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Milí bratia a sestry,
veľkonočné trojdnie v našich chrámoch sprevádzajú hlboké symboly, ktoré ešte viac
zvýrazňujú hĺbku a výnimočnosť liturgických obradov Veľkej Noci. Pre lepšie pochopenie ich
významu vo viacerých farnostiach doprevádzajú obrady osobitné komentáre, ktoré nám
napomáhajú lepšie preniknúť do tajomstva Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, ktoré sa
sprítomňuje. Keď sa vám, mojim diecézanom, prihováram na slávnosť zmŕtvychvstania Pána
Ježiša, chcem z tejto bohatej symboliky veľkonočných obradov vyzdvihnúť dva symboly – svetlo
a vodu.
Veľkonočná vigília na Bielu sobotu začína obradom svetla, keď kňaz z požehnaného ohňa
zapaľuje veľkonočnú sviecu – paškál. Potom na čele sprievodu kráča chrámom, ktorý je ešte
ponorený do tmy a spieva „Kristus, svetlo sveta“. Tieto slová vyriekol samotný Pán Ježiš, ktorý
sa nazval „svetlom sveta“ (Jn 8,12). Jeho slová nás odkazujú na prvé stránky Svätého písma, keď
pri stvorení ako prvé slovo z Božích úst zaznieva to známe: „Buď svetlo“ (porov Gn 1,3).
Ježišovo zmŕtvychvstanie nás celých prežaruje a stávame sa novým stvorením. Je to naše
vyznačenie a naše poslanie – žiť v tomto svete ako noví ľudia, ako deti svetla, ktoré zanechali
tmu hriechu. Verím, že toto je bezprostredná skúsenosť veľkého množstva z nás, ktorí sme aj
pred týmito sviatkami pristúpili k svätej spovedi a prijatým rozhrešením nám Boh zmyl vinu a
navrátil nevinnosť, ako sa to spieva vo veľkonočnom chválospeve. Prosím a povzbudzujem vás,
aby ste si posväcujúcu milosť chránili a obnovovali ako ten najúčinnejší liek proti všetkým
druhom zla, ktoré nás obklopujú. Symbol svetla je odkazom aj na vyslobodenie z Egypta, keď
Pán Boh uprostred tmavej noci previedol izraelský národ suchou nohou cez Červené more a
vyviedol ich z otroctva do slobody. Keď bol Pán Ježiš ukrižovaný, evanjelista poznamenáva, že
nastala tma po celej krajine (porov. Mt 27,45). Po svojej smrti bol uložený do tmavého hrobu.
Veľkonočné ráno je víťazstvom Krista – Svetla, ktorý láme okovy otroctva hriechu.
Milí bratia a sestry, aké je dôležité, aby sme sa ani my v dnešnej dobe nedali poviazať
novodobými otroctvami a závislosťami. Nášmu slovenskému národu nech to pripomína aj
výročie sviečkovej manifestácie v Bratislave, ktorá sa konala pred 30-timi rokmi a ktorú sme si
pred pár dňami pripomenuli. Symbol sviečky bol odkazom na Krista a volaním po skutočnej a
pravej slobode. Nedovoľme, aby našu spoločnosť ovládla tma nespravodlivosti, lži a korupcie. Je
našou úlohou byť svetlom a napĺňať výzvu Pána Ježiša: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi,
aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,16).

Bratia a sestry, ak máme byť svetlom pre tento svet, naše skutky musí byť vidieť a musia
byť dobré! Symbolika svetla sa počas veľkonočnej vigílie spája so symbolom vody pri požehnaní
svätenej/krstnej vody.
Milí bratia a sestry, naše slová „zriekam“ a „verím“ pri obnovení krstných sľubov nie sú
sentimentálnou spomienkou na zabudnutý deň nášho krstu. Sú obnovením nášho záväzku a
pevného odhodlania, že chceme v tomto svete žiť ako kresťania a nie ako „pokrstení“ ateisti.
Voda v textoch Svätého písma je obrazom života a symbolom očistenia a posvätenia. Pán Ježiš o
sebe vyhlásil: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.“ (Jn 7,37) On
jediný je čistým prameňom, ktorý dokáže uhasiť smäd človeka, ako to hovorí v rozhovore so
Samaritánkou pri studni (porov. Jn 4). Nepodľahnime falošným ponukám tých, ktorí nás chcú v
skutočnosti iba otráviť. Pamätajme, že čistou vodou je pravda evanjelia, ako nám ju podáva
Cirkev. Keď spomínam symboliku vody, chcem sa osobitne obrátiť na vás, mladí ľudia našej
Spišskej diecézy. V týchto mesiacoch prebieha príprava na celoslovenské stretnutie mladých
„P18“, ktoré sa uskutoční toto leto v Prešove. Táto príprava, ktorá má názov „odvážny rok“, si za
svoj symbol vybrala práve vodu.
Milí mladí priatelia, nebojte sa, majte odvahu žiť kresťanskú vieru vo svojom okolí.
Povzbudzujem vás, aby ste sa prihlásili a prišli do Prešova. Predtým vás ešte pozývam na
diecézne stretnutie mládeže, dňa 7. apríla do Spišskej Novej Vsi. Považujte to za vaše vonkajšie
svedectvo viery, ktoré tak veľmi potrebuje naša spoločnosť. Vy ste budúcnosťou Cirkvi a
spoločnosti a dôverujeme vám, že ju budete pretvárať lepšie, ako sme to robili my.
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zmŕtvychvstanie, je stretnutie Pána Ježiša s Máriou Magdalénou v nedeľné ráno pri prázdnom
hrobe. Ona ho najskôr nepoznala a myslela si, že je záhradníkom, ktorý odniesol Ježišovo mŕtve
telo. Spoznala ho až vtedy, keď ju vzkriesený Pán oslovil po mene. Evanjelista Ján v tomto
okamihu uvádza dôležitý detail, že po oslovení sa Mária Magdaléna obrátila k Ježišovi. Dovtedy
pozerala do tmavého hrobu, preto ho nemohla spoznať. Teraz sa obracia k svetlu, ktorým je
Kristus a spoznáva ho ako svojho Učiteľa. Práve tento detail evanjelistu Jána je mojím
veľkonočným želaním pre vás všetkých v závere tohto listu. Prví kresťania sa modlievali obrátení
smerom na východ, kde vychádza slnko, lebo pre nich tým pravým Slnkom a Svetlom bol Pán
Ježiš. Nech je aj pre nás vzkriesený Pán a jeho slovo svetlom pre naše životy a pre naše
rozhodnutia. Nech je vodou života, z ktorej budeme vždy s radosťou čerpať. Vyprosujem vám
požehnané veľkonočné sviatky!
Váš otec biskup + Štefan
Prečítať v rámci homílie v nedeľu 1.4.2018 (Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania) pri
všetkých svätých omšiach.

