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Kázeň na Veľkú noc 2021 

 
Kto pomôže nám v boji, bied sprostí premnohých? 

kto odvalí nám kameň, kto od dvier hrobových? 
Len Ty, Kriste, vzkriesený, dáš nádeje, síl, 
Ty, čo si nad životom i smrťou zvíťazil! Amen.  

 
Kázňový text: 

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili 

voňavých vecí, aby šli a pomazali Ho. A v prvý deň po sobote, keď slnko vyšlo, prišli k 

hrobu a hovorili si: Kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu? Ale keď pozreli, videli 

kameň odvalený; a bol veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca oblečeného 

do bieleho rúcha sedieť na pravej strane, a preľakli sa. On im však povedal: Nebojte 

sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; ajhľa, miesto, 

kam Ho boli položili. Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás 

predchádza do Galiley; tam Ho uvidíte, ako vám povedal. I vyšli a utiekli od hrobu, 

lebo sa ich zmocnila hrôza a boli bez seba; a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. 

(Evanjelium podľa Marka 16, 7 – 8) 

 
Vstal! Niet ho tu! 

Slová, ktoré ani po takmer dve tisíc rokoch neupadli do zabudnutia a ktoré majú moc 

meniť životy ľudí. Tajomné posolstvo z druhého brehu života. Evanjelium o novom 
živote nevinného Ježiša, ktorý v piatok zomrel potupnou smrťou na kríži ako zločinec a 

bol pochovaný do hrobu: „Vstal. Niet Ho tu.“ 

 

Tri ženy pri hrobe 

Nedeľa včasráno. Tri ženy sa blížia k Ježišovmu hrobu. Tie ženy, ktoré s Ježišom zostali 
verne až do konca. Pozerali sa ako dokonal na kríži, a potom sa dívali aj na miesto, kde 

položili Jeho mŕtve telo do hrobu. Prichádzajú za mŕtvym Ježišom, aby mu prejavili 
poslednú úctu a dokončili pohreb. Pri hrobe však prežívajú šok, zdesenie, hrôzu. Videli 
niečo, s čím vôbec nepočítali. Ťažký kameň je odvalený od hrobu a hrob je prázdny! Ten 

na kríži na smrť umučený Ježiš, nezostal ležať v hrobe, ale Jeho život pokračuje ďalej. 
Boh Ho vzkriesil Ho z mŕtvych! Splnili sa Jeho predpovede, že Syn človeka musí trpieť a 

byť zavrhnutý, musí byť zabitý, ale po troch dňoch vstane z mŕtvych! (por. Mk 8, 31; 9, 
31; 10, 34). Splnila sa aj Ježišova predpoveď Petrovi, že keď Ho zlapajú, Jeho učeníci sa 
rozutekajú. Po vzkriesení sa však opäť stretne s Petrom a aj s ostatnými učeníkmi v 

Galilei, ako to predpovedal slovami: „Biť budú pastiera a rozpŕchnu sa ovce, ale po 
svojom vzkriesení predídem vás do Galiley (Mk 14, 28). 

 
Tajomstvo Veľkej noci 

Kristovo vzkriesenie sa nedá racionálne vysvetliť. Mŕtvy Ježiš nebol iba oživený, 

resuscitovaný, lebo smrť nad Ním už nemá moc. Ako napísal apoštol Pavel: „vieme, že 
Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, viac neumiera a smrť už viac nepanuje nad Ním “ (R 6, 9). 

Kristov nový život po smrti je tajomstvo, ktoré nás presahuje. Prevyšuje každú ľudskú 
predstavivosť a fantáziu i jazykové prostriedky, lebo sa vymyká našej zmyslovej 
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skúsenosti a poznaniu. Tomu nasvedčuje aj prirodzene ľudská reakcia žien na prázdny 
hrob: Strach a zdesenie. Nadprirodzená realita, ktorá sa vymyká ľudskému chápaniu, by 

vyvolala rovnakú reakciu – strach aj dnes, aj tu medzi nami, a nielen u žien. Z evanjelií 
vyčítame, že vzkriesenie Pána poriadne vydesilo aj Jeho učeníkov (por. Lk 24, 37). Aj 

keď strach je prirodzenou ľudskou reakciou, Boh nechce, aby sme sa báli. Preto „dal“ 
Syna a vzkriesil Ho z mŕtvych, aby sme každý  strach prekonávali istotou Jeho večnej 
lásky, o ktorú nás nemôže nikto a nič pripraviť, nijaké súženie, ba ani smrť (por. R 8, 35 

– 39). 
 

Viera – nezaslúžený dar Boží – potrebuje čas 

Reakcia žien pri prázdnom hrobe a aj reakcie učeníkov, ktorí sa stretli so vzkrieseným 
Kristom, nám ukazujú, že viera v Ukrižovaného a Vzkrieseného sa nerodí v ľudskom 

srdci ľahko, ale, naopak, vyrastá z pochybností. Viera preto potrebuje čas. Uveriť v Ježiša 
Krista, toho ukrižovaného a vzkrieseného, je prinajmenšom taký zázrak z Božej 

nezaslúženej moci, ako sama udalosť Kristovho vzkriesenia! Nie je v ľudských silách 
uveriť tej správe, ktorá je na neuverenie, že mŕtvy Ježiš opäť žije, iba ak Boh sám mocou 
Ducha Svätého otvorí ľudské srdce k jej prijatiu. Boh, ktorý kedysi vzkriesil Ježiš z 

mŕtvych, tak dokazuje svoju moc aj na nás dnes, keď sa stretáme so živým Ježišom v 
cirkvi a vzbudzuje v ľudských srdciach vieru v Ježiša toho ukrižovaného a vzkrieseného. 

Z moci Svätého Ducha z nás neveriacich, zviazaných všelijakým strachom i 
pochybnosťami, robí veriacich, čo dôverujú Božej moci a láske, ktorá víťazí aj nad 
hrobom a smrťou. 

 
Živá viera 

Zvykli sme si, že naša viera „vstáva z mŕtvych“ v kostole na Službách Božích, keď máme 
účasť na Ježišovom novom živote v kázni evanjelia a na sviatostiach. Božím predivným 
riadením sa však oslava Veľkej noci aj v tomto roku  opäť presunula do rodín a 

domácností. Boh nám tak dáva poznať, že Jeho cirkev sa zhromažďuje aj pred bránami 
kostolov. Ten, ktorý kedysi otváral oči emauských učeníkov – otvára oči aj dnes nám, 

keď nám dáva poznať, že On chce a môže živiť našu vieru v Neho aj inde a iným 
spôsobom ako v kostole – aj v našich rodinách, podľa svojho prísľubu: „kde sa dvaja 
alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi“ (Mt 18, 19). Sme pozvaní 

precítiť Kristovu prítomnosť v menšom rodinnom spoločenstve, no možno o to 
osobnejšie, úprimnejšie a autentickejšie. Ako On vstal z mŕtvych a žije, nech aj naša 

viera v živého Krista, nie je mŕtva, ale živá, v láske činná. Preto podeľme sa s ostatnými 
o prijatú Kristovu lásku, ktorá nás zohrieva, upokojuje a potešuje aj v týchto krušných 
časoch. Lebo od prázdneho Kristovho hrobu aj nám dnes zneje poverenie, aby sme tú 

ohromnú správu o Kristovom novom živote po smrti šírili ďalej. 
 

Poverenie od Kristovho hrobu  

Ženy pri prázdnom hrobe dostali nielen vysvetlenie, prečo je  hrob prázdny, ale aj 
poverenie, aby tú radostnú správu o Kristovom zmŕtvychvstaní rozširovali ďalej. Oni 

však mlčali. Neurobili nič z toho, čo im bolo povedané. Neponáhľali sa oznámiť to 
učeníkom, ale, naopak, utekali pred zodpovednosťou, zo strachu, ktorý zväzoval ich ústa. 

Ako na zázrak Kristovho nového života odpovedáme my? Či nie mlčaním ako tie ženy? 
Obrazne povedané –  či sme neuväznili Vzkrieseného v kostole ako v hrobe v mylnej 
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domnienke, že šíriť evanjelium je len vecou farárov? Teraz, keď sa oslava sviatkov 
presunula do rodín a domácností, Boh nám všetkým pripomína zodpovednosť za nesenie 

evanjelia, že ako pokrstení veriaci v Krista sme všetci kňazi, poverení šíriť tú dobrú 
správu medzi ľudí, a tak evanjelium ako vzácny poklad odovzdávať aj nastupujúcej 

generácii. A nielen ústami máme svedčiť o Kristovom prázdnom hrobe a o Jeho novom 
živote. Nadovšetko má byť Kristov nový život viditeľný na nás, na našom premenenom 
živote z viery v Neho. Lebo to, čo si, ako sa chováš prekrikuje to, čo hovoríš.  

 
Prázdny hrob a prázdne kostoly  

Aj tento rok zažívame niečo neuveriteľné, na čo by sme nikdy predtým ani len neboli 
pomysleli. Božím nepochopiteľným riadením sú kostoly aj v tomto roku na Veľkú noc 
zatvorené. No nielen kostoly sú na Veľkú noc prázdne, aj Kristov hrob je prázdny! A 

práve to je to podstatné a najdôležitejšie, že Kristov hrob je prázdny! Aj dnes je prázdny, 
aby sme sa už nikdy nebáli. Každý strach – aj strach zo smrti môžeme prekonávať istotou 

Božej lásky v Kristovi, ktorý zomrel a žije a viac neumiera! Ten, ktorý má moc kriesiť 
mŕtvych, je mocný tiež vzkriesiť našu vieru a darovať nám požehnané a radostné prežitie 
veľkonočných sviatkov aj za zatvorenou bránou nášho kostola.  

 
Prajem Vám pokojné a radostné prežitie veľkonočných sviatkov. Nech Boh, ktorý dokázal 

svoju moc, keď vzkriesil Ježiša z mŕtvych, dokáže svoju moc aj nás: prebudí naše srdcia k 
živej viere a vloží do  nich svoj pokoj a radosť z Kristovho nového života, ktorý je aj 
naším životom večným!  Amen. 

 
 

Modlitba 

Zmŕtvychvstalý Pane Ježiši Kriste, Ty si zlomil moc smrti. Radujeme sa z Tvojho 
vzkriesenia! Haleluja! 

Otvor nám oči, aby sme pochopili, že tu ide viac než o sviatočnú náladu. Ide o náš život, 
o našu spásu – záchranu, ale aj o náš omyl a pád. 

Ty žiješ, a preto si nám nablízku a na pomoci. Pri pohľade na Teba túžime striasť zo seba 
putá, v ktorých sme väznení. Nech nám Tvoje zmŕtvychvstanie dodá odvahu vstať z 
hrobu sebaľútosti, strachu a depresie.  

Prosíme za nemocných, trpiacich, zomierajúcich, za pozostalých a za všetkých, na 
ktorých táto doba ťažko dolieha. Popraj im liečivú moc lásky a nádeje, ktorá siaha až za 

hrob.  

Ty vidíš utrpenie a znižovanie dôstojnosti jednotlivcov, skupín, národov. Napriek 
mnohému utrpeniu a nespravodlivosti daj nám silu veriť v konečné víťazstvo lásky, 

pravdy a dobra. Vlož do sŕdc štátnikov pocit zodpovednosti pred tebou, aby ich 
rozhodnutia viedli ku pokoju a spravodlivosti. 

Pomáhaj nám skutočne veriť. Nech viera v Teba, vzkrieseného Krista, sa dosvedčuje v 
našich skutkoch. Ako apoštola Petra aj nás zbav predsudkov a straníckosti. Popraj 
nám odvahu ohlasovať Tvoje víťazstvo ústami, ale nadovšetko premeneným životom 

lásky, ktorý Ty, Vzkriesený, chceš žiť dnes v nás! 
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Prosíme za cirkev, aby plnila poslanie, ktoré si jej zveril aj pred bránami zatvorených 
kostolov, ba práve v tejto kritickej dobe. Nech z cirkvi vyviera prameň uzdravenia a 

nádeje pre tento nemocný svet.  

Vzkriesený Pane, Kriste, urob si aj zo mňa mocného svedka Tvojho vzkriesenia. Amen. 

 


