
SLOVO ARCIBISKUPA KŇAZOM A VERIACIM NA VEĽKÚ NOC 2020 

 
Milí oltárni spolubratia, drahí veriaci,  
 
nikto z nás si nepomyslel, že takto budeme prežívať pôstne obdobie, nútení  zostať 

doma. Nikomu z nás by ani na okamih nenapadlo, že kostoly budú aj na Veľkú noc 
zatvorené a bez účasti našich veriacich budeme slúžiť sv. omše.  

 
Nevieme, čo nás ešte čaká, ani ako dlho potrvá zápas o skrotenie tohto zákerného 

a očami neviditeľného záškodníka, ktorý ruinuje zdravie a životy ľudí, zvlášť tých 
najslabších a najzraniteľnejších, ktorým sme zaviazaní svojou úctou, 
láskou, starostlivosťou a musíme si ich osobitne chrániť – veď sú to naši rodičia, starí 
rodičia, príbuzní a priatelia. 

 
Mnohí hovoria, a s tým plne súhlasím, že je to čas, ktorý preveruje naše charaktery 

a naše vzťahy. Poviem otvorene, je to tvrdá skúška, test, aký tu doteraz nebol. Po tieto 
dni vďaka spravodajstvu médií môžeme vidieť ako na celom svete pribúda 
infikovaných a ťažko chorých na prístrojoch, ako sú vyčerpaní lekári, 
zdravotníci, ošetrujúci a mnoho ďalších v rôznych službách. Vnímame bolesť a slzy 
ľudí, ktorí prišli o svojich drahých. S dojatím pozorujeme toľko obetavosti, 
dobrovoľníctva, nezištnej pomoci, spolupatričnosti, zomknutia a povzbudenia, že to 
spolu zvládneme. Tieto skutočné obrazy zo sveta vyzývajú každého z nás prehĺbiť 
vzťahy priateľstva, obetavej spolupráce a štedrej pomoci a blízkosti. Je to skutočne čas 
pre svedectvo našej kňazskej viery a lásky. 

 
Všetkým na silno utkvel obraz ako pápež František osamelo, s námahou, v pokore 

a s dôverou kráčal prázdnym priestorom pred bazilikou sv. Petra ku krížu 
s Ukrižovaným a k ikone Panny Márie. Na záver adorácie vzal do svojich rúk 
Eucharistického Krista, aby požehnal druhým. 

 
Našou úlohou v tomto čase je robiť to isté. Postaviť sa s prosebným srdcom pred 

Ukrižovaného, zverovať pod ochranu Panny Márie naše farnosti. Prosiť, vyprosovať, 
modlitbou sprevádzať jeden druhého.  Zvolávajme na seba Božie požehnanie. Myslime 
tiež na to, že okrem našich modlitieb je potrebná aj viditeľná konkrétna pomoc. Teraz je 
naliehavý čas pre skutky milosrdenstva, pre tichú službu. 

 
Vyprosujem vám duchovnú silu, rozvážnosť, odvahu, vnútorný pokoj, silnú vieru 

a radosť prameniacu z istoty, že vzkriesený Ježiš je neustále s nami. 
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