
55..  ppôôssttnnaa  nneeddeeľľaa  „„BB““  
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána 
Niektorí z tých, čo sa cez 
sviatky prišli klaňať Bohu, 
boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, 
ktorý bol z galilejskej 
Betsaidy, a prosili ho: „Pane, 
chceli by sme vidieť Ježiša.“ 
Filip šiel a povedal to 
Ondrejovi. Ondrej a Filip to 
išli povedať Ježišovi. Ježiš im 
odpovedal: „Nadišla hodina, 
aby bol Syn človeka oslávený. 
Veru, veru, hovorím vám: Ak 
pšeničné zrno nepadne do 
zeme a neodumrie, ostane 
samo. Ale ak odumrie, 
prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život 
nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto 
slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto 
bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám 
povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto 
hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“ A z neba zaznel hlas: „Už 
som oslávil a ešte oslávim.“ Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že 
zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním hovoril.“ Ježiš povedal: „Nie kvôli 
mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, 
teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem 
vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ To povedal, aby 
naznačil, akou smrťou zomrie. 
Komentár prof. F. Trstenského: Nestratiť pohľad na kríž 
Na žiadosť gréckych pútnikov Ježiš odpovedá tajomným výrokom 
o zrne, ktoré musí odumrieť, lebo len tak prinesie úrodu a pokračuje 
výzvou k nasledovaniu. Je to narážka na jeho smrť. Ježiš teda ponúka 
nový spôsob, ktorým je potrebné ho „vidieť“. Keď bude vyvýšený 
na kríž, uvidia ho všetci. Čas jeruzalemského chrámu so svojím kultom 

určeným výlučne pre židovský národ, sa končí. Ježiš 
Kristus je novým chrámom ľudstva, skrze ktorý sa všetci 
budú klaňať Bohu. Emeritný pápež Benedikt XVI. 
vysvetľuje tento Ježišov výrok: „Vďaka krížu národy 
spoznajú jedného Boha; v Synovi spoznajú Otca 
a jediného Boha, ktorý sa zjavil v tŕňovom kre.“ (Ježiš 
Nazaretský, 2. diel, s. 28)  
Zvyk, ktorý máme na Slovensku, zahaľovať v našich kostoloch kríže 
na 5. pôstnu nedeľu, je symbolickým pripomenutím, aby sme nikdy 
nestratili z nášho duchovného života pohľad na ukrižovaného Krista. 
„Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“  
Osemsmerovka s tajničkou 
 

ANJEL, 
BETSAIDA, 
DUŠA, FILIP, 
HLAS, HODINA, 
JEŽIŠ, KLAŇAŤ, 
KNIEŽA, MENO, 
NASLEDUJE, 
NEBO, 
NENÁVIDÍ, 
ODUMRIEŤ, 
ONDREJ, 
OSLÁVENÝ, 
OTEC, POCTÍ, 
PRITIAHNEM, 
SLUŽOBNÍK, 
SLÚŽI, SMRŤ, 
STRATÍ, SVET, 
SVIATKY, 
SYNČLOVEKA, VEČNÝ, VIDIEŤ, VYHODENÉ, VYZDVIHNUTÝ, VŠETKO, 
ZRNO, ÚRODA, ŽIVOT 
Predsavzatie: Vzdám úctu sv. krížu: prežehnaním sa pred ním, krátkou 
modlitbou, pobozkaním, poklonou. 


