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Kristus má len naše ruky
Kristus nemá žiadne ruky, iba naše,
aby sme konali jeho prácu.
Nemá nohy, len naše,
aby sme ľudí priviedli na jeho cestu.
Kristus nemá ústa, len naše,
aby sme ľuďom o ňom hovorili.
Nemá inú pomoc, len našu,
aby sme ľudí priviedli k nemu.
Sme posledným Božím posolstvom,
napísaným skutkami a slovami.
Čo sa však stane, ak je písmo falošné
a ak sa nedá prečítať?
Čo sa stane, ak sa naše ruky
zamestnávajú inými vecami?
Čo sa stane, ak naše nohy idú tam,
kde nás ťahá hriech?
Čo sa stane, keď naše ústa hovoria to,
o čom by mali mlčať?
Môžeme mu slúžiť bez toho,
aby sme ho nasledovali?
Kristus nemá iné ruky, iba naše,
aby sme dnes konali jeho prácu.
Starobylý text na rozjímanie pochádzajúci zo stredoveku

Veľkonočné symboly
Veľká noc má veľa symbolov. Sú už zaužívané a po –
niektorí z nás možno ani nevedia, čo presne znamenajú.
Baránok – Symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských
tradíciách. V židovskej tradícií sa používal ako obetné zviera za
hriechy. Zároveň židia na sviatok Paschy jedia baránka ako
pripomienku svojho vyslobodenia z Egypta. V kresťanstve je baránok
jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo obrazne podľa kresťanskej
viery on je baránok obetovaný za spásu sveta.
Kríž – Kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože
Kristus bol odsúdený na smrť ukrižovaním. Tento trest patril
k trestom veľmi krutým a ponižujúcim.
Oheň – Veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného
ohňa, ktorý symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou
a smrťou. Od tohto ohňa sa potom zapaľujú veľkonočné sviečky.
Sviečka – Sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie
života. Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista – tento
symbol pochádza zo starovekých osláv Veľkej noci, pri ktorých sa
zapaľuje sviečka (zvaná tiež paškál) od ohňa. Takto zapálená sviečka
sa v priebehu veľkonočnej bohoslužby ponára do vody na krst, je
ozdobená znamením kríža a symbolmi A a Ω, t. j. začiatku a konca
vekov, ktorými je Kristus. Táto sviečka sa potom zapaľuje počas
celého veľkonočného obdobia až do Turíc a pri každom krste – aby sa
naznačilo, že krst patrí Veľkej noci. Táto sviečka sa tiež zapaľuje pri
kresťanskom pohrebe na znamenie toho, že zosnulý rovnako ako
Kristus prešiel bránou smrti; a cirkev sa za neho modlí, aby vstal
k novému životu s Bohom.

Ježišova tvár
Sicílsky mních Epifanius objavil
v sebe Boží dar: vedel maľovať
veľmi pekné ikony.
A tak sa rozhodol namaľovať
ikonu, ktorá by mala byť jeho
majstrovským dielom. Mala to byť
Kristova tvár.
Ale kde nájsť vhodný model, ktorý
by súčasne vyjadroval utrpenie
i radosť,
smrť
i vzkriesenie,
božskosť i ľudskosť?
Epifanius si nedoprial pokoj. Vydal sa na cesty. Pochodil
Európu a skúmal každú tvár. Márne.
Vhodná tvár, ktorá by predstavoval Krista, neexistovala.
Raz večer, keď zaspával, opakoval si slová žalmu: „Pane, ja
hľadám tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa.“
Snívalo sa mu, že anjel ho niesol od človeka k človekovi
a ukazoval mu črty, ktorými sa táto tvár podobala tvári Kristovej:
radosť mladej nevesty, nevinnosť dieťaťa, sila roľníka, utrpenie
chorého, strach odsúdenca, dobrota matky, zdesenie siroty,
prísnosť sudcu, veselosť šaša, milosrdenstvo spovedníka, oviazaná
tvár malomocného. Epifanius sa vrátil do svojho kláštora a dal sa do
práce.
Do roka bol obraz Krista hotový. Epifanius ho ukázal opátovi
a spolubratom. Všetkých ohromil a padli na kolená. Kristova tvár
bola úžasná, vzrušujúca, vidiaca dovnútra a vyžarujúca.
Márne sa vyzvedali, kto poslúžil Epifaniovi za model.

Nehľadajme Krista v tvári jedného človeka, ale hľadajme
v každom človekovi zlomok Kristovej tváre.
Úryvok z knihy Bruna Ferrera Niekedy stačí jeden slnečný lúč

Vysvetlenie liturgických pojmov
Heréza – je tvrdošijné popieranie, po prijatí krstu,
nejakej pravdy, ktorú treba veriť božskou
a katolíckou vierou, alebo tvrdošijné pochybovanie
o nej (KKC 2089). Ďalšie rozštiepenia, ktoré
zraňujú jednotu Kristovho tela sú apostázia
a schizma. Heretik je teda pokrstený človek, ktorý
popiera alebo tvrdo pochybuje o nejakom článku
viery.
Konverzia – je vstup nekatolíka do katolíckej Cirkvi. Prijatiu do Cirkvi
musí predchádzať katechumenát, čiže uvedenie kandidáta do pravdy
viery, ktoré sa sprevádza liturgickými obradmi. Táto príprava trvá okolo
dvoch rokov. O konverzii sa hovorí aj u toho veriaceho, ktorý je síce
pokrstený, ale nie je v katolíckej Cirkvi. Liturgia tu hovorí o prijatí už
platne pokrsteného do plného spoločenstva katolíckej Cirkvi. Pravda, ak je
oprávnená pochybnosť o fakte alebo platnosti krstu, treba udeliť krst
znova podmienečne. Obrad katechmenátu z prijatia do Cirkvi ako aj
prijatie pokrsteného v inom cirkevnom spoločenstve do plného
spoločenstva katolíckej Cirkvi je v liturgickej knihe Obrad uvedenia
dospelých do kresťanského života. Konvertita je ten, čo sa stal
kresťanom katolíkom.
IHS – je skratka mena Ježiš. V latinčine s a to vykladá Iesus Hominum
Salvador = Ježiš, spasiteľ ľudí, po slovensky by sme mohli povedať Ježiš,
hriešnikov spasiteľ. Ináč sú to tri prvé písmená z gréckeho mena Ježiš.
Úctu k menu Ježiš šíril v 12. storočí svätý Bernard z Clairvaux a v 15.
storočí sv. Bernardín Sienský.
Imprimatur – je cirkevné povolenie vytlačiť teologickú, liturgickú alebo
inú knihu s náboženským obsahom alebo vytlačenie náboženských obrázkov
s modlitbami. Toto imprimatur má byť čitateľovi zárukou, že v knihe, či
obraze nie je nič, čo by bolo proti katolíckej viere a mravom. Povolenie
udeľuje biskup (generálny vikár) bydliska spisovateľa alebo umelca, alebo
ordinár miesta, kde sa kniha tlačí. Imprimatur sa uvádza na titulnej
strane knihy, alebo dole na obrázku.

TEST o Veľkonočnom období
1 Koľko dní trvá Veľkonočné obdobie?
a) 40
b) 50

c) 60

2. Čím končí Veľkonočné obdobie?
a) Zoslaním Ducha svätého
b) Nanebovstúpením
c) Nedeľou milosrdenstva
3. Kam išli dvaja učeníci, ktorým sa Ježiš zjavil na ceste z Jeruzalema po
zmŕtvychvstaní?
a) do Jericha
b) do Emauz
c) do Galgaty
4. Komu sa ako prvému zjavil Ježiš?
a) Márií
b) Petrovi

c) Márií Magdaléne

5. Kto dobehol k hrobu prvý, keď sa dozvedeli, že je hrob prázdny?
a) Peter
b) Ján
c) Jakub
6. Kto neveril apoštolom, že videli zmŕtvychvstalého Ježiša?
a) Peter
b) Nikodém
c) Tomáš
7. Kto skočil do vody, aby bol rýchlejšie pri Ježišovi?
a) Peter
b) Tomáš

c) Ján

8. Čo jedol Ježiš s apoštolmi na brehu po zmŕtvychvstaní?
a) nič
b) ryby

c) chlieb a víno

9.) Komu Ježiš povedal „Žena, prečo plačeš?“
a) Márií Magdaléne
b) Marte

c) Jane

10. Odkiaľ vystúpil Ježiš do neba?
a) z Olivovej hory
b) z Horebu

c) z Golgoty

11. Kto povedal: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami rozprával?“
a) apoštoli
b) emauzskí učeníci
c) ženy
12. Čo prisľúbil Ježiš apoštolom, keď vystupoval do neba?
a) Ducha Svätého
b) moc, ako má On

Správne odpovede na nasledujúcej strane

c) že nezomrú

Program bohoslužieb počas sviatkov

Zelený štvrtok
20. 03. 2008
Veľký piatok
21. 03. 2008

Veľkonočná nedeľa
23. 03. 2008
Veľkonočný pondelok
24. 03. 2008

Ľubianka

18 00

-

8 30 Ranné chvály
9 00 Krížová cesta

15 00
16

Biela sobota
22. 03. 2008

Oslany

45

– 19

00

poklona

8 30 Ranné chvály
9 00 – 18 45 poklona

19

00

8 00 a 11
15

00

-

00

Vešpery

8 00

-

9 30

9 30

Práca so svätým písmom – súťažná otázka
V ktorých kapitolách opisujú evanjelisti Ježišovo
zmŕtvychvstanie?
Odpovede môžete priniesť do sakristie do 19.4.2008. Dňa 20.4. 2008 pri svätej omši o 11 00 bude
vylosovanie, pri ktorom 3 správne odpovede budú odmenené vecnými cenami.
Správne odpovede testu z predchádzajúcej strany: 1b, 2a, 3b, 4c, 5b, 6c, 7a, 8b, 9a, 10a, 11b,
12a.
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