
DANÁ MI JE VŠETKA MOC NA NEBI I NA ZEMI

Mt 28,16-20
Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, 
kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňa-
li sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pris-
túpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka 
moc na nebi i na zemi. Choďte teda a robte 
učeníkov zo všetkých národov a ponorte ich 
do mena Otca i Syna i Ducha Svätého a na-
učte ich zachovávať všetko, čo som vám pri-
kázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až 
do skončenia sveta.“
 Epizóda o Ježišovom Nanebovstúpení sa 
nachádza iba v  Lukášovom evanjeliu a  na 
konci dodatku Markovho evanjelia. Nena-
chádza sa u druhých evanielistov. Ani Matúš, 
ani Ján sa o  nanebovstúpení nezmieňujú, 
avšak posolstvo autora Lukášovho evanjelia 
je to isté ako U druhých evanjelistov: nejed-
ná sa o  Ježišovo oddialenie, ale priblíženie, 
nevytvára sa vzdialenosť, ale ešte intezív-
nejšia prítomnosť, pretože Ježiš je v plnosti 
božského stavu. Záver Matúšovho evanjelia 
tvorípäť veršov v ktorých evanjelista zhrnie 
celé evanjelium. Pozrime sa na to.
 „Jedenásti učeníci“, už viac nie sú dvanásti. 
Toto číslo sa v Matúšovom evanjeliu už neob-

noví. Dvanásť znamená nový Izrael. Jedenásť 
zase, že nový Izrael nebude obnovený, na-
priek tomu, že Ježišovo posolstvo je univer-
zálne, je pre celé ľudstvo. „Odišli do Galiley“, 
pretože tri razy boli pozvaní, aby sa stretli s Je-
žišom v Galilei. Vzkriesený Ježiš v tomto evan-
jeliu sa nezjaví nikdy V Jeruzaleme.
 Ale, ako hovorí evanjelista, „na vr-
chu“, použitý je tu určitý člen, teda sa jed-
ná o špeciálny vrch, „ktorý im Ježiš označil 
(ukázal)“, ale Ježiš V  tomto evanjeliu ne-
označil žiaden vrch. Prečo učeníci idú na 

"ten" vrch? Toto nemá topografi cký, ale 
teologický význam: vrch V  tomto evan-
jeliu je vrch blahoslavenstiev, na ktorom 
Ježiš vyhlásil svoje posolstvo, osem blaho-
slavenstiev. Číslo osem označuje v  prvot-
nom kresťanstve vzkriesenie, lebo Ježiš 
bol vzkriesený v prvý deň po týždni. Teda 
je jasné, že učeníci idú na „ten“ vrch: eva-
njelista nám chce povedať, že skúsenosť 
so Vzkrieseným Ježišom nie je je privilé-
giom udeleným pred dvetisíc rokmi sku-
pinke osôb, ale možnosť pre všetkých 
veriacich všetkých čias. Stačí vystúpiť na 

„ten“ vrch blahoslavenstiev, čiže prijať jeho 
posolstvo, ktoré bolo sformulované do 
blahoslavenstiev.
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 „Keď ho uvideli“, sloveso vidieť, ktoré tu 
používa evanjelista neoznačuje fyzické vi-
denie, ale hlbokú vnútornú skúsenosť. "Kla-
ňali sa mu", teda uznávajú v Ježišovi božský 
stav, ale potom, čo je zvláštne, hovorí evan-
jelista, „no niektorí pochybovali“. O čom po-
chybovali? Určite nie o jeho Vzkriesení, ani 
o  jeho božskom stave, lebo sa mu klaňali; 
prečo teda pochybovali? Evanjelista pou-
žil sloveso pochybovať ešte raz a  to vtedy, 
keď Ježiš kráčal po mori, čo označuje bož-
ský stav a učeník Peterchcel tiež kráčať po 
vodách, čiže chcel aj on dosiahnuť božský 
stav. Ježiš mu hovorí, že môže vykročiť, ale 
keď vidí ťažkosti a nebezpečenstvo, začína 
sa topiť a prosí o pomoc. Myslel si, že mu 
božský stav bude daný ako dar zhora a neu-
vedomil si, cez aké ťažkosti musí prejsť. Ježiš 
vtedy napomenul Petra slovami: „malover-
ný, prečo si pochyboval?“. O akých pochyb-
nostiach tu hovorí evanjelista? Videli Ježiša 
v božskom stave, ale teraz vedia, cez čo Je-
žiš prešiel: najhanebnejšou smrťou, najpo-
tupnejšou pre žida, prekliatím kríža. Nad čím 
pochybovali? Pochybovali nad sebou samý-
mi: sú povolaní dosiahnuť božský stav, ale 
nevedia, či sú schopní čeliť prenasledovaniu 
a tiež smrti. Preto pochybujú.
 Zatiaľ čo sa ženy priblížili k  Ježišovi, tu 
je Ježiš, ktorý sa musí priblížiť k učeníkom: 

"Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi 
je všetka moc na nebi i na zemi“, tu sa evan-
jelista odvoláva na proroka Daniela, kde sy-
novi človeka bola daná všetka moc na nebi 
i na zemi. Ježiš však túto moc nepoužíva tak, 
aby sa mu slúžilo, ale tak, ako to povedal: 

„Syn človeka neprišiel, aby ho obsluhovali, 
ale aby slúžil“, čiže sa jedná o moc slúžiť.
 Teraz príde rozkaz: „Choďte teda a robte 
učeníkov zo všetkých národov“, slovo náro-
dy tu označuje pohanské národy, „a ponor-
te ich“, to je význam slova krstiť, „do mena“, 
meno označuje hlbokú skutočnosť bytia, 

„Otca i Syna i Ducha Svätého“, čiže ponorte 
ich do hlbokej skutočnosti Boha, umožnite 
im zažiť skúsenosť s  Bohom, nech skúsia, 
kto je Boh, „a naučte ich“, je to jediný prí-
pad, keď (evanjelista dovoľuje) Ježiš dovoľu-
je svojich učeníkov učiť, „zachovávať všetko, 

čo som vám prikázal“, je to jediný raz čo sa 
v  tomto evanjeliu objaví sloveso prikázať 
a odkazuje na blahoslavenstvá.
 Aký je teda význam tohto Ježišovho prí-
kazu? Ježiš pozval svojich učeníkov, aby ho 
nasledovali A tak aa stali rybármi ľudí: loviť 
ľudí znamená vytiahnuť ich z vody, ktorá im 
môže spôsobiť smrť, teda zo smrteľnejsitu-
ácie k životu. Ježiš teraz hovorí ako A kde: 
ako sa stať rybármi ľudí? Ponoriac ich do Pá-
novho Ducha, do najhlbšej skutočnosti Božej 
lásky. Kde? Miestom je celé ľudstvo.
Teraz je tu Ježišovo záverečné ubezpečenie:  
 „Hľa, ja som s vami“, toto je hlavná myšli-
enka celého evanjelia. V prvej kapitole, dvad-
siatom treťom verši označil evanjelista Ježiša 
ako „Boh s nami“; asi v polovici evanjelia Je-
žiš hovorí, že bude so svojimi učeníkmi: „kde 
sú dvaja, traja v mojom mene, ja som medzi 
nimi“; teraz uzatvára Ježišove slová ubezpe-
čením o jeho prítomnosti: „po všetky dni až“, 
a tu slovenský preklad hovorí: „do skončenia 
sveta“. Bolo by to pre ba preložiť: „až do skon-
čenia vekov“. Nehovorí sa tu o  konci sveta, 
existuje koniec veku, istého historického ob-
dobia, jedna epocha strieda druhú čo však ne-
znamená, že to zmenšuje, alebo ruší Ježišovu 
prítomnosť. Hovorí sa tu o kvalite jeho prítom-
nosti, preto posledné Ježišove slová chcú po-
vesť : „ja som medzi vami navždy“.
 A tak evanjelista, ktorý otvoril svoje eva-
njelium odkazom na prvú knihu Biblie Genezis, 
keď napísal: „Kniha pôvodu“, zakončuje ho od-
kazom na poslednú knihu hebrejskej Biblie, na 
Druhú knihu Kroník, kde sa nachádza vyhlá-
senie perského kráľa Kýra Izraelskému ľudu : 

„Takto hovorí perzský kráľ Kýros: Pán, Boh ne-
bies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a on mi 
naložil, aby som mu postavil dom v Jeruzale-
me, ktorý je v Judei. Kto z vás teda patrí k všet-
kému jeho ľudu, Pán, jeho Boh, nech je s ním 
a nech ide!“ (2Krn 36, 23). Tu Kýros vyzýva ži-
dov, aby opustili jeho kráľovstvo a vrátili sa do 
Izraela, aby tam vybudovali Pánovi chrám. Aj 
Ježiš posiela svojich, aby išli a zanechali nábo-
ženskú inštitúciu, nie však preto, aby postavili 
chrám, lebo spoločenstvo učeníkov bude no-
vým chrámom kde sa prejavuje Pánova lás-
ka a milosrdenstvo.



7. máj – 13. máj 2018
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby

7. 5.
Po 1800 Trhovište + Marta Kapurová

8. 5.
Ut 1800 Bánovce n/Ond. + Pavel Popovič, 

Marta Koribaničová

9. 5.
St

Nanebovstúpenie 
Pána

Vigília slávnosti

Prikázaný sviatok

1700 Lučkovce Za farnosť

1800 Bracovce
Poďakovanie Bohu 

za 40. rokov života, prosba 
o zdr., BP Juraj

10. 5.
Št

Nanebovstúpenie 
Pána

Slávnosť

Prikázaný sviatok

1700 Ložín + Anna Bodnárová

1800 Bánovce n/Ond. + Alžbeta Čuhaničová

1700 Moravany + Imrich Kandráč

1800 Trhovište + Ladislav Hurčík

11. 5.
Pi

1800 Moravany + Andrej a Zuzana

1800 Trhovište + Mária Berešová

12. 5.
So

900 Trhovište
Sviatosť zmierenia 

prvopríjimajúcich detí 
a rodičov

800 Ložín + Sabina Semešová

1800 Lučkovce + rod. Šipulová a Ferková

13. 5.
Ne

SIEDMA VEĽKO-
NOČNÁ NEDEĽA 

ZBIERKA NA MAS-
MÉDIÁ

800 Bracovce Za farnosť

900 Ložín Zdr., BP Alžbeta

1015 Bánovce n/Ond. + Gabriel Lukáč

800 Moravany + Mária Demčáková, výročná

1000 Trhovište Za prvoprijímajúce deti
Slávnosť 1. sv. prijímania
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14. máj – 20. máj 2018
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
14. 5.

Po
Sv. Mateja, apoštola

sviatok
800 Lučkovce + rod. Siváková

1800 Trhovište + Mária Eštoková

15. 5.
Ut

700 Ložín + Ján, Andrej, 
Mária Bujalobokoví

700 Bánovce n/Ond. Ku cti Ducha Svätého
900 Vysoká nad Uhom Kňazské rekolekcie

16. 5.
St

Sv. Jána Nepomuc-
kého, kňaza 
a mučeníka
spomienka

700 Moravany + Štefan a Mária Demčákoví

800 Trhovište + Michal Ďuraš

17. 5.

18. 5.
Pi 1800 Bracovce

spoveď od 1700

Poďakovanie Bohu za 7. rokov 
spol. života, zdr., BP, dary DS 

Bohuz. manželia

19. 5.
So

1700 Ložín + Helena Drabová

1800 Moravany
Poďakovanie Bohu za 40. 

rokov života, prosba o zdr., 
BP Števka

20. 5.
Ne

ZOSLANIE DUCHA 
SVÄTÉHO

KONČÍ SA VEĽKO-
NOČNÉ OBDOBIE 

730 Lučkovce Gréckokatolícka liturgia 
s myrovaním

800 Bánovce n/Ond. + Ján a Anna
915 Trhovište Zdr., BP Bibiana Šupinská

1030 Bracovce Za farnosť
Odpustová slávnosť

1145 Trhovište krst

Vojsť do sŕdc učeníkov
nebude ľahké...


