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Naša prosba
Nech láska zmŕtvychvstalého Ježiša Krista je vždy s nami a medzi nami!

lásku, budeme odpúšťať, budeme milosrdní
a budeme sa vrúcne modliť Otče náš.

Boh je všemohúci Otec. Svoju všemohú-
cnosť dokázal, keď uponížením a smrťou
svojho Syna a následným zmŕtvychvstaním
zvíťazil nad zlom. V tom sa prejavila jeho
nesmierne veľká moc. Preto mu dôverujme
a dúfajme, že nám pomôže v ťažkostiach,
v každom kríži. Boh Otec je Stvoriteľom neba
i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.

„A stvoril Boh človeka na svoj obraz,
na Boží obraz ho stvoril,
muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 27).

Pripravil pre človeka raj na zemi. Žiaľ,
človek nepoužil dobre svoju slobodnú vôľu,

neposlúchol Boha, stratil mi-
losť. Naším šťastím je, že
Boh nás neponechal v tomto
smutnom stave. Boh Otec,
aby splnil svoj sľub daný
v raji, poslal na svet svojho
Syna. Veríme, že Ježiš Kris-
tus, ktorý sa narodil z izrael-
skej panny v meste Betle-
heme za vlády Herodesa
a cisára Augusta a zomrel
v Jeruzaleme za Poncia Pilá-
ta, je Boží syn. Ježiš Kristus
je jediný Boží Syn. Prišiel na

svet, aby vykúpil všetkých ľudí, aby zhro-
maždil roztratené Božie deti, aby nás
priviedol naspäť  k Otcovi.

Podľa KCC
- jg -

VERÍM V BOHA OTCA…
I V JEŽIŠA KRISTA, JEHO JEDINÉHO SYNA

„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa bude žiť, aj keď umrie.“  (Jn 11, 25)

ZÁKLADOM NAŠEJ VIERY je viera v jed-
ného Boha. Naše vyznanie viery za-

čína Bohom, pretože Boh je „prvý a posled-
ný“, počiatok a koniec všetkého. Krédo
začína Bohom Otcom, pretože Otec je prvou
božskou osobou Najsvätejšej Trojice; naše
vyznanie začína stvorením neba a zeme,
pretože stvorenie je počiatkom a základom
všetkých Božích diel.

Vieru v jedného Boha uvedieme do kaž-
dodenného života tým, že uznáme jeho veľ-
kosť a našu malosť a budeme sa naňho
obracať modlitbou chvály, vďaky a s pros-
bami. V Starom zákone je Boh nazývaný
Otcom, pretože stvoril všetko, čo jestvuje,
a preto má najvyššiu autoritu.
V Novom zákone Ježiš, Boží
Syn, zjavil, že Boh je Otec nie-
len preto, že je Stvoriteľom
všetkých vecí, ale že je Otcom
od večnosti. Boh Otec je tým
najlepším Otcom, ako nám ho
predstavil Ježiš Kristus v evan-
jeliových podobenstvách.

Druhý ekumenický koncil,
zhromaždený v roku 381 v Ca-
rihrade, vo svojej formulácii
nicejského Kréda vyznal „jed-
norodeného Syna Božieho,
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého
Boha z Boha pravého, splodeného, nie
stvoreného, jednej podstaty s Otcom“.

Svoju vieru v Boha Otca budeme uplat-
ňovať tak, že budeme napodobňovať jeho
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LITURGIA
1. APRÍL
ZELENÝ ŠTVRTOK

NENÁVISŤ ZÁKONNÍKOV a farizejov,
ktorá sa za tri roky Ježišovho verej-

ného života proti nemu hromadila, pretože
im strhával masku, bičoval a pranieroval
ich nerestný život, chystala sa vybuchnúť
neobyčajne hlučne a rozhodne. Zákonníci
a farizeji využívali každú príležitosť, aby
roznecovali proti Ježišovi nenávisť ľudu,
hľadali zámienku, aby ho odsúdili na smrť.

Kajfáš, ktorý bol v tom roku veľkňazom,
slávnostne potvrdil, že Ježiš musí zomrieť,
aby nezahynul celý národ. „A od toho dňa
boli rozhodnutí, že ho zabijú“ (Jn 11, 53).

Na poslednej ceste do Jeruzalema sa Je-
žiš náhle obrátil k apoštolom a vravel im:
„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a splní
sa všetko, čo napísali Proroci o Synovi člo-
veka. Vydajú ho pohanom, vysmejú, potu-
pia a opľujú, zbičujú ho a zabijú, ale tretie-
ho dňa vstane z mŕtvych“ (Lk 18, 31-33).

Večer pred svojou smrťou, keď bol zra-
dený, keď duša bola smutná až na smrť,
náš Spasiteľ na nás pamätá. Každého z nás
má na mysli v tej chvíli, keď robil svoj
vrcholný zázrak – Eucharistiu. Premenil
chlieb a víno na svoje Telo a svoju Krv
a prikázal svojim apoštolom, aby aj oni tak
robili. Toto bola najdôležitejšia udalosť
toho historického večera. Starozákonná
Veľká noc sa skončila a nová sa objavila
nad obzorom človečenstva. Symbolický ba-
ránok, ktorý nebol schopný primeraného
zadosťučinenia, bol nahradený Baránkom
skutočným, čo vedel priniesť nekonečné
zadosťučinenie.

2. APRÍL
VEĽKÝ PIATOK

HISTORICKÝ DEŇ Veľkého piatku, naj-
historickejší deň spomedzi všetkých

dní tohto sveta, sa skončil ukrižovaním
Ježiša.

Deň najhlbšieho smútku – Pán je mŕt-
vy, je v hrobe, hrob je zapečatený, dielo
spustošené, učeníci sa rozpŕchli. Panna
Mária je v hlbokom smútku, ale verí, vie:
Ježiš vstane z mŕtvych, príde!

4. APRÍL
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

„KEĎ SA POMINULA sobota, na úsvite
prvého dňa v týždni prišla Mária

Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Anjel
sa prihovoril ženám: »Vy sa nebojte! Viem,
že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný.
Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte,
pozrite si miesto, kde ležal.«“ (Mt 28, 1;
Mt 28, 5-6).

Sv. Peter hovorí
tieto slová: „Boh
ho tretieho dňa vz-
kriesil a dal mu,
aby sa zjavil – nie
všetkému ľudu, ale
svedkom, ktorých
Boh vopred určil,
nám, čo sme s ním
po jeho zmŕtvych-
vstaní jedli a pili.
A prikázal nám,
aby sme ľudu hlá-
sali a dosvedčovali,
že to jeho Boh usta-
novil za sudcu živých
i mŕtvych“ (Sk 10, 40-42).

Zmŕtvychvstanie je najväčším zázrakom
spomedzi všetkých Kristových zázrakov a je
tiež najjasnejším znakom jeho božstva, po-
dľa výzvy, ktorú sám Kristus dal svojim od-
porcom: „Zborte tento chrám…“ (Jn 2, 19).
I sv. Pavol apoštol povedal: „A keď Kristus
nevstal, vaša viera je márna“ (1 Kor 15, 17).

„Vstal som z mŕtvych“ – tie slová, kto-
rými sa hlási našej duši i celému svetu
Kristus Pán, oznamujú nevýslovnú radosť,
víťazstvo Boha nad satanom a zlým svetom,
víťazstvo radosti nad smútkom, pravdy nad
lžou, práva nad násilím, milosti nad hrie-
chom, života nad smrťou. Tie slová, tá
správa oznamuje nevýslovnú udalosť: vykú-
penie je nový počiatok, božský počiatok,
druhý počiatok. Prvým počiatkom bolo st-
vorenie. Ježiš je počiatok. V ňom začína
ľudstvo žiť znovu, bohatšie a plnšie než
v raji. Ježiš – víťaz nad smrťou, pozýva
k sebe všetkých, ktorí chcú byť novým
stvorením.

(Voľne spracované podľa:
Gabriele Roschini O. S. M. Život Panny Márie)

- rm -
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24. APRÍL
SVÄTÝ JURAJ, MUČENÍK (3. STOR.)

SV. JURAJ (lat. Georgius) patrí medzi
starokresťanských mučeníkov, kto-

rých uctievanie sa rýchlo rozšírilo vo vý-
chodnej i západnej Cirkvi. Už od detstva
bol vychovávaný po kresťansky. Stal sa
vojakom a ako taký podstúpil mučenícku
smrť v Lydde, dnešný Lod, v Palestíne.
Stalo sa to v jednom z prenasledovaní kre-
sťanov koncom 3. storočia.

Juraj bol pochovaný v Lydde a jeho hrob
sa skoro po jeho smrti stal cieľom pútnikov
a miestom zázračných udalostí. Uctievanie
sv. Juraja sa rozšírilo na kresťanskom Vý-

chode už vo štvrtom a piatom storočí, a to
nielen v Palestíne, Sýrii, Gruzínsku a Ar-
ménsku, ale aj v Egypte a Etiópii. Počnúc
šiestym storočím sa stretávame s úctou
k sv. Jurajovi i na kresťanskom Západe:
v Taliansku, Francúzsku, v Británii…

V týchto a v iných krajinách vzniklo na
svätcovu počesť veľa kostolov, bolo po ňom
pomenovaných mnoho miest a obcí a jeho
meno patrilo medzi najrozšírenejšie krstné
mená (tal. Giorgio, franc. Georges, angl.
George, nem. Georg).

Sv. Juraja uctievali v minulosti ako
svojho patróna predovšetkým kresťanskí
rytieri a v novšom období skauti.

- jg -

VYVOLENÍ…
V TÝCHTO DŇOCH SA MI dostal do rúk

starší kresťanský časopis, v ktorom ma
zaujalo vystúpenie Svätého Otca Jána
Pavla II. na Zelený štvrtok. Oslovil kňazov
celého sveta a blahoželal im k narodeni-
nám kňazstva týmito slovami:

„Už vás nenazývam sluhami…, nazval
som vás priateľmi… Nie vy ste si mňa vy-
volili, ale ja som si vyvolil vás, aby ste šli
a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zos-
talo“ (Jn 15, 15n).

K narodeninám si zvykneme priať všet-
ko len to najlepšie. Jeden deň v roku a ďa-
lej… kedy ako. Koľkým z nás však príde na
um obetovať modlitbu, svätú omšu,
ruženec, krížovú cestu za našich kňazov,
terajších i tých budúcich?

Kňaz – druhý Kristus! Ježiš si ich poz-
val tajomným božským „Poď!“ k nasledova-
niu seba.

A my sa k nim často aj tak správame
ako ku Kristovi. Prosíme, žiadame, nároku-
jeme si „svoje“, a tak málo dávame! Zabú-
dame na sľuby, ktoré sme dali novokňazom
na ich primičnej svätej omši. Hlavná vec,
že sa bijeme o sv. obrázky s ich podobiz-
ňou! Uvedomujeme si vôbec, že ten obrázok
je náš záväzok voči novokňazovi, že sa za
neho budeme modliť, obetovať svoje každo-
denné kríže za jeho posväcovanie?

Chceme mať dobrých kňazov.
Kňazov – verných pastierov,
kňazov – láskavých a starostlivých otcov,
kňazov – radcov a tešiteľov,
kňazov – prostredníkov medzi Pánom
Bohom a nami,
kňazov – horiacou lampou, ktorá nám bude
svietiť na cestu.

Čo pre to robíme? Žiadame, čakáme…
a nič nedávame.

Kňaz – správca Božích tajomstiev a člo-
vek. Človek so svojimi slabosťami.

Ježiš Kristus sa nehanbil osloviť svo-
jich apoštolov: „Bedlite a modlite sa…“

Áno, bez bdenia nikto neobstojí. Mod-
lime sa preto denne za našich kňazov. Za
tých, ktorí žijú práve v našom spoločen-
stve, ale aj za tých, čo prídu. Modlime sa
za našich chlapcov, ktorí sa ešte len
rozhodujú o tomto poslaní.

Prosme spolu Pannu Máriu, Matku
kňazstva, o ich ochranu a požehnanie.

- hv -
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P ASCHA JE PREDOBRAZOM Poslednej
večere, pri ktorej je obetným baránkom

sám Kristus. Preto sv. apoštol Pavol hovo-
rí, že „Kristus je naša Pascha“. Aj Pascha
kresťanov je spomienková slávnosť, ktorou
sa sprítomňujú spásne Božie skutky No-
vého zákona. Vo sviatku Veľkej noci našla
starozákonná Pascha svoje najväčšie napl-
nenie.

KORENE VEĽKEJ NOCI

VEĽKÁ NOC, SVIATOK Vzkriesenia
Ježiša Krista je najstarší a najväčší

kresťanský sviatok. V kresťanskej Veľkej
noci nachádza predobrazná starozákonná
Pascha svoje naplnenie. Na Veľkú noc sa
koná prechod (pesach – transitus) celého
Krista, t. j. hlavy (Kristus) a údov (Cirkev)
zo smrti do života. Preto sa Veľká noc za-
čína oslavou umučenia a napĺňa sa v sláv-
nosti zmŕtvychvstania. Podľa tradície
pripadá Veľká noc na nedeľu po prvom
jarnom splne mesiaca.

V Ježišových časoch sa na židovskú
Paschu zhromažďovali v Jeruzaleme Mojži-
šovi veriaci, aby obetovali a jedli veľkonoč-
ného baránka. Pascha pripomína východ
z Egypta (Exodus), ktorý oslobodil Hebrejov
z Egyptského otroctva. Dnes kresťanská
Pascha zjednocuje na všetkých miestach
Kristových učeníkov v spoločenstve s ich
Pánom, skutočným Božím baránkom, pri-
družuje ich k jeho smrti a vzkrieseniu, kto-
rými sú oslobodení od hriechu a smrti.

PÔVOD SLOVA PASCHA

Slovo Pascha pochádza z gréckeho
pascha, ktoré pochádza z aramejského

pasha alebo piska a z hebrejského pesah
– prechod. Pôvod tohto slova je sporný.

Ján Pavol II. v knihe
Prekročiť prah nádeje
píše: „Moc Kristovho

kríža a jeho vzkriesenie
je väčšia, než akékoľvek
zlo, pred ktorým by sa
človek mohol báť.“

PASCHA

„A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb
a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť,

kým nepríde.“
(1 Kor 11, 26)

VIERA A NÁŠ ŽIVOT
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Niektorí odborníci mu dávajú cudziu ety-
mológiu asýrsku (pašahu – utíšiť, upokojiť),
alebo egyptskú (pa-š, spomienka; pr-sah,
úder).

PASCHA U ŽIDOV

Pascha patrila medzi najväčšie židovské
sviatky, ktoré sa slávili na jar, na

pamiatku vyslobodenia Izraelitov z Egypta.
Slávenie Paschy spočívalo hlavne v dvoch
obradoch: obetovaní baránka a jedení ba-
ránka a nekvasených chlebov (hebr.
massôt), dnešných macesov.

Pascha a sviatok nekvasených chlebov
boli pôvodne dva nezávislé sviatky, ktoré
časom splynuli do jedného s novým histo-
ricky a nábožensky dôležitým významom
– stali sa pamätným dňom na vyslobodenie
z Egypta a účinným znakom Božej spásy.
Slávnosť Paschy prešla tiež vývojom. Z pô-
vodnej verejnej slávnosti starých Izraelitov
sa v období judaizmu stala domácou sláv-
nosťou. Kým nekvasené chleby sa pôvodne
jedli iba jednu noc, neskôr sedem dní.
Deň 15. nisan, keď sa Izraeliti vydali na
cestu z Egypta do zasľúbenej zeme, bol
neskoršie vyhlásený za deň svätého zhro-
maždenia. V sobotu počas slávenia Paschy
sa v synagóge čítala Pieseň piesní.

Za Ježišových čias sa slávenie židovskej
Paschy konalo podľa zaužívaných predpi-
sov. V predvečer, 14. nisana, sa pripravo-
vala veľkonočná večera. Cez sviatky jedli
Židia len nekvasený
chlieb (sviatok nekva-
sených chlebov), pri-
čom odstraňovali zo
svojich domov všetko,
čo bolo kvasené.
V chráme každá rodina
obetovala baránka a to
bezchybného ročného
samčeka. Jeho krvou
natreli obidve strany
i vrchnú časť zárubní
dverí a baránka upiek-
li celého na ohni bez
toho, aby mu polámali
kosti. Celá rodina sa
potom zhromaždila
v hornej sieni na
večeru, ktorá sa začala
prvou čašou rozriede-

ného vína. Predsedajúci vyslovil nad
čašou dve formulky dobrorečenia a dal
z nej piť všetkým pri stole. Potom si podá-
vali z ruky do ruky aj misu s vodou, aby sa
očistili pred jedením veľkonočného ba-
ránka. Počas toho, keď kolovala druhá
čaša vína, predsedajúci vysvetlil zmysel
jednotlivých obradov: baránok a jeho krv
zachránili Izraelitov, keď Pán zahubil
prvorodených Egypťanov. Nekvasené chle-
by pripomínali osúchy, ktoré Izraeliti pre
rýchly odchod z Egypta nemohli nechať
vykysnúť.

Po zaspievaní prvej časti Hallelu
(Ž 113-114) predsedajúci vzal chlieb, lámal
ho a dával prítomným. Veľkonočný bará-
nok sa jedol spolu s horkou zeleninou
a nekvaseným chlebom „kalichom dobro-
rečenia“, alebo „kalichom vzdávania vďaky“
a hneď na to sa spievala druhá časť
Hallelu (Ž 115-118). Štvrtou, poslednou
čašou vína sa veľkonočná večera skončila.
Potom sa prítomní rozišli, ale ostali v do-
me, lebo v tú noc bolo zakázané vyjsť von.

PASCHA A JEŽIŠ KRISTUS

Aj Ježiš s apoštolmi slávil Poslednú ve-
čeru podľa tohto rituálu židovskej

veľkonočnej večere.
Z rozprávania evanjelistov Marka, Ma-

túša a Lukáša vysvitá, že Kristus premenil
chlieb na svoje telo „keď jedli“, teda pri
dobrorečení nad chlebom a víno v kalichu

premenil na svoju krv
pri dobrorečení nad
treťou čašou vína, keď
sa po skončení večere
vzdávali vďaky.

V čase Paschy Ježiš
vyslovuje slová a robí
skutky, ktoré postupne
menia jej zmysel. Takto
máme Paschu jediného
syna, ktorý sa drží pri
Svätom svätých, lebo
vie, že je tam u svojho
Otca (Lk 2, 41-50);
máme Paschu nového
chrámu, v ktorom Ježiš
očistí provizórnu sväty-
ňu a ohlási definitívnu
svätyňu, svoje vzkrie-
sené telo (Jn 2, 13-23);
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Paschu napokon a nadovšetko Paschu no-
vého Baránka, kde Ježiš nahradí paschál-
nu obetu, ustanoví nové paschálne jedlo
a ustanoví svoj vlastný exodus, „prechod“
z tohto hriešneho sveta do Otcovho Kráľov-
stva (Jn 13, 1).

Evanjelisti dobre pochopili Ježišove
úmysly a v rozličných odtieňoch ich vynie-
sli na svetlo. Synoptici opisujú posledné
Ježišovo jedenie (hoci ho vykonal v pred-
večer Paschy) ako paschálne jedenie.
Večeru jedli vnútri jeruzalemských múrov;
začlenili ju do liturgie, ktorá obsahuje me-
dzi iným recitovanie Hallela (Mk 14, 26).
Ale to je jedlo novej Paschy: do obradných
požehnaní predpísaných pre chlieb a víno,
Ježiš začlenil založenie Eucharistie, keď
dával jesť svoje telo a piť svoju vyliatu krv,
opisuje svoju smrť ako obetu Paschy,
pre ktorú je on novým Baránkom.
(Mk 14, 22-24)

SPÁSA V NOVOM ZÁKONE

Ježiš je ukrižovaný v predvečer soboty
(Mk 15, 42; Jn 19, 31) a vzkriesený

v deň po tej istej sobote, v prvý deň týždňa
(Mk 16, 2). Opäť v tento prvý deň sa apoš-
toli znova stretnú so svojím vzkrieseným
Pánom. Zjaví sa im počas jedenia, ktoré
zopakuje Večeru (Lk 24, 30-42n; Mk 16, 14;
Jn 20, 19-26; Sk 1, 4). Preto kresťanské

zhromaždenia sa budú schádzať na láma-
nie chleba v prvý deň týždňa (Sk 20, 7;
1 Kor 16, 2). Tento deň dostane čoskoro
nové meno: Deň Pánov, Dies Domini, nedeľa
(Zjv 1, 10). Pripomína kresťanom Kristovo
vzkriesenie, spája ich s ním v jeho Eucha-
ristii, obracia ich k očakávaniu jeho pa-
rúzie (1 Kor 11, 26).

Paschálne tajomstvo sa pre kresťanov
dovŕši smrťou, vzkriesením, stretnutím
s Pánom. Pozemská pascha pre nich pri-
pravuje tento posledný „prechod“, túto Pas-
chu druhého života. Naozaj slovo Pascha
neoznačuje len tajomstvo Kristovej smrti
a vzkriesenia, ani len týždenný alebo
ročný eucharistický obrad, ale označuje aj
nebeskú hostinu, ku ktorej sa všetci
uberáme.

Apokalypsa dvíha pred našimi očami
Baránka ešte poznačeného jeho umuče-
ním, ale živého a vzpriameného; oblečený
do slávy priťahuje k sebe svojich muče-
níkov (Zjv 5, 6-12; 12, 11). Ježiš podľa
svojich vlastných slov naozaj naplnil Pas-
chu eucharistickou obetou svojej smrti,
svojím zmŕtvychvstaním, ustavičnou svia-
tosťou svojej obety, napokon svojou parú-
ziou (Lk 22, 16), ktorá nás má zhromaždiť
do radosti definitívnej hostiny v kráľovstve
jeho Otca (Mt 26, 29).

- bl -

OTEC BISKUP POSLAL MLADÉHO kňaza do farnosti, ktorú už všetci pokladali za duchovne
mŕtvu. Mladý a horlivý kňaz urobil viacero pokusov, aby ju vzkriesil, ale všetko bolo márne.

Konečne sa rozhodol pre posledný pokus. Oznámil všetkým farníkom, že nasledujúcu nedeľu
sa bude konať pohreb mŕtvej farnosti. Celej veci urobil mladý kňaz veľkú propagandu.
Zvedavosť pritiahla všetkých farníkov do kostola. Farár mal krásnu pohrebnú reč. Po nej vyzval
prítomných, aby sa všetci išli pozrieť do truhly. Tam vraj uvidia svoju mŕtvu farnosť. Prítomní išli
jeden za druhým a zvedavo sa nakláňali, aby videli do truhly. Na dne bolo zrkadlo, v ktorom sa
každý videl. Všetci pochopili úmysel kňaza.      - jg -

POHREB JEDNEJ FARNOSTI



7

POSTOJE KATOLÍKA

všetko to, čo mi malo pripomenúť moju mi-
nulosť, už nie je na svojom mieste. Odišlo
s časom, čo sa už pominul.“ Tak ako jeho
starí rodičia, ktorých obraz si natrvalo
zanechal vo svojom srdci, keď opúšťal
svoju domovinu. Iba na chvíľu sa venoval
svojim minulým, trochu smutným spo-
mienkam. Na nedeľnej bohoslužbe v kos-
tole sa opäť vrátil do svojich detských čias.
Tu našiel svoj naozajstný domov, kde ako
chlapec rád miništroval a nevynechal te-
mer ani jednu bohoslužbu. Pohrúžený do
spoločnej modlitby myslel na svojich blíz-
kych, na svojho otca a mamu. Tak akoby to
bolo len pred časom. Na tomto mieste
znovu a znovu prosí nebeského Otca o dary
milosrdenstva.

Vo svojom každodennom živote sme
všetci obklopení časom, ktorý má svoj za-
čiatok aj koniec. Ktovie, kde sa práve
nachádzame my. O tom rozhodne Pán
nášho času, ktorý ovláda jeho tajomstvo.
Rozhodnime sa využiť svoj čas, kým je čas,
aby neplynul len tak pomimo nás, nášho
srdca a svedomia, lebo zákon večnosti sa
nedá podplatiť a nášmu putovaniu na tejto
Zemi Stvoriteľ určil a vymedzil čas.

- km -

Čas, to je chvíľa, keď sme prijali život.
Čas, to je chvíľa Boha a človeka. Ducha a tela.

Čas Lásky. Dar Života.
Chvíľa, v ktorej prijímame a odovzdávame život.

Čas, to je cesta, po ktorej kráčame k Dobru, k Pravde, k Plnosti,
keď Svetlo premáha tmu, Láska – nenávisť.

(M. Rúfus)

MAŤ TAK ČAS vo svojej moci! Ovládať
ho, predĺžiť, keď je nám dobre, skrá-

tiť ho, keď je nám zle, alebo ho úplne zas-
taviť.

„Keby som len mal trochu viacej času na
svoje deti, rodinu, rodičov, blízkych…“

Kto už z nás nevyriekol tieto slová?
Nemáme času na chvíľu sa zastaviť, po-
hrúžiť sa do seba, začať deň modlitbou,
prosiť o dobrý čas. Koľkokrát si želáme
vrátiť všetko späť tak ako vo filme pekne
od začiatku, napríklad vtedy, ak sa nám
nepodarí vychovať svoje deti podľa tých
najlepších predstáv. Je čas prebudiť sa,
neospravedlňovať sa za svoje chyby, ktoré
sa už málokedy dajú napraviť.

Nastáva čas splácania dlhov. Starí rodi-
čia prežívajú jeseň svojho života, ďaleko od
svojich detí, ktoré sa zavalili prácou, kaž-
dodennými povinnosťami, možno aj ús-
pechmi, starosťami o svoje rodiny, stret-
nutiami s priateľmi, cestami. Aj ony, ich
deti, žiaľ, všetko ohraničili časom, do
ktorého sa ich rodičia už nezmestia.

Čas všetko vyrieši, zvykne zahojiť rany,
má čarovnú moc, dáva nám na všetko zlé
zabudnúť, no z času na čas si aj na všeličo
dobré spomenúť.

Po niekoľkých desaťročiach, teda po
dlhšom čase, sa vracia späť do svojho rod-
ného kraja šesťdesiatročný muž. Opustil
ho so svojimi rodičmi, keď mu bolo nece-
lých dvanásť. „Boli to zlé časy, ktoré našu
rodinu prinútili opustiť toto mesto. Dlhé
roky som žil v pevnom presvedčení a vo
viere, že nadíde čas, kedy sa budem môcť
aspoň na chvíľku vrátiť na miesta svojho
detstva, otvoriť dvere rodného domu, po-
budnúť so svojimi známymi.“

„Aké však bolo moje prekvapenie,“ po-
kračuje v rozprávaní náš rodák, „keď
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AHOJ, chlapci a dievčatá!
Aj vy cítite vo vzduchu vôňu jari?

Príroda ožíva, zem vydáva zvláštnu
vôňu. Všetko sa prebúdza

k novému životu.

DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR

HĽADÁ
NOVÝCH SPEVÁKOV A SPEVÁČKY

Radi spievate, páčia sa vám naše piesne
a chceli by ste patriť k nám?

Príďte medzi nás, radi vás prijmeme.
Stretávame sa každý piatok o 15.00

v miestnosti vedľa chóra.
Tešíme sa na vás, milé deti.

dej, že aj my raz vstaneme z mŕtvych a bu-
deme stále s ním. Budeme mať nový život.

Naše byty sú vyzdobené zeleňou, bah-
niatkami.

Chlapci, vy ste si už nachystali korbáče
a voňavky. (Dúfam, že viete, čo symboli-
zujú! Ak nie, rýchlo to zistite.)

Dievčatá, vy ste akiste pomáhali mam-
kám maľovať vajíčka pre oblievačov. (Viete
prečo? Vajíčko – symbol nového života.) Na
stole máme veľkonočného baránka – sym-
bol Kristovej obety. Vlastne každé mláďa
hovorí o Božej sile, ktorá dáva život.

Nový život, večný život! To je už na vás
priveľa, však? Veď žijeme teraz, tešíme sa,
všetko pred očami sa prebúdza, mení. A či
naozaj? Meníme sa aj my, práve preto, aby
sme mali večný život?

Nemusíme robiť nič nezvyčajné, nič záz-
račné. Stačí tak málo – stretávať sa neus-
tále so zmŕtvychvstalým Pánom Ježišom.
V modlitbe, v Eucharistii, ktorá je najväč-
ším zázrakom, posilou nášho života.

Veď či nie je zázrakom to, že ty, čo k nej
pristupuješ, si ochotný spojiť sa s inými
v jednom Tele, priať druhému šťastie, hoc
sám máš problémy?

Či nie je zázrakom ticho a pokojne pre-
konávať ťažkosti, ovládať svoj hnev, snažiť
sa milovať aj tých, ktorí ti robia zle?

Či nie je zázrakom neškodiť, neohová-
rať, nebiť sa s kamarátmi?

Veď kto kedy robil zle svojmu vlastnému
telu!

Ďakujme spoločne Pánu Ježišovi za
nádej na večný život a prosme Ho, aby nám
pomáhal šíriť Jeho svetlo.

Nech vás Pán Boh požehnáva, lebo aj vy
ste Jeho mláďatá – symboly života.

Vaša priateľka Vierka.

VŠADE VÔKOL NÁS SÚ symboly jari –
bahniatka, baránok, vajíčka. Keď za-

kvitne zlatý dážď, ulice zjasnejú, hneď sa
nám kráča veselšie a radostnejšie.

Spýtala som sa skupiny detí, čo je pre
nich symbolom jari a či sa na ňu tešia.
Takmer všetci odpovedali, že zelená tráva.
Na jar sa všetci tešia, lebo už nemusia byť
dnu a môžu sa do vôle vyšantiť.

Hádam niet človeka, ktorý by sa netešil.
Veď jar je symbolom nového života a zo
života – Božieho daru – sa raduje každý.

Všetko sa prebúdza.
„Pán Ježiš Kristus z mŕtvych vstal!

Aleluja,“ radostne spievame v kostole na
Veľkú noc. Priniesol nám vykúpenie a ná-


