zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. 


