
KKvveettnnáá  nneeddeeľľaa  „„BB““  

Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal 
Ježiš dvoch svojich učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je 
pred vami. A len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na 
ktorom ešte nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte. A keby vám 
niekto hovoril: ‚Čo to robíte?‘, povedzte: ‚Pán ho potrebuje a hneď ho 
zasa sem vráti.‘“Oni odišli a na rázcestí našli osliatko priviazané vonku 
pri bráne; i odviazali ho. Niektorí z tých, čo tam stáli, im vraveli: „Čo to 
robíte, prečo odväzujete osliatko?“ Oni im povedali, ako im kázal Ježiš, 
a nechali ich. Osliatko priviedli k Ježišovi, pokládli naň svoje plášte a on 
si naň sadol. Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené 
ratolesti, čo narezali v poli. A tí, čo išli pred ním, aj tí, čo šli za ním, 
volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! 
Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na 
výsostiach!“ 
Komentár Mons. Jozefa Šelingu: Určite ste videli ako prebieha uvítanie 
športovca po dosiahnutí víťazstva na MS alebo OH. Všetci kričia: „Nech 
žije...!“ Zástup buráca, nasledujú ovácie: „Bravo, hip, hip, hip, hurá!“ 
Dav je zachvátený radosťou. Takto nejako si môžeme predstaviť 
privítanie Ježiša hneď po tom, ako vstúpil do Jeruzalema. Zástup ľudí 
ďakuje Ježišovi kričaním: „Hosanna! Sme s tebou, veríme ti!“ Svedčia 
o obdive nad tým, aké úžasné veci vykonal. Zároveň poukazuje 

na nádej, ktorú skladajú v neho. 
Dúfajú, že On je ich Spasiteľ. 
Vieme, ako to dopadlo o niekoľko 
dní s Ježišom i zástupom. No 
napriek hroznej smrti Ježiš 
nesklamal. Stal sa 
neprekonateľným víťazom. Pri sv. 
omši som i ja pozvaný volať: 
„Hosanna!“ 
Je v mojom „Hosanna!“ obdiv 
a uznanie nad tým, čo Ježiš 
dokázal? Je v ňom presvedčenie, že 
Ježiš dosiahol rekord, ktorý sa 
nikomu nepodaril? 
„Kto sa usiluje dosiahnuť veľké 
diela, nesmie myslieť na seba.“ 
(Turgenev)  
Predsavzatie: Počas nasledujúcich dní: pôst, modlitba a ticho, aby som 
mohol/mohla na Veľkú noc s jasotom privítať víťazného Krista 
prichádzajúceho s odpustením a milosrdenstvom v Eucharistii. 
Osemsmerovka s tajničkou: 
BRÁNA, DEDINA, DÁVID, 
EVANJELIUM, HOSANNA, 
JERUZALEM, JEŽIŠ, 
KRÁĽOVSTVO, MAREK, 
MENO, ODVIAŽTE, 
OLIVOVÁ HORA, 
OSLIATKO, OTEC, POLE, 
POŽEHNANÝ, 
PRICHÁDZA, RATOLESTI, 
RÁZCESTIE, UČENÍCI, 
VRÁTI, ČLOVEK 


