
 

                                              

„Vstal  

z mŕtvych!   

                                                     Niet ho tu!“  

                                                 (Mk 16,6) 

Milí priatelia ! 

Vstúpili sme do pôstného obdobia. Na jeho začiatku nikto z nás 

netušil, že bude poznačené nesením kríža “pandémie”, ktorá nemá 

v dejinách sveta obdoby. Pán však, vo svojej múdrosti, práve teraz 

určil ľudstvu – a to bez výnimky – liek na nastúpenie cesty 

opravdivého pokánia. Týmto liekom je naplnenie slov evanjelia: 

„Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere 

a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti.  

A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí.” (Mt 6,6)   

Kto sa chce zachrániť, nemá na výber. Každý musí poľaviť  

v tempe, zahĺbiť sa, nadviazať kontakt s trpiacim Ježišom  

a hľadať odpoveď. Prežívame pôstný čas a kontemplujeme. Je to 

jedinečná možnosť pripraviť sa na skutočné Ježišovo vzkriesenie, 

pri ktorom veríme, že vzkriesi aj naše slabé sily k novému životu,  

k životu s Ním. Je to v duchu slov bl. Alfonzy Márie: “Ukrižujte  

v sebe starého človeka, aby vo vás mohol povstať nový človek!” 

Vieme, že bl. Alfonzu Máriu vždy priťahoval trpiaci Kristus. 

Čím väčšie bolo jej utrpenie, tým silnejšie držala vo svojich 

rukách malý krížik. Jej zbožnosť sa živila úctou k utrpeniu 

najmä počas modlitieb Veľkého týždňa a krížovej cesty.  

Už od mladosti mala veľký zmysel pre zmiernu hodnotu 

Kristovho utrpenia, ktorý zomrel za odpustenie hriechov 

ľudí. Verila však, že z Ježišovho hrobu vzklíči život,  

z ktorého my, všetci budeme žiť. Ako slávnostne muselo 

znieť anjelovo posolstvo z prázdneho hrobu: „Vstal !” 

V tomto čase veľkej skúšky sa nechajme povzbudiť  slovami 

zakladateľky: „Aj my sme vstali s Ježišom vo sviatosti krstu k 

novému životu. Žime preto so Zmŕtvychvstalým v Božej milosti, 

napriek bojom a utrpeniam, veď odmenou nám bude večnosť.“   

Prosme, nech Matka Zmŕtvychvstalého v nás chráni Ježišov 

život, aby nás oň hriech už nikdy neolúpil. 

V nádeji a istote, že „skúška, ktorá na nás dolieha, je iba ľudská. 

 A Boh je verný. On nás nedovolí skúšať nad naše sily, ale so 

skúškou dá aj schopnosť, aby sme mohli vydržať“ (porov. 1 Kor 10,13),  

Vás, Vaše rodiny a všetkých,                                                    

 ktorých nosíte vo svojich srdciach v Roku Božieho Slova,    

ktoré je pre nás mimoriadnou silou,  

pozdravujeme, denne sa v modlitbe vo vďačnosti za Vás, 

spájame a vyprosujeme 

 

      Jasavé Aleluja... 
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