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Štvrtok 24. marca 2016 

Zelený štvrtok (Dies viridium) 

Text: L 22, 39 – 46 
39Potom vyšiel a poberal sa podľa obyčaje na Olivový vrch; nasledovali Ho aj učeníci. 
40Keď prišiel na miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. 41Sám sa 

však vzdialil od nich tak ďaleko, ako dohodí človek kameňom, padol na kolená a takto sa 

modlil: 42Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich; avšak nech sa stane nie moja vôľa, 

ale Tvoja. 43Tu sa Mu ukázal anjel z neba a posilňoval Ho. 44A On v smrteľnej úzkosti 

modlil sa ešte horlivejšie. I vystúpil Mu pot ako kropaje krvi, ktoré stekajú na zem. 45Keď 

vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať, unavených zármutkom, 46a 

povedal im: Čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. 

Piesne: ES č. 326, 321 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Názov dnešného dňa je Zelený štvrtok. Možno aj vás zaujíma, prečo sa volá práve takto. 

Tento názov pochádza z nemeckého slova Gründonnerstag. A slovo grün vzniklo 

skomolením starého nemeckého slovesa grinen – plakať. V tento deň prichádzali do 

chrámu kajúcnici, ktorí boli vylúčení z cirkvi, a s plačom prosili, aby boli znova prijatí. 

A tí, ktorým bolo odpustené, boli ako zelené ratolesti znova zaštepení do cirkvi. Tento 

deň je dňom, keď Pán Ježiš Kristus ustanovil sviatosť Večere Pánovej, aby boli všetkým 

kajúcim hriešnym ľuďom odpustené hriechy. Prečítané slová sú povzbudením pre 

všetkých nás, aby sme vytrvali na modlitbách. Pán Ježiš vyzýva učeníkov, aby bdeli 

a modlili sa. Chce ich chrániť pred pokušeniami, pretože vedel, že ich čoskoro opustí. 

Vie, že pre boj s pokušeniami budú potrebovať veľa síl. Budú stáť pred závažnými 

rozhodnutiami. Budú sa musieť rozhodnúť, či utečú a zaprú svoj vzťah k Nemu, alebo 

vytrvajú. Budú Ho vidieť, ako umiera. Otázkou je, či budú naďalej veriť, že je Mesiáš. 

Nuž a najsilnejším pokušením bude pre nich myšlienka, že sa nechali podviesť. Veď Ten, 

ktorý ich viedol, usmerňoval, Ten, ktorý priniesol prevratné učenie, umiera a s Ním sa 

končí všetko, čo priniesol. Naozaj sa všetko končí? Nie, všetko sa iba začína. No to 

učeníci v tejto chvíli ešte nechápu. Preto potrebujú veľa síl, aby pochopili, aby vytrvali. 

Po tom, ako Ježiš napomína svojich učeníkov, aby sa modlili, aj On padá na kolená 

a modlí sa: „Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich; avšak nech sa stane nie moja 

vôľa, ale Tvoja.“ Pán Ježiš vyznáva, že sa bojí toho, čo má prísť, no zároveň odovzdáva 

svoj život do Božích rúk. Je poslušný Otcovi a tá poslušnosť Ho priviedla až na drevo 

kríža. Kalich, o ktorom Pán Ježiš hovoril, neznamená len obrovské telesné muky, ale, čo 

je horšie, aj úplné odlúčenie od Pána Boha, ktoré musel podstúpiť, aby zomrel za hriechy 

nás všetkých. Pán Ježiš naplnil poslanie, pre ktoré prišiel na tento svet. Pán Ježiš je 

zdrojom aj obsahom našej viery. Ukázal nám, aké dôležité je budovať si vzťah 

s nebeským Otcom, aká je v našom živote dôležitá modlitba. Aj my smieme vyznať svoje 

pocity, svoje túžby, svoje vďaky. Aj my smieme prosiť o odpustenie hriechov. Amen. 

Modlitba: 
Hospodine, nebeský Otče, ďakujeme Ti, že si nám poslal svojho Syna. Ďakujeme za 

nádherné zasľúbenie, ktoré si nám skrze Neho odovzdal – zasľúbenie, že Ťa môžeme 

v Jeho mene prosiť a Ty nás vypočuješ. Preto i dnes stojíme pred Tebou s pokorným 

srdcom a prosíme o odpustenie svojich vín a o silu odpúšťať tým, ktorí nám ublížili. 

Prosíme Ťa, dávaj nám silu, aby sme obstáli v každodennom boji s pokušeniami a aby 

sme boli schopní žiť život hodný Božích detí. Daj, aby sme svojím životom svedčili, že 

patríme Tebe. Amen. 
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