
Veľký Piatok 
Naše spoločné rozjímanie: Pašie Krista podľa Matúša 



ÚVODNÉ 
SLOVÁ 



SLOVÁ 
PRÍPRAVY 

Evanjelium Podľa Matúša 26:17-29 



KOLEKTA 

LÍDER: Nech je požehnaný Boh! 

VŠETCI: Naveky a navždy! 

LÍDER: Všemohúci Bože,  

láskavo zhliadni na túto svoju rodinu,  

pre ktorú bol náš Pán Ježiš Kristus   

zradený a vydaný do rúk hriešnikov,  

aby trpel na kríži smrť;  

skrze toho istého Ježiša Krista, tvojho Syna,  

nášho Pána, ktorý žije a kraľuje s tebou  

a s Duchom Svätým, jediným Bohom, dnes a naveky. 

VŠETCI: Amen! 



MODLITBA 
BARÁNKOVI 

Baránok Boží najsvätejší! Ktorý na kríži trpel,  
Trpezlivo a s pokorou, opovrhnúť sa ponúkol, 
Naše hriechy boli tebou vzaté  
inak opustí nás naša nádej:  
zmiluj sa nad nami O Ježišu! 



ČÍTANIE 
JEDEN 

Evanjelium Podľa Matúša 26:30-46 

Ježiš sa modlí v Getsemanskej záhrade 



ČÍTANIE DVA 

Evanjelium Podľa Matúša 26:47-68 

Ježiš zradený a odvedený  

pred Sanhedrin 



“Lebo na Kristovom kríži,  
ako v skvostnom divadle,  
je neporovnateľná Božia 
dobrota vystavená celému 
svetu. Sláva Boha opravdivo 
žiari vo všetkom stvorenstve 
na výsostiach i v podsvetí,  
no nikdy nežiari viac  
ako na kríži.” 

—Ján Kalvín,  

Komentár Evanjelia Podľa sv. Jána 



ČÍTANIE TRI 

Evanjelium Podľa Matúša 26:69-27:10 

Peter zrádza Ježiša – Judáš sa obesí 



ČÍTANIE 
ŠTYRI 

Evanjelium Podľa Matúša 27:11-26 

Ježiš stojí pred Pilátom 



ČÍTANIE PÄŤ 

Evanjelium Podľa Matúša 27:27-44 

Ježiš zosmiešnený a ukrižovaný 



KÁZEŇ 

Skutky apoštolov 17:1-4 

Prečo kríž? 



PAVLOV 
SPÔSOB 
A SPRÁVA 
 
PAUL’S METHOD AND MESSAGE 

… vysvetľoval a dokazoval,  

že Mesiáš mal trpieť…. 



AKO DOKÁZAL,  
ŽE KRISTUS 
MUSÍ TRPIEŤ? 
 

HOW DID HE PROVE THE CHRIST MUST SUFFER? 

• Obety 

• Stan stretávania a Chrám 

• Žalmy 

• Proroctvá 



PREČO TO 
BOLO 
POTREBNÉ? 
 
WHY WAS IT NECESSARY? 

Bol to Boží plán ešte predtým, ako stvoril 

svet. 



PREČO  
BOL TOTO 
BOŽÍ PLÁN? 
 
BUT WHY WAS IT GOD’S PLAN? 

Niet inej možnosti, v ktorej by Boh mohol 

byť milosrdný a zostať spravodlivý. 



VERÍŠ 
TOMU? 
 
DO YOU BELIEVE THIS? 

“A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo 

viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a 

vydal seba samého za mňa.” 

List Galaťanom 2:20 



ČÍTANIE 
ŠESŤ 

Evanjelium Podľa Matúša 27:45-56 

Ježiš umiera 



HYMNA UVAŽOVANIA 

1. Keď na ten kríž sa zahľadím, 
Kde Knieža slávy zmieral sám, 
Hneď srdce k chválam naladím 
A svetským ziskom pohŕdam. 

 

2. Čímže by som sa honosil, 
Môj Pane, ak nie smrťou tou 
A krvou, ňou si hriech môj zmyl; 
Len Tvojou žijem zásluhou. 

3. Hľa, z čela, z boku, z rúk a nôh 
Mu steká múk a lásky prúd. 
Tak Syna na smrť vydal Boh! 
Ó, ako s Ním sa postretnúť?! 

 

4. I keby som svet celý mal, 
Preds´ k odplate by nestačil. 
Za Jeho lásku som Mu dal 
Sám sebe, by som Jemu žil. 
 



ČÍTANIE 
SEDEM 

Evanjelium Podľa Matúša 27:57-66 

Ježiš pochovaný Jozefom z Arimatie 



HYMNA ODCHODU 

1. Ó, hlava v mukách, v žiali,  

rán plná pre môj hriech, 

tŕň krvou zrak Ti kalí, 

si svetu za posmech! 

Ty, hlava, ozdobená 

cťou, slávou, milosťou, 

ó, ako pohanená 

si ľudskou hriešnosťou! 

2. Kam zaniesť biedu svoju, 

kam s bôľom tým sa skryť, 

že trest za vinu moju 

si musel podstúpiť? 

Žiť nový život, Pane, 

som vrúcne zatúžil 

a čakám zľutovanie, 

veď smrť som zaslúžil. 

3. Ó, ako vyriecť chválu,  

kde slávospevy vziať? 

Či možno, žitia Kráľu 

dosť Tebe ďakovať, 

že Tvojím smiem byť, Pane? 

Daj vernosti mi cnosť, 

skry do svojej ma dlane 

pre čas i pre večnosť. 

4. Buď mojím pevným štítom 

a zažeň strachu tieň. 

Buď do tmy svetla svitom, 

buď silou v smrti deň. 

I vtedy duša moja 

sa k Tebe privinie. 

Tak vprostred smrti boja 

istotne nezhynie! 

 



“Kto môže opísať puto Božej lásky? 
Kto dokáže opísať majestát jej krásy? 
Výšky, do ktorých láska vedie,  
sú neopísateľné….  
V láske nás pán prijal, Ježiš Kristus, 
náš Pán, v súlade s Božou vôľou  
dal jeho krv za nás,  
a jeho telo za naše telo,  
a jeho život za náš život.” 

—Klement Rímsky (z. 96) 


