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Prázdny hrob
Je to už skoro dvadsať rokov, čo
som dostal ponuku na dovolenku zadarmo. Prišlo to ako blesk z čistého neba.
Nechceli odo mňa nič iné, len aby som
vyzdvihol skupinu pútnikov z Hebridu,
posadil ich na lutonskom letisku do lietadla a dopravil ich potom k jednému
františkánskemu kňazovi do Tel Avivu.
Znelo to úplne ako rozprávka, ale bola
to pravda a vykľula sa z toho jedna
z najdôležitejších duchovných skúseností môjho života.
Zbehlo sa to všetko tak rýchlo, že
som ani nemal čas o tom premýšľať,
a pokiaľ som sa k tomu vôbec dostal, so
zahanbením priznávam, že som to bral
skôr ako prázdninový pobyt. Samozrejme, že som už aj skôr navštevoval sväté
miesta a vážil som si to, ale moje púte
do Talianska ma priviedli k veľkej opatrnosti. Stal sa zo mňa skeptik a realista,
dojem na mňa mohli urobiť len holé
fakty a nepopierateľné dôkazy. Nemal
som teda v úmysle márniť čas návštevami pochybných lokalít, kde Ježiš údajne
povedal to či ono alebo urobil, keď sa
môžem, opaľovať pri Stredozemnom
mori.
Ale čakalo
ma tam prekvapenie.
Určite, bola
tam pekná
hŕstka diskuta biln ých
m i e s t ,
o
ktorých
kolovali
zbožné legendy,
ale
našlo sa aj
omnoho viac

holých faktov, ako by som očakával –
viac než dosť na to, aby som zostal pokojne mimo pláží a domov sa vrátil rovnako biely, ako som odchádzal. Najväčší
dojem vo mne zanechal Boží hrob – nie
svojou architektúrou, ale atmosférou,
ktorá na mňa zapôsobila hlbšie, ako by
som predpokladal.
Brat Kenneth, rehoľník, ktorý nás
vyzdvihol na letisku, žil a pracoval vo
Svätej zemi väčšinu svojho života. Bol
ako chodiaca encyklopédia a vyzeralo
to, že vlastní kľúč od všetkých pamätihodností, ktoré by človek naozaj mal
vidieť, a dokonca aj od takých, ktoré by
vidieť nemal. Neviem, či to bolo víťazstvo srdca nad rozumom, ale všetkým
historickým dôkazom, ktoré nám predkladal, som bezvýhradne veril. Napriek
všetkej rozumovej pochybnosti dokázal
autenticitu miesta, kde bol Kristus ukrižovaný a zomrel, a miesta, kde bol pochovaný a potom vstal z mŕtvych.
Poslednú noc pred odchodom
domov mi brat Kenneth odomkol svojim
slávnym kľúčom dvere, ktoré ostali
ostatným zavreté, a predo mnou sa rozprestrela skúsenosť, ktorou som bol hl-
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boko zasiahnutý a trvá až podnes. Aj
keď sa dvere chrámu Božieho hrobu
každý večer zatvárajú a za žiadnych
okolností nesmú byť až do rána otvorené, bolo mi dovolené zostať vnútri celú
noc. V areáli františkánskeho kláštora
som mal pridelenú izbu, ale do nej som
ani nevkročil. Do polnočného ofícia som
bol pri Kalvárii a potom sám
v prázdnom hrobe. Bol to tak silný zážitok, že som si začal priať, aby som mohol v tunajšom kláštore stráviť celý zbytok života a mohol sa zas znova a znova
vracať noc čo noc na to asi najsvätejšie
miesto na zemi – miesto, kde bol uložený Kristus a kde vstal z mŕtvych.
Naraz sa ale v niekoľkých okamihoch prihodilo niečo, vďaka čomu sa
všetko zmenilo. Nič sa môjmu zraku
nezjavilo, nič nebolo počuť, ale Božie
slová ku mne prehovárali tak, ako nikdy
pred tým, ani potom. Nešlo vlastne o nič
spektakulárneho, ale týmto zážitkom sa
natrvalo zmenil môj postoj ku vzkrieseniu, v ktoré som od detstva veril, ale
nikdy ma tak hlboko nezasiahlo, ako
tejto noci.
Netvrdím nič také, ako že tie
slová šli priamo od Boha; najskôr vytryskli z môjho podvedomia, ale som si
istý, že Boh im trošku pomohol. Tie
slová zneli takto: „Hľadáš Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Poď sa
pozrieť na miesto, kde ležal. Bol vzkriesený, nie je tu. Ide pred tebou do Galilei.“ Okamžite sa so mnou udiala premena. Už som nechcel žiť zbytok života
v tunajšom kláštore, dokonca som sa už
nechcel vracať k hrobu, kde kedysi Kristus ležal. Prázdny hrob náhle stratil svoju dôležitosť, ale nie význam. Zmysel
vzkriesenia ma zasiahol tak intenzívne
ako nikdy pred tým, akoby niekto povedal „effata“ a moje oči sa otvorili prav-
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de, ktorú som hlavou poznal, ale nikdy
mi neprenikla do srdca úplne. Aj keď sa
moje duchovné chápanie nejako podstatne nezmenilo, od základov sa prebudovalo – ale akým spôsobom, to sotva dokážem slovami popísať. Akoby som sa
na vzkriesenie celé roky pozeral zvonku,
akoby bolo vsadené do vitráže kostolného okna, a potom som ho náhle uvidel
zvnútra a tento krát skrz neho svietilo
slnko.
Zmysel vzkriesenia je: Ježiš bol
vyzdvihnutý zo sveta priestoru a času,
v ktorom žil, nie preto, aby nás opustil,
ale aby nám bol bližšie ako kedykoľvek
predtým – „až do skonania tohto veku“,
ako prisľúbil. Pred vzkriesením ho obmedzovalo fyzické telo, ktoré sa a mohlo vyskytovať vždy len na jednom mieste a stretnúť sa s ním bolo rovnako ťažké ako dnes s akoukoľvek veľkou osobnosťou našich dní. To sa však teraz zmenilo, pretože oná nadzemská sila, ktorá
ho prvého dňa Veľkej noci vyzdvihla
z tohto sveta, mu umožňuje doňho dennodenne znovu vstupovať. Sväté obdobia a posvätné miesta si ľudia iba vymysleli – ako spomienku na Toho, ktorý
je po všetky veky a na všetkých miestach prítomný pre všetkých veriacich,
ktorí ho z vlastnej vôle prijímajú.
Starí naivní ľudia žijú minulosťou, mladí naivní budúcnosťou. Poznám
jedného blázna, ktorý žil obomi, ale
vďaka slávnemu kľúču brata Kennetha
sa teraz snaží žiť o niečo plnšiu prítomnosť. Jedine v nej sa totiž môže stretnúť
s Človekom, s ktorým sa chce stretávať
viac než s kýmkoľvek iným na svete.
14. kapitola z knihy DávidaTorkingtona:
Vnitřní život
Preklad z češtiny M. M.
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DNES NA SLOVÍČKO S VIKTÓRIOU DEBRECKOU,
DOBROVOĽNOU LAICKOU MISIONÁRKOU
Jemný úsmev, tichý hlas, ale kopa odvahy; to je Vika.
„Narodila som sa v Bojniciach. Moja rodinka sa skladá z mamky Ľudky, tatka Cyrila a bračeka Palina. Po
zmaturovaní na Obchodnej akadémii v Prievidzi som
študovala na Obchodnej fakulte EU BA. Počas neho
som začala chodiť na moje prvé stretká, boli na VŠ intráku s kňazom Ondrejom Šmidriakom. Dokončila som
školu v Blave a začala som chodiť na stretká
k františkánom a neskôr k redemptoristom, kde sa motkám až do dnešných čias...“
Aká bola vaša cesta k misiám?
Dozvedela som sa o Misijnej škole
v Podolínci a tak som ju od októbra
2002 do júna 2003 absolvovala. Je to
škola zameraná na evanjelizáciu. My
sme vlastne pomáhali na ľudových misiách pátrom redemptoristom, robili sme
programy pre deti a mládež. Boli sme
v ma t er ských školá ch , zá kl adných, stredných aj vysokých školách,
v ústavoch ale aj domovoch dôchodcov.
Týmto spôsobom evanjelizácie ste aj
vy obrátili svoj spôsob prežívania
a podávania viery. Bola to tvorivá
činnosť, dá sa povedať, že vás aj
uspokojovala. Čo vás teda viedlo ísť
„von“?
Práve v Misijnej škole nám ponúkli takúto možnosť, keď hľadali skupinku,
ktorá by bola ochotná ísť do Kazachstanu. Bolo dôležité, aby jeden druhého
poznali, aby boli jeden zohraný tím
a vedeli spolu pracovať. V tom čase nás
bolo sedem a štyria sme boli bez záväzkov, takže sme mohli odísť.
Popíšte nám cestu do Kazachstanu.
Bola zaujímavá. Všetci sme leteli prvý
krát. Trošku tam bol aj strach. Z Prahy

sme leteli do Sant Peterburgu, odtiaľ
ďalším lietadlom do Alma Aty, ktorá je
asi 5 000 km vzdialená od Slovenska.
Do Karagandy sme cestovali ďalších 20
hodín.
Ako bolo zabezpečené vaše pôsobenie ? nemuseli ste tam chodiť do práce a zarábať si?
Keďže to celé bolo organizované redemptoristami, oni zabezpečovali chod misie
z jednej nadácie z Ameriky. Pre nadáciu
je jednoduchšie zaplatiť pôsobenie slovenských dobrovoľníkov. Je to hlavne
z toho dôvodu, že naša mentalita je bližšia východu a tam už majú so Slovákmi
dobré skúsenosti.
Bývali sme v rodinnom dome, ktorý
patril otcovi biskupovi a bývalo tam už
dosť misionárov.
Bola vaša jazyková príprava na misie
dostatočná?
Ruštinu nám pomáhala lepšie zvládnuť
jedna Kórejka, ktorej sa do Karagandy
nasťahovali starí rodičia. Bola učiteľkou
angličtiny a francúzštiny, ale nás učila
ruštinu.
Prevládala tam ruská národnosť, alebo tam bolo viac prisťahovaných?
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Často sa stávalo, keď sme sa spýtali

mladých akej národnosti sú, odpovedali
že nevedia; že otec je Ukrajinec a mama
je Bieloruska, babka má korene
v Kórei... Mladí mali často šikmé oči,
bledú pleť a netušili, kto vlastne sú.
Mohli si vybrať národnosť podľa rodičov. Ak bol otec Rus a mama Nemka
(čo bolo dosť časté, alebo naopak), mohol si národnosť vybrať. Veľa ich takto
aj emigrovalo a z voľakedy miliónovej
Karagandy tam teraz žije 400 000 obyvateľov.
Čím sa tam živia ľudia?
Keďže je tam dosť nehostinné prírodné
podnebie, dopestuje sa tam len veľmi
málo plodín. Aj my sme si pestovali
zemiaky, kapustu a chodilo sa na lesné
plody. Sú tam hlavne pastieri, pretože
Kazaši sú pôvodne kočovníci a mestá
vybudovali hlavne prisťahovalci. Stretávali sme sa s veľkými stádami dobytka,
oviec, ale aj koní a tiav. Videli sme ich
na juhu Kazachstanu bežať celé stáda
niekoľko stoviek kusov. Je tam ešte dosť
divoká príroda, veľké roviny stepí.
V mestách je samozrejme aj normálna
práca a už aj z dedín začínajú dochádzať
ďalej za prácou.
Stretávali ste sa s členmi iných cirkví?
Jeden čas sme mali na starosti robotníkov a varili sme od rána do večera. Boli
to baptisti a aj takto sme sa presvedčili,
že kresťania si tam dosť pomáhajú. Katolíkov je iba 1%. Ešte je tam dosť veľa
protestantov. Trošku inak sa k nám správali pravoslávni predstavení. Prevažne
je to moslimská a pravoslávna krajina.
Obyčajní ľudia si ale rozumeli všetci.
Oni sú poprepletaní nie len národnostne,
ale aj nábožensky, čo je dôsledok bývalej politiky.
Nám sa dosť čudovali, že sme nechali
doma dobrú prácu, vyššiu životnú úro-
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veň a boli k nám spočiatku nedôverčiví.
Ako vyzerali vaše dni ?
Stretávali sme sa s deťmi aj mládežou.
Veľa detí vôbec nevedelo kto je to Boh.
Často sme boli vonku, hrali sme sa spolu
a tých vä čších sme učili ruženec
a pripravovali k sviatostiam.
Dievčatá chodievali do blízkych dedín
a chlapci pracovali v dedine Moloďožnyj na stavbe ako robotníci, čo bolo tiež
pole evanjelizácie, aj keď sa im to spočiatku trošku ťažko prijímalo. Otec Atanázius bol za nás zodpovedný. Pracovali
sme normálne „doma“, aby nám domácnosť fungovala. Nutné bolo, aby to aj
ľudia videli, že sme obyčajní ľudia a nie
výletníci, ktorí nemajú čo robiť. Nechceli sme, aby nás brali ako niekoho, kto
stále niečo rozdáva a aby iba kvôli tomu
k nám chodili. Ale chodili k nám aj deti
z narušených rodín, kde bol často niekto
alkoholik a o deti sa nemal kto starať,
tak sme im občas prali veci, čistili hlavy
od vší... A potom prišli aj vtedy, keď
potrebovali trochu cítiť „teplo domova“.
Kde ste čerpali nové sily?
V Karagande sme chodievali na sv. omše, mávali sme spolu modlitby a ružence. V Moloďožnom už boli sv. omše iba
v nedeľu, ale prístup k Sviatosti oltárnej
sme mali zabezpečený. Raritou pre nás
bola Veľká noc, keď sme dve dievčatá
len liturgicky prežili obrady a adoráciu.
Viktória, čo vás najviac zaujalo na
vaše j e vanjel iz ačnej sl už be
v Kazachstane?
Ťažko povedať. Páčilo sa mi napríklad,
že tí ľudia sú trochu iní. Ešte si vážia
veľa vecí, nereptajú tak ako väčšina
z nás. Vedia sa viac tešiť z drobností
a prirodzených vecí. Sú veľmi otvorení.
Najhoršie bolo lúčiť sa s ľuďmi, na ktorých sme si za tých 14 mesiacov zvykli.
Rozhovor pripravila M.Melicherčíková
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ÚVAHY NA DNI VEĽKÉHO PÔSTU 2005
PIATY PÔSTNY TÝŽDEŇ 14. 3. – 20. 3. 2005
DENNÁ MEDITÁCIA:
Každodenné cvičenie obsahuje 4 časti: úryvok z Písma, príbeh, aplikáciu na život
a záverečnú myšlienku. Začni každý deň svoju meditáciu nasledujúcou modlitbou:
Otče, ty si ma stvoril a umiestnil na túto zem nie náhodou, ale s určitým zámerom.
Ježišu, ty si zomrel za mňa a povolal si ma, aby som teraz ja pokračoval v diele,
ktoré si ty začal. Duchu Svätý, pomáhaj mi vykonávať dielo, kvôli ktorému som bol
stvorený a na ktoré som bol povolaný. V tvojej prítomnosti a v tvojom mene Otec,
Syn a Duch Svätý, začínam teraz túto svoju meditáciu. Daj, aby všetky moje myšlienky a inšpirácie mali svoj pôvod v tebe a aby ich cieľom bola tvoja oslava.
FORMÁT KAŽDODENNEJ MEDITÁCIE:

•Čítaj text pomaly. Keď skončíš, vráť sa k vete, slovu alebo myšlienke, ktorá ťa

počas čítania oslovila alebo sa ťa dotkla (stráv pri tomto kroku asi 1 minútu).
•Premýšľaj o tejto vete, slove alebo myšlienke, ktorá sa ťa dotkla. Prečo sa ťa dotkla? (stráv pri tomto kroku asi 4 minúty).
•Povedz Bohu o svojich myšlienkach. Rozprávaj sa s Bohom, ako sa rozprávaš
s blízkym priateľom, ktorému dôveruješ (stráv pri tomto kroku asi 1 minútu).
Načúvaj Božej odpovedi. Čo ti Boh chce povedať? (stráv pri tomto kroku asi 4 minúty).
Zakonči svoje rozjímanie modlitbou Otče náš... Recituj ju pomaly a úctivo. Potom
zober pero a napíš si do zošitka, čo ťa počas dnešnej meditácie oslovilo.
Materiály pochádzajú z kníh: Mark Link, S.J. VISION 2000. Praying Scripture
in a Contemporary Way. Tabor Publishing, Allen Texas, 1992 a ACTION 2000.
Praying Scripture in a Contemporary Way. Tabor Publishing, Allen Texas, 1994
(výber, preklad a spracovanie: Milan Bubák, svd).
Pondelok 5. pôstneho týždňa – 14. 3. 2005
Jn 8,1-11

Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62;

/Niektorí náboženskí vodcovia chceli ukameňovať cudzoložnicu. Ježiš im však povedal:/ „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“... Ako to počuli, jeden po druhom - počnúc staršími - sa vytrácali... /Ježiš povedal žene:/ ... „Choď a
už nehreš!“
Jn 8, 7.9.11
Istý básnik píše: „Ako veľmi by som si želal, keby tak jestvovalo jedno zázračné
miesto nazvané „Krajina nových začiatkov“, kde by sme sa mohli striasť zo všetkých svojich omylov i zo všetkých svojich hlavybolení tak, ako si zobliekame mok-
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rý kabát v predsieni svojho bytu. A nikdy si ho znova neobliecť.“
Také miesto existuje – je ním Božie srdce. Čo ma najviac presviedča o tom, že Boh
sa nezaujíma o to, čím som bol, ale čím sa môžem stať? Čím som bol? Čím sa stávam?
Nauč ma cítiť iného biedu, skryť pád, ktorý vidím; aby milosrdenstvo, ktoré preukazujem iným, bolo milosrdenstvom, ktoré dostávam ja.
ALEXANDER POPE, „The universal Prayer“
Utorok 5. pôstneho týždňa – 15. 3. 2005 Num 21,4-9; Jn 8,21-30
/Ježiš povedal o svojom Otcovi, ktorý je na nebesiach:/ „...ja vždy robím, čo sa páči
jemu.“
Jn 8,29
John Sherrill popisuje vo svojej knihe The Will-Power Problem (Problém pevnej
vôle) o tom, ako sa pravidelne poddával istému pokušeniu. Vždy si povedal, že to
bude poslednýkrát. Nikdy nebolo. Keď si po čase John uvedomil, že ho to celkom
uchopilo, začal hľadať pomoc u psychiatra. Keď to nepomohlo, náhodou sa mu dostalo do rúk Písmo. Otvoril si ho náhodne na slovách z knihy Jozue. Tieto mu pomohli zmeniť veci. Slová zneli: „...dnes si vyvoľte, komu chcete slúžiť.“ (Joz 24,15)
Sherrill pochopil úryvok takto: „Rozhodni sa teraz! Nečakaj, až budeš pokúšaný.
Vtedy bude už neskoro.“
Ježišove slová o tom, ako robí vždy iba to, čo sa páči jeho Otcovi, a Sherrillova stratégia na boj s hriechom ma pozývajú sa pýtať: Aká je moja stratégia, keď som pokúšaný, aby som plnil svoju, a nie Božiu vôľu? Alebo keď sa dokonca snažím prestať
robiť to, čo robiť nechcem?
S Bohom vyplávaj hoci aj na šíre moria, bez neho neprekračuj ani len prah svojho
domu.
Ruské príslovie
Streda 5. pôstneho týždňa – 16. 3. 2005 Dan 3,14-20.91-92.95; Jn 5,8,31-42
/Ježiš povedal:/ „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
Jn 8, 31-32
Dievča – vysokoškoláčka – sa pýta svojej matky: „Ako si môžeš byť taká istá, že
Kristovo učenie je pravdivé?“ Matka jej na jej veľké prekvapenie odpovedá:
„Jestvuje len jediná cesta, ako získať istotu o pravdivosti jeho učenia: žiť ho. Ak
Ježišovo učenie žiješ, potom ono začne hovoriť tvojmu srdcu. Napríklad: ak odpustíš nepriateľom, neskôr podľa toho, čo bude nasledovať automaticky zistíš, že toto
bola jediná správna vec, ktorú si mohla urobiť. Alebo ak odmietneš iných tvrdo posudzovať aj tu neskôr na základe skúseností zistíš, že toto bol jediný možný správny
postoj.“ Táto zaujímavá odpoveď matky je tým istým, čo hovorí Ježiš aj v dnešnom
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čítaní.
Nespomínam si aj ja na nejaký podobný príklad zo svojho života, kedy sa rovnako
ukázala pravdivosť Ježišovho učenia po tom, čo som sa ho najprv rozhodol žiť? Kedy to bolo? O čo konkrétne išlo?

Ak chceš byť presvedčený o večných pravdách, nezvyšuj počet tvojich argumentov.
Radšej vytrhaj zo svojho srdca burinu svojich vášní.
BLAISE PASCAL
Štvrtok 5. pôstneho týždňa – 17. 3. 2005

Gn 17,3-9; Jn 8,51-59

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť
naveky.“
Jn 8, 51
Hovorí sa, že kňaz Thomas DeWitt Tallmage tak veľmi uveril prísľubu Ježišovmu,
že „kto zachová jeho slovo neuverí smrť naveky“, že keď niektorý z jeho farníkov
zomrel, nikdy ho zo zoznamu farníkov nevyškrtol. Namiesto vyškrtnutia jeho mena
napísal vedľa slová: „Presťahoval sa“.
Keď sa pozrieme na vec prakticky, v ktorej oblasti môjho života ma viera vo večný
život ovplyvňuje najviac? Ako ma ovplyvňuje v mojom každodennom zachádzaní s
ľuďmi? Inými slovami: Čím je moje zachádzanie s ľuďmi a moje pristupovanie
k svojim bežným povinnostiam odlišné od toho, ktoré praktizuje napríklad ateista,
ktorý vo večný život neverí?
V čo človek verí sa rozpozná nie z jeho kréda, ale z princípov, ktorými sa riadi vo
svojich každodenných rozhodovaniach.
GEORGE BERNARD SHAW
Piatok 5. pôstneho týždňa – 18. 3. 2005 Jer 20, 10-13; Jn 10,31-41
Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že
hoci si človek, robíš sa Bohom.“
Jn 10, 33
Britský historik H. G. Wells (nie kresťan) považoval Ježiša za najväčšieho učiteľa,
akého kedy svet mal. Britský teológ C. S. Lewis považoval však Wellsovo hodnotenie Ježiša za veľmi nekonzistentné (t.j. nie v zhode) s jeho presvedčením o Ježišovi.
Lewis namietal, že človeka, ktorý sa prehlasoval za rovného s Bohom nebudeš predsa považovať za „najväčšieho učiteľa, akého kedy svet mal“. Môžeš ho nazývať
bláznom, pomätencom, alebo diablom, no nikdy nie veľkým učiteľom. Čo sa týka
Ježiša, Lewis hovorí, nemôžeš sedieť na dvoch stoličkách. Máš len štyri možnosti:
Ježiš bol buď bláznom, ktorého treba ľutovať, alebo šialencom, ktorému sa treba
vyhnúť, alebo diablom, ktorého treba ukameňovať alebo Pánom, ktorému sa treba
klaňať.
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Prečo by som Ježiša nikdy nenazval bláznom, šialencom alebo diablom?
Keď sme už prešli po všetkých cestách, prídeme ku Cieľu všetkých ciest, ktorý hovorí: „Ja som cesta“.
SV. AMBRÓZ
Sobota: Sviatok sv. Jozefa – 19. 3. 2005 2Sam 7, 4-5a.12-14a.16;
Rim 4,13.16-18.22; Mt 16,18-21
/Jozef bol šokovaný, keď zistil, že Mária je v požehnanom stave. Anjel jej však povedal vo sne:/ „Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal:
„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.“
Mt 1, 20
Istý exercitátor viedol duchovné cvičenia pre otcov. Hovorí im: „Jozef je pre vás
dokonalým modelom!“ Jeden z prítomných otcov mu však namietal: „Jozefova situácia bola úplne iná ako napríklad moja. On bol svätý, jeho žena bola bezhriešna
a dieťa bolo Božím Synom.“ Exercitátor však hovorí: „Bola vaša manželka tehotná
pred uzavretým manželstva bez toho, že by ste vedeli od koho? Odišiel váš syn
z domu na tri dni bez toho, že by ste boli vedeli, kde je?...“
Odpoveď exercitátora ma vedie k otázke: Ktorá zo situácií, ktoré prežívam práve
teraz (bez ohľadu na môj životný stav, postavenie či vek) ma vedie k tomu, aby som
viac dôveroval?
Je ľahšie pre rodičov mať deti, ako pre deti mať rodičov.
PÁPEŽ JÁN XXIII.
Kvetná NEDEĽA – 20. 3. 2005

Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26, 14-27

Keď /Ježiša/ ukrižovali, hodili lós a rozdelili si jeho šaty. Nad hlavu mu dali nápis
s označením jeho viny: „Toto je Ježiš, židovský kráľ!“
Mt 27, 35. 37
Potápači našli potopenú loď. Jedným z pokladov, ktorý na nej našli, bol mužský
svadobný prsteň. Bol pomerne široký a zhotovený zo zlata. Našli na ňom vygravírovaný symbol: ruku držiacu srdce a pod symbolom dojímavý nápis: „Nemám nič
viac, čo by som ti dal.“ Tento nápis mohol byť kľudne umiestnený na Ježišovom
kríži. Lebo svojou smrťou nám Ježiš dal všetko, čo mal: svoje telo, svoju krv, svoju
lásku, svoj život. A samozrejme tým všetkým slobodu od otroctva hriechov, závislostí a zla vo všetkých podobách. Nemal naozaj už nič viac, čo by nám mohol dať.
Nakoľko som dal ja Ježišovi všetko, čo mám? Čo mi bráni, aby som mu dal naozaj
všetko? Prečo by som mu to mal dať? Akú logiku v tomto akte – dať Ježišovi všetko
čo mám – vidíš?
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Fórum života
Názov projektu
25. marec – Deň počatého dieťaťa
Informačná kampaň
Názov a adresa organizácie, ktorá
realizuje projekt
Fórum života, o. z., Mamateyova 4, 851
04 Bratislava
Zodpovedný manažér: Marek Michalčík,
marek@forumzivota.sk, 0907 462 645
Osoby určené pre styk s novinármi:
Katarína Michal číková, michalcikova@centrum.sk, 0908 796 212,
Bl a ž en a Nova jo vsk á , blaz ena@forumzivota.sk, 0908 307 238.
Meno a adresa zastupujúcej osoby
Marek Michalčík, výkonný riaditeľ FŽ
Fórum života, Mamateyova 4, 851 04
Bratislava, Slovenská republika
Stručná charakteristika organizácie
Fórum života združuje odborníkov,
osobnosti a organizácie s cieľom budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský
život vo všetkých jeho formách – od
počatia po prirodzenú smrť – a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a
rozvoja ľudského života.
Tento cieľ napĺňa v štyroch oblastiach:
História
Fórum života vzniklo v roku 2001
a najskôr fungovalo ako neformálne
zoskupenie jednotlivcov a organizácií.
Spočiatku voľnejšia forma spolupráce
bola vyhovujúca. Postupom času sa však
ukázalo, že je potrebné spolupracovať
intenzívnejšie a koordinovanejšie, na čo
už model neformálneho zoskupenia nepostačoval. Tiež bola identifikovaná
potreba, aby sa niekto venoval len agende Fóra života, pretože dovtedy sa ľudia
venovali v prvom rade svojim materským organizáciám. Preto v decembri
2003 vzniklo občianske združenie Fórum života ako organizácia so svojou

právnou identitou. V súčasnosti Fórum
ž i vota z družuje 22 organizá cií
a niekoľko desiatok jednotlivcov.
Základná informácia o kampani
25. marec – Deň počatého dieťaťa
(„DPD“), je pravidelná celoslovenská
kampa ň mimovládnych organizácií
združených vo Fóre života, ktorou chcú
šíriť úctu ku každému počatému ešte
nenarodenému dieťa ťu od počatia.
25. marca slávia sympatizanti Deň počatého dieťaťa a v období okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia.
Ciele na tento rok
Uskutočniť mediálne výraznejšiu kampaň ku DPD ako doteraz
• Slávnostne vyhlásiť DPD
• Zaviesť do povedomia myšlienku:
„nechať žiť = dobré, správne riešenie“
• Zviditeľniť Fórum života ako nositeľa agendy ochrany života
• Zviditeľniť web stránku Fóra života
• Intenzívnejšie zapojiť členské organizácie do kampane
Upevniť pozitívne vnímanie prolife na
Slovensku
Heslo tohtoročnej kampane:
Nechať žiť je správna voľba
Podrobné informácie nájdete v CPR
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Nádherná cesta k prameňu.
„ V starom Ríme pri Tibere biedne deti z periférie otvorili školské dvere
Chrámu svätej Doroty. Boh je záštita naša, jeho Syn spása naša, duch je energia naša, nik s ním nie je sám. Páter Jozef, svätý Španiel takto splnil Božie prianie.
Zvolal deti nevolané a chytil sa roboty...“
P oz n á t e t i et o s l ová ? S ú
z „piaristickej hymny“, ktorú ste neraz
počuli spievať Rosničku.
Do 15. februára to bol aj pre nás
len text piesne. V ten deň sme sa totiž
vybrali k prameňu nášho piaristického
života – do kostola Svätej Doroty
v Ríme. Práve na tomto mieste zakladateľ Rehole Piaristov Svätý Jozef Kalazanský pozval do zbožnej školy všetky
deti rímskych periférií bez ohľadu na
majetkové pomery ich rodičov. Bolo
úžasné sedieť v laviciach kostola, kde
sedával, navštíviť izbu, kde býval. Vo
chvíli, keď páter Ján Hríb kázal spoza
ambony, za ktorou kázal aj sv. Jozef
Kalazanský, nezostalo ani jedno naše
oko suché. A keď sa kostolom ozvali
hlasy speváčikov, to sa už leskli oči aj
našich talianskych bratov a sestier.
A nielen tam, kde začínal, ale aj
v Kostole svätého Pantaleóna, kde svoje
dielo aj dokonal. Videli sme veci jeho
osobnej potreby, jeho knihy, písací sto-

lík... Dnes v tomto kostole sídli Generalát rehole Piaristov. Aj tam nás prijali
a cítili sme sa ako doma. Ten pocit by
sme radi dopriali všetkým deťom našej
školy.
Rím je mesto miest a nám sa ukázal v celej svojej kráse. Zo snehom zasypaného Slovenska sme sa po noci cestovania ocitli pod nádhernou, slnkom zaliatou oblohou, so 17° C. Videli sme
všetky štyri hlavné rímske baziliky
a všeličo iné, čo sme ani nedúfali. Okrem množstva nádherných kostolov aj
pamiatky antického Ríma. Mali sme
vynikajúceho sprievodcu vdp. Daniela
Diana, ktorý si naše deti okamžite získal, ale faktom je, že bez pátra Janka by
ten Rím pre Rosni čkové spevá čky
a spevákov ani snáď nemal tú správnu
„šťavu“. Veľkým zážitkom bolo aj pokľaknutie pred oltárom s pozostatkami
sv. Františka Xaverského, patróna banskobystrickej diecézy, kde sme Pánovi
predložili prosby o požehnanie všetkých
bratov a sestier doma.
Vrátili sme sa unavení, po dlhej ceste
„dolámaní“, ale šťastní, že
sme mohli putovať. Zážitky predbehli naše očakávania. Ďakujeme pani Veronike Záborskej. Ona nám
vybavila ubytovanie, zabezpečila návštevu Kostola
sv. Doroty a celý čas sa
starala, aby sme nemali
problémy. Aj touto formou
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mohli cestovať. Toto bol tiež jeden
z prejavov ich obrovskej lásky.
A samozrejme, najväčšie poďakovanie
patrí nášmu Pánovi, bez ktorého všeobjímajúcej lásky by sa na tomto svete
neudialo nič.
„Mravný život, úcta k vede a pokorné
odpovede. Len to ľudstvo k spáse vedie
ponad priepasť ničoty. Boh je záštita
naša, jeho Syn spása naša, Duch je
energia naša, nik s ním nie je sám.“
Mgr. Eleonóra Porubcová, riad. ZŠ

Kam po skončení základnej školy
Kam po skončení základnej školy
Podľa údajov z roku 1998 je na
Slovensku 82 katolíckych základných
škôl, 25 gymnázií, 15 ostatných stredných odborných škôl. V Banskobystrickej diecéze je sedem katolíckych základných škôl a dve gymnáziá. Z toho v okrese Prievidza sú dve katolícke školy:
základná škola a gymnázium, ktoré zriadili a spravujú piaristi.
Žijeme v zvláštnej dobe. V oblasti viery a náboženského života už nevládne strach , slobodne možno vyjadriť
svoje presvedčenie. Dokonca patrí
k akémusi spoločenskému bontónu chodiť pri určitých príležitostiach do kostola. Napriek tomu dnešný človek ľahko
podlieha hodnotovému chaosu, duchovnému liberalizmu a všadeprítomnému
konzumu. Aby dokázal takýmto ponukám a pokušeniam odolávať, potrebuje
dostať výchovu s jasnými kontúrami
a cieľmi. Vhodným prostriedkom je
práve katolícka škola. Vychováva
a vzdeláva deti v ovzduší priamosti,
dôvery, bezpečia, porozumenia, priateľ-

stva a lásky. Katolícka škola učí chápať
život nielen horizontálne, ale aj vertikálne. V dobe, keď deti a mládež ohrozuje
zlo v najrafinovanejších podobách, je
potrebné vychovať z mladej generácie
ľudí pevných vo viere, mravných v skutkoch a statočných v postojoch. Mnohé
významné cirkevné dokumenty pomenúvajú kľúčové problémy súčasnej výchovy a vzdelávania (encyklika O kresťanskej výchove mládeže, deklarácia Gravissimum educationis.) Podľa týchto
dokumentov katolícka škola sa z inštitúcie stáva výchovnou a vzdelávacou komunitou, spoločenstvom blízkych ľudí –
žiakov, rodičov, pedagógov, zamestnancov. Má na zreteli konečný cieľ človeka
a dobro celej spoločnosti.
Človek je bytosť prirodzene náboženská. V hĺbke duše každý smeruje k
nekonečnu a túži po absolútne. Kresťanskí rodičia sú povinní napĺňať túto prirodzenú túžbu dieťaťa a odovzdávať mu
dar viery. Môže im pri tom významne
pomôcť aj katolícka škola, ktorej aktivity smerujú k výchove človeka prospeš-
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ného pre cirkev a spoločnosť.
Piaristické gymnázium Františka
Hanáka za svoje pôsobenie v Prievidzi
už vstúpilo do povedomia obyvateľov
mesta a okolia. Okrem osemročnej formy štúdia je otvorená aj štvorročná forma pre žiakov, ktorí končia 9. ročník. Je
to veľká príležitosť pre rodičov
a ich deti študovať v škole, ktorá
má vysoké nároky nielen na kvalitu vzdelania, ale aj výchovu.
Zostáva ešte mesiac na rozhodnutie, na akú školu si žiak podá
prihlášku. Prijímacie konanie na
Piaristickom gymnáziu Františka
Hanáka sa uskutoční podľa kritérií,
ktoré budú zverejnené na výveske
školy a na internetovej stránke
www.piaristi-pd.sk/pgy. Čo naše
gymnázium rodičom a žiakom
ponúka? Štúdium na úspešnom
katolíckom gymnáziu, kvalitné vyučovanie v dobrej atmosfére, možnosť ďalej
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rozvíjať svoje schopnosti, dobrú prípravu na vysokoškolské štúdium, v prípade
záujmu individuálny prístup profesorov,
možnosť zapojiť sa do rôznych mimovyučovacích aktivít, možnosť duchovného
rastu, istotu, že prostredie je založené na
pravých životných hodnotách.

Text: M. Poliaková
Foto: Lyžiarsy výcvik

ZO ŠKOLSKÉHO „MRAVENISKA“ PGFH
•
•
•
•

•

Z lyžiarskeho výcviku sa všetci žiaci kvarty a sexty vrátili „celí“, usmiati,
opálení a zjednotení do jedného speváckeho zboru (zatiaľ bez názvu).
Veľký pôst sa v našej škole začal slávením školskej svätej omše a udeľovaním popolca za organového doprovodu oktaváta J. Grolmusa.
Študenti oktávy už dospeli k rozhodnutiu, na akých vysokých školách chcú
študovať. Vrcholí podávanie prihlášok na štúdium.
Vo vedomostných súťažiach boli naši študenti opäť úspešní. V jazykových
olympiádach v okresnom kole zvíťazili D. Schnierer, A. Grácová, L. Prostredná. V krajskom kole biologickej olympiády bola prvá A. Grácová zo
sexty, tretí R. Bednár zo septimy.
V prvý deň jarných prázdnin, 14.2. sa uskutočnil v ZŠ A.. Bernoláka v Martine Metodický deň katolíckych škôl Banskobystrickej diecézy za účasti pedagógov všetkých škôl. Práca v odborných sekciách, ako aj neformálne rozhovory s otcom biskupom Mons. Tomášom Galisom boli pre každého obohacujúce.
M.P.
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Hnutie kresťanských rodín
na Slovensku vám ponúka
OHNE – stretnutia snúbencov
víkendové podujatie pre snúbenecké páry a páry, ktoré uvažujú
o spoločnej budúcnosti v manželstve
termín: 29.04.-01.05.2005 v Žiline
Originálne manželské rekolekcie
víkendové duchovné obnovy pre manželov
termíny: 12.-13.03.2005 vo Svite
08.-10.04.2005 v Ústí pri Tvrdošíne
Stretnutie synov a dcér
víkendové podujatie pre mladých
od 16 rokov
termín: apríl 2005 v Čadci
Stretnutie o rodinnej komunikácii
jednodňová duchovná obnova pre rodičov spolu s deťmi od 13 rokov
termíny: 26.02.2005 v Kotešovej (okres
Byt ča)

CENTRU M

PRE

05.03.2005 v Urminciach
(okres TO)
16.04.2005 v Seredi
Rodinné stretnutie
víkendové podujatie pre rodičov spolu
s deťmi
termín: 24.-26.06.2005 v Čičmanoch
Duchovná obnova pre kňazov
4-dňová duchovná obnova pre kňazov,
zameraná na pastoráciu rodín
termín: 21.-24.06.2005 v Čičmanoch
Prihlasovanie a bližšie informácie:
Hnutie kresťanských rodín na Slovensku
Teplická 2
831 02 Bratislava
Telefón, fax: 02/44461896
– v stredu a štvrtok od 9,00 do 17,00
034/7784212
mail: vdurikovic@fmph.uniba.sk
www: hkr.host.sk

RODI NU

- Centrum pre rodinu ponúka ďalším záujemcom kurzy práce s PC v doobedných
hodinách ale i súkromne po dohode s Ing. Nedeliakom.
- Pozývame do CPR maminky s deťmi. K dispozícii je útulná detská izba. Vo štvrtok
si môžete dieťa nechať pod odborným dozorom v dočasnej pestúnskej starostlivosti
od 9:00 do 13:00 hod a ostatné dni poobede podľa rozpisu vo výveske pri Centre.
- Pre lektorov z dekanátu aj mimo ponúkame odbornú jazykovú prípravu
v utorok od 16:30 hod.
- Nové informácie o kurzoch nájdete
na www: farapd.sk.
- Prosíme o pomoc pri vedení kurzu
angličtiny.
Telefón: 046/542 39 26
Mobil: 0903 607 883
Foto: archív CPR
M.M.
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Milujúci priateľ
Vzácne priateľstvá z práce vydržia. Také
bolo a stále je i priateľstvo s Jitkou. Jitka
bola vedúcou kníhkupectva práve vtedy,
keď otvárali v neďalekom mestečku
pobočku. Anita bola šťastná, keď práve
ju prijali do tohto nového kníhkupectva.
Ráno sa postarala o dve deti, vystrojila
do školy a škôlky a hneď uháňala na
bicykli do práce, aby mohla preštudovať
legendy kníh a informovať vzácnych
zákazníkov. O krátky čas jej s úsmevom
„vyčítali“, že vo vedľajšom obchode prestali ľudia kupovať
bonboniéry k sviatkom, lebo
sa zásobovali knihami. Aj
jej vedúca Jitka bola rada,
že majú spolu krásne
priateľstvo.
Prišiel čas, keď sa Anitina rodina rozhodla
presťahovať do mesta,
vzdialeného 150 km.
Ťažko sa im odchádzalo
z mestečka od dobrých ľudí.
Z miest, kde zanechali aj deti kus srdca.
S priateľmi ich spájali telefonáty, listy
a sem-tam návštevy k Anite. V listoch sa
zameriavala na duchovné dobrá,
o ktorých pred tým tak málo hovorievali. Sama prišla na to, že nikto iný, iba
Boh jej prináša pokoj a iba on zahojí
bolesti, ak mu ich odovzdá. Predtým,
než Jitke zomrel manžel, cez telefón sa
vzájomne podporovali, radila jej prizvať
kňaza aby si vzájomne odpustili.
Možno až po dvadsiatich rokoch, krátko
po Veľkej noci, sa aj Anita rozhodla na
návštevu bývalého domova. Kedysi ne-

veriace, ale pokrstené priateľky sa teraz
vôbec nečudovali, keď zopla ruky
k modlitbe pred jedlom. Kde bolo
„pusto“ a žiaden viditeľný znak Boha
v dome, pribili teraz krížik. Prijali ružence, učili sa modliť, vnímali slová
o Ježišovi a jeho matke Márii.
„Koľko rokov si, Jituš, nebola na spovedi?“ vyhŕklo z priateľky.
„Veru viac, než štyridsať...“
Viacero dní pomáhala pripraviť Jitku na
návrat
k sviatostnému
životu
a hlavne k sviatosti zmierenia.
Jitkina nevesta ich obe zaviezla
na neďaleký Hostýn. Pri
boli
spovedeľnici
takmer medzi prvými. Po chvíli sa
začali hrnúť pútnici. Jitka zbledla
a hovorí: „Poďme
preč, prídeme zajtra.“ Keď prišiel
na ňu rad, Anita chytila
Jitku jemne za ruku, otvorila dvere
a hovorí: „Otče, vediem vám ovečku“
„A je pripravená?“
„Asi áno.“ Len čo vkročila dnu, Anite
odľahlo a modlila sa: „Toľké roky si,
Pane, čakal, len nech to nevzdá.“
Po spovedi sa jej Jitka hodila do náručia, plakali obe a spolu ďakovali Panne
Márii Hostýnskej za príhovor u Boha.
On má svoj spôsob, čas i miesto. Je jednoducho priateľ. Vďaka ti, Pane, za tvoje priateľstvo.
Anka

Nepochybujem o tom, že Ťa milujem. Svojim slovom si ranil moje srdce
a ja som si Ťa zamiloval a nebo i zem a všetko, čo je na nich mi hovorí,
aby som Ťa miloval.
Sv. Augustín
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LITURGICKÉ OKIENKO
6.marca – 4. Pôstna nedeľa
Č1 - „ Vstaň, pomaž ho, lebo to je on!“
1 Sam 16, 1b.6-7.10-13a
Ž 23
R - Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
Č2 - „Prebuď sa ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus !“ Ef 5, 8-14
Ev - Ježiš povedal: „Súdiť som prišiel na tento svet: aby tí, čo nevidia, videli, a tí čo
vidia, aby oslepli.“
Jn 9, 1-41
Pán Ježiš stretáva slepého žobráka. Plný súcitu mu potiera oči a hovorí: „Umy sa
v rybníku!“ A slepec ide k rybníku, umyje sa a vidí. Veľmi je za to vďačný Ježišovi
a o to viac verí Pánovi.
13. marca - 5. Pôstna nedeľa
Č1 - Vložím do vás svojho ducha, že ožijete, a dám vám odpočinúť na vlastnej pôde.
Ez 37, 12-14
R - U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
Ž 130
Č2 - Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. Rim 8, 8-11
Ev - Keď Ježiš počul, že Lazar je chorý, povedal: „Táto choroba nie je na smrť, ale
Jn 11, 1-45
na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“
Pán Ježiš prišiel k svojmu priateľovi Lazarovi, ktorý zomrel. Marte Ježiš hovorí: Ja
som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A potom Lazara
vzkriesil, hoci bol už pochovaný.
20. marca - KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA.
Č1 - Pán, Jahve, mi dal jazyk učenícky, aby som vedel slovom posilniť unaveného.
Iz 50, 4-7
Ž 22
R - Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil“
Č2 - Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Flp 2, 6-11
Ev - Ježiš povedal učeníkom: „Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete
priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažte ich a priveďte ku mne!“ Mt 21, 1-11
Mnoho ľudí ho s radosťou sprevádza. Pozdravujú ho ako kráľa a volajú: Hosanna!
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach.
24. marca - ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

Č1 - Tento deň bude pre nás pamätným dňom a budete ho sláviť ako Pánov svia-

tok... Ex 12, 1-8.11-14
R - Tento kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej krvi. Ž 116
Č2 - A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu
smrť, kým nepríde. 1 Kor 11, 23-26
Ev - 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. Jn 13, 1-15
Pán Ježiš naposledy večeria s apoštolmi veľkonočného baránka. Vstáva od stola
a umýva apoštolom nohy. Potom hovorí:
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Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám...
25. marca - VEĽKÝ PIATOK - SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
Č1 - Hľa, úspech bude mať môj služobník... Iz 52, 13-53.12
Ž 31
R - Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.
Č2 - Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo...
Hebr.4, 14-16., 5, 7-9
Ev - Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo naňho prísť, popodišiel a opýtal sa ich:
„Koho hľadáte?“ Odpovedali mu: „Ježiša Nazaretského!“ Povedal im : „Ja som...“
Jn 18, 1-19
Vojaci vedú spútaného Ježiša k Pilátovi, ktorý ho dáva zbičovať, potom mu dávajú
na hlavu tŕňovú korunu, kladú naň kríž a sám si ho nesie za mesto. Na Kalvárii ho
pribili na kríž. Napokon Ježiš volá: JE DOKONANÉ a zomiera.
26. marca - BIELA SOBOTA - VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
Gn 1, 1-2., 2
Ž 33
R - Naša duša očakáva Pána, on je naša pomoc a ochrana.
Č2 - ...a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme preto, že si poslúchol môj hlas.
Gn 22, 1-18
Ev - ...Pánov anjel odvalil kameň a sadol si naň. „... rýchlo choďte povedať jeho
učeníkom: “Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.“
Mt 28, 1-10
A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Oni pristúpili, objali
mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „NEBOJTE SA!“
Č1 - Na počiatku stvoril Boh nebo i zem...

27. marca - VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
Č1 - Jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych.
Sk 10, 34a.37-43
Ž 118
R - Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.
Č2 - Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Kol 3, 1-4al.
Ev - Ježiš sa priblížil k dvom učeníkom a spýtal sa ich: „O čom sa zhovárate?“... On
im potom povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“
Lk 24, 13-35
Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. A ostatní povedali, čo sa im stalo
cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.
28. marca - VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Č1 - Pána mám vždy pred očami, lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal...

Sk 2, 14, 22-32
R - Moje srdce sa raduje a plesá moja duša.
Ž 16
Ev - Ježiš išiel v ústrety ženám a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili,
objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte
mojim bratom, aby išli do Galiley, tam ma uvidia.“
Mt 28, 8-15
Pripravila A. Karaková
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FARSKÁ KRONIKA OD 11. 1. 2005 DO 10. 2. 2005
Do farského spoločenstva sme sviatosťou krstu prijali
Andrea Herchelová,
Daniel Belis,
Sebastian Ricker,

Michal Štrba,
Peter Peszeki,
Adam Hutár

S kres ť anskou nádejou na stretnutie vo ve č nosti sm e sa rozlú čili so zomrelými:

Mária Mikulová 79 r.,
Ondrej Richter 72 r.,
Ing. Ľubomír Šmida 53 r.,
Zdenka Mendelová 79 r.,

FARSKÉ
•
•
•
•

Anna Mokrá 76 r.,
Viliam Dolinský 74 r.,
Mária Hrabliková 84 r.

OZNAM Y

Spoločná sv. spoveď v Prievidzi bude v nedeľu 13. a 20. marca ako
zvyčajne od 13:30 do 18:00 hod.
Spoločné udeľovanie sviatosti pomazania nemocných vážnejšie chorým a starším nad 60 r. bude v utorok 15. marca pri sv. omši o 16:30
a o 18:00 hod. vo farskom kostole sv. Bartolomeja.
Vážnejšie chorých doma budeme spovedať vo štvrtok 17. marca 2005
doobeda, preto vás prosíme, nahláste presnú adresu aj s číslom telefónu
do stredy 16.marca 2005 v sakristii farského kostola.
Krížová cesta bude v piatok a v nedeľu o 17:15 hod.

REDAKCIA:
Do redakcie prišiel dotaz, aby sme zistili a zverejnili poplatky za vysluhovanie
sviatostí a obradov. Prosím všetkých záujemcov, aby sa informovali priamo
v RKFÚ Mariánska 4, telefón: 542 28 01, alebo u Mons. Bednára, dekana 0903 272 814. List s prosbou o zverejnenie cenníka tak, ako v civilných inštitúciách, odovzdáme dp. dekanovi.
M. Melicherčíková
Foto. Titulná strana: socha sv. Jozefa (Ružomberok) M.Melicherčíková,
str. 2 - z knihy Odvaha k víře, str. 10 - M.M., str. 11 - P.Kohút, str. 12 - p. Šovčík, str. 13 - P. Hríb, str. 14 - M.M.
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6:45
9:30
11:00
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Mariánsky
kostol

7:00 - 18:15
(poklona)
18:30

6:45
9:30
11:00

7:30
9:00
18:00

18:30
18:30
19:45 - 21:00 19:45 - 21:00
(poklona)
(poklona)

ľ

Piaristický
kostol

Biela
sobota
26. 3.

ľ

7:30
9:00
10:30
18:00

Č

ľ

Farský
kostol

Ľ

č

Ve ký
piatok
25. 3.

Č

ľ

Zelený
štvrtok
24. 3.

PROGRAM BOHOSLUŽIEB, POKLÔN A POBOŽNOSTÍ
PO AS VE KONO NÝCH SVIATKOV 2005

č

7:00
(ranné chvály)
18:00
15:00
19:15 - 21:00 16:15 - 21:00 7:20 - 17:30
(poklona)
(poklona)
(poklona)
18:00

Ve kono ná Ve kono ný
nede a
pondelok
27. 3.
28.3.
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Modlitba za Svetové dni mládeže - Kolín 2005.
Pane Ježišu Kriste,
Spasiteľ sveta,
Ty si sa stal človekom,
aby si nám daroval život v plnosti.
Ty zostávaš s nami
vo svojej Cirkvi
až do konca časov.
Vtedy bude zavŕšené
tvoje kráľovstvo,
nové Nebo a nová Zem,
plné lásky, spravodlivosti
a pokoja.
To veríme, na tom budujeme,
za to ti ďakujeme.
Prosíme ťa:
žehnaj mladých ľudí
na celom svete.
Daj sa poznať tým,
ktorí ťa hľadajú.
Zachvej tými,
ktorí v teba neveria.
Posilni vieru tých,
ktorí ťa vyznávajú.
Dovoľ im, aby sa k tebe
stále znovu vydávali na cestu
ako traja mudrci z východu.
Urob z nich budovateľov
novej civilizácie lásky
a svedkov nádeje pre celý svet.
Priblíž sa cez nich aj k tým,
ktorí trpia hladom,
vojnou a násilím.

Naplň svojim Duchom Svätým
všetkých, ktorí sa podieľajú
na príprave Svetových
dní mládeže 2005.
Dovoľ im vložiť silu
ich viery a lásky
do služby tvojho kráľovstva,
aby prijali s otvoreným srdcom
bratov a sestry z celého sveta.
Ty si nám dal Máriu za matku.
Dovoľ, aby na jej príhovor
Svetové dni mládeže
boli sviatkom viery.
Daruj svojej Cirkvi
počas týchto dní novú silu,
aby svetu vydávala
vierohodné svedectvo o tebe.
O to ťa prosíme, lebo ty si náš
Pán a Boh.
Ty žiješ a kraľuješ
s Bohom Otcom
a Duchom Svätým
naveky.
Amen.

Imprimatur - Spišské Podhradie, dňa 3. 9. 2004
č. 14 / 2004 +František Tondra,
spišský diecézny biskup

