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Piata veľkonočná nedeľa A                                                                                                                                            (Jn 15, 1-8) 

„Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na 
mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby 
prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. 
Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od 
seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, 
vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo 
bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von 
ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak 
ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa 
vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa 
mojimi učeníkmi.“ 



Nanebovstúpenie Pána A                                                                                                                                           (Mt 28, 16-20) 

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho 
uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim 
a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte 
všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich 
zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni 
až do skončenia sveta.“ 
 
Tridsiata nedeľa A                                                                                                                                                    (Mt 22, 34-40) 

Keď sa farizeji dopočuli, že umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ 
zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je 
najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim 
srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé 
prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba 
samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ 
 
Veľkonočná nedeľa B                                                                                                                                                     (Jn 20, 1-9) 

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu 
a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi 
Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: 
„Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Peter a ten druhý učeník 
sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, 
predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené 
plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho 
nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal 
Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom 
mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl 
i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych. 
  
Zelený štvrtok, omša Pánovej večere                                                                                                                           (Jn 13, 1-15) 

Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť 
z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval 
ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona 
Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko 
a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal 
plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal 
umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel 
k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“ 
Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ 
Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Ježiš mu odpovedal: 
„Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ Šimon Peter mu vravel: 
„Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“ Ježiš mu na to: „Kto sa 
okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie 
všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, – preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“ Keď 
im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: 
„Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: "Učiteľ" a: "Pane" a dobre 
hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy 
si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy 
robili, ako som ja urobil vám.“ 


