
Večiereň s uložením plačšenice: 
Apoštol 125. začalo (1 Kor 1,18 – 2,2) 
Bratia, slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy,
teda  pre  nás,  je  Božou  mocou.  Veď  je  napísané:  „Múdrosť  múdrych  zmarím  a  rozumnosť
rozumných zavrhnem.“ Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku? Neobrátil
Boh  múdrosť  tohto  sveta  na  bláznovstvo?  Lebo  keď  svet  v  Božej  múdrosti  nepoznal  svojou
múdrosťou  Boha,  zapáčilo  sa  Bohu  spasiť  veriacich  bláznovstvom  ohlasovania.  Lebo  aj  Židia
žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov
pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu
moc a Božiu múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je
silnejšie ako ľudia. Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani
veľa  mocných,  ani  veľa  urodzených;  ale  čo  je  svetu  bláznivé,  to  si  vyvolil  Boh,  aby  zahanbil
múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil to, čo je silné; čo je svetu neurodzené a
čím pohŕda, to si vyvolil  Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik
nevystatoval.  Vy  ste  z  neho  v  Kristovi  Ježišovi,  ktorý  sa  pre  nás  stal  múdrosťou  od  Boha  i
spravodlivosťou, posvätením a vykúpením, aby, ako je napísané: „Kto sa chváli, nech sa chváli v
Pánovi.“  Ani  ja,  keď  som  prišiel  k  vám,  bratia,  neprišiel  som  vám  zvestovať  Božie  svedectvo
vysokou rečou alebo múdrosťou. Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba
Ježiša Krista, a to ukrižovaného.

čítanie so sv. evanjelia podľa Matúša
Evanjelium Mt 110. začalo (27, 1b – 38 + Lk 23, 39 – 43 + Mt 27, 39 – 54 + Jn 19, 31 – 37
+ Mt 27, 55 – 61) 
V tom  čase  sa  veľkňazi  a  starší  z  ľudu  uzniesli,  že  Ježiša  vydajú  na  smrť.  Preto  ho
spútaného odviedli a odovzdali vladárovi Pontskému Pilátovi. Keď zradca Judáš videl, že
Ježiša  odsúdili,  ľútosťou  pohnutý  vrátil  tridsať  strieborných  veľkňazom  a  starším  so
slovami: „Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv.” Ale oni odvetili: Čo nás do toho? To je
tvoja  vec!”  On odhodil  strieborné  peniaze  v  chráme  a  odišiel;  a  potom sa  šiel  obesiť.
Veľkňazi vzali peniaze a povedali: „Neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice, lebo je to
cena krvi!” Dohodli sa teda a kúpili  za ne Hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov.
Preto sa to pole až do dnešného dňa volá Pole krvi. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok
Jeremiáš: „Vzali tridsať strieborných, cenu toho, ktorého takto ocenili synovia Izraela, a dali
ich za Hrnčiarovo pole; ako mi prikázal Pán.” Keď Ježiš stál pred vladárom, vladár sa ho
spýtal: „Si židovský kráľ?” Ježiš odpovedal: „Sám to hovoríš.” A keď naňho veľkňazi a
starší žalovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát opýtal: „Nepočuješ, čo všetko proti tebe
svedčia?” Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. Na
sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali. Mali vtedy povestného
väzňa,  ktorý sa volal  Barabáš.  Keď sa zhromaždili,  Pilát  im povedal:  „Koho vám mám
prepustiť:  Barabáša,  alebo Ježiša,  ktorý  sa  volá  Kristus?”  Lebo vedel,  že  ho  vydali  zo
závisti.  Keď  sedel  na  súdnom  stolci,  odkázala  mu  jeho  manželka:  „Nemaj  nič  s  tým
spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho.” Veľkňazi a starší nahovorili
zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. Vladár sa ich opýtal: „Ktorého z týchto
dvoch si  žiadate  prepustiť?”  Oni  zvolali:  „Barabáša!”  Pilát  im povedal:  „Čo mám teda
urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus?” Všetci volali: „Nech je ukrižovaný!” On vravel:
„A čo zlé urobil?” Ale oni tým väčšmi kričali: „Nech je ukrižovaný!” Keď Pilát videl, že
ničnedosiahne,  ba  že  pobúrenie  ešte  vzrastá,  vzal  vodu,  umyl  si  pred  zástupom ruky a
vyhlásil:  „Ja  nemám vinu  na  krvi  tohto  spravodlivého.  To  je  vaša  vec!”  A všetok  ľud
odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše deti!” Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však dal
zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a



zhromaždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa, z tŕnia uplietli
korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a
posmievali sa mu: „Raduj sa, židovský kráľ!” Pľuli naňho, brali mu trstinu a bili  ho po
hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho
vyviedli, aby ho ukrižovali. Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho
prinútili, aby mu niesol kríž. Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená Lebka.
Dali mu piť ocot zmiešaný so žlčou. Ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali,
hodili žreb a rozdelili si jeho šaty. Potom si posadali a strážili ho. Nad hlavu mu dali nápis s
označením jeho viny:  „Toto  je  Ježiš,  židovský kráľ!”  Vedno s  ním ukrižovali  aj  dvoch
zločincov: jedného sprava, druhého zľava. A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu
rúhal: „Nie si ty Kristus?! Zachráň seba i nás!” Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš
Boha,  hoci  si  odsúdený  na  to  isté?  Lenže  my spravodlivo,  lebo  dostávame,  čo  sme  si
skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.” Potom povedal Ježišovi: „Pane, spomeň si na
mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.” Ježiš mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš
so mnou v raji.” A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu: potriasali hlavami a vraveli: „Ty, čo zboríš
chrám a za tri dni ho znova postavíš, zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!”
Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími: „Iných zachraňoval, sám
seba nemôže zachrániť.  Je kráľom Izraela; nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho.
Spoliehal sa na Boha; nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal: ‚Som Boží
Syn.’” Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní. Od dvanástej hodiny nastala
tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným
hlasom: „Eli,  Eli,  lema sabachthani?”,  čo znamená: „Bože môj,  Bože môj,  prečo si  ma
opustil?” Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli: „Volá Eliáša.” Jeden z nich
hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní
hovorili:  „Počkaj,  nech  uvidíme,  či  ho  Eliáš  príde  zachrániť.”  Ježiš  však  znova  zvolal
mocným hlasom a vydýchol ducha. A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až
dospodku.  Zem sa  triasla  a  skaly  sa  pukali.  Otvorili  sa  hroby a  mnohé  telá  zosnutých
svätých vstali  z mŕtvych. Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli  do svätého mesta a
ukázali sa mnohým. Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko,
čo sa deje, veľmi sa naľa-kali a hovorili: „On bol naozaj Boží Syn.” Keďže bol Prípravný
deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá
na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti
prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už
mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv
a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že
hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude
zlomená.” A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.” Boli tam a zobďalečsa
pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu. Medzi nimi bola
Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozesova matka, a matka Zebedejových synov. Keď sa
zvečerilo,  prišiel  zámožný  človek  z  Arimatey,  menom  Jozef,  ktorý  bol  tiež  Ježišovým
učeníkom. Zašiel k Pilátovi a požiadal o Ježišovo telo. Vtedy Pilát rozkázal, aby mu ho dali.
Jozef  vzal  telo,  zavinul  ho do čistého plátna a uložil  do svojho nového hrobu,  ktorý si
vytesal  do  skaly.  Ku  vchodu  do  hrobu  privalil  veľký  kameňa  odišiel.  Bola  tam Mária
Magdaléna a iná Mária a sedeli oproti hrobu.


