
1/2019

„Pokoj vám! Ako mňa poslal 
Otec, aj ja posielam vás.“

Jn 20,21
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Milí čitatelia,
veľmi láskavý a milosrdný je dobrý Boh, 

ktorý nám dáva možnosť stretnúť sa aj v tom-
to roku práve v pôstnom období. Obdobie 
pôstu je požehnaným časom, v ktorom sa má 
predovšetkým uskutočniť naša vnútorná 
premena, naše vnútorné uzdravenie. Poká-
ním sa máme obnoviť a nie brať ho ako niečo 
vynútené, čo musíme. Máme čas a priestor, 
máme návody a príklady, takže môžeme 
vnímať Božie milosti pre toto obdobie pre 
nás. Dobrý Pán Boh sa nám ponúka osobne 
a intenzívne. Sám nás pripravuje na sviatky 
Veľkej noci. Je len na nás, do akej miery mu 
otvoríme dvere srdca a prijmeme jeho výzvy 
na obrátenie a pokánie. 

Ten fakt, že sme hriešni, si musí uvedo-
miť a prijať každý z nás. Ale zároveň je dôle-
žité vedieť, že sme milovaní, vykúpení a že 
Boh je nás dobrý Otec. Nikoho neodsudzuje 
za jeho hriešnosť, ale váži si každé naše uzna-
nie nehodnosti. Sme pre neho nesmierne 
dôležití, lebo sme ním milovaní. Vychádza 
nám v ústrety aj týmto časom príprav a stíše-
nia. 

Jednou z možností stíšenia je práve aj 
prečítanie si nášho farského časopisu. Sú 
v ňom naozaj pekné myšlienky, úvahy, pod-
nety i postrehy. Všetci, ktorí prispeli svojimi 
myšlienkami, našli odvahu aj takýmto spôso-
bom vyznať svoju vieru. Veď podeliť sa 
môžeme nielen chlebom, ale aj slovom. Skú-
sme sa zamyslieť nad tým, ako môžeme byť 
potrební nielen pre vlastnú rodinu, ale aj pre 
farskú. Pán nám toľko požehnáva, toľko nás 
oslovuje, toľko nám dáva... Skúsme si aj 
v tomto pôstnom období uvedomiť všetku 
lásku, ktorú máme, každý dar, ktorý dostáva-
me.

Božia náruč je otvorená pre nás. Tam nás 
objíma... tam z kríža! Tam nám zveruje svoju 
Matku, tam nám odpúšťa, tam dokonáva 
dielo vykúpenia. Choďte a ohlasujte, zadar-
mo dávajte, proste a dostanete... toľko a ešte 
omnoho viac výziev. Je čas... A. Fedorová zdroj: www.pixabay.com
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zdroj :www.pixabay.com

O jedinom pravom kríži - kríži Ježiša Krista
„Kríž je potrebný.“ Ježiš niekoľkokrát povedal, že Syn človeka musí mnoho 

trpieť, že je potrebné, aby odovzdal svoj život na dreve kríža. Sám často predstavuje 
kríž vo svetle určitej potreby k dobru - musíme vziať kríž na svoje ramená a nasledo-
vať ho, aby nám bolo lepšie.

Ak sa pozrieme dôkladnejšie na náš 
život, všimneme si, že krížu sa nedá 
vyhnúť. Neexistuje taký spôsob, žeby 
človek netrpel. Rovnako ako neexistuje 
žiadny človek, ktorý by nenosil kríž. 
Vtedy je lepšie prijať kríž, ktorý je 
nevyhnutný, ako niesť ten, ktorý je 
bremenom a následkov nášho hriechu. 

Kríž nie je vôbec znakom smrti Ježiša 
Krista. Kríž je znamením ukrižovanej 
smrti. Môže to byť lotor, zlý alebo dobrý, 
a môže to byť sám Pán Ježiš. Svastika je 
tiež krížom. (Pozn. redakcie: Svastika je 
kríž s ohnutými /väčšinou v polovici/ 
ramenami do /obvykle/ pravého uhla, a to 
buď proti smeru hodinových ručičiek 
/pravotočivá svastika   / alebo v smere 
/ľavotočivá svastika   /. Svastika sa 
vyskytuje v mnohých kultúrach po 
celom svete buď ako náboženský 
symbol, symbol rôznych organizácií 
a politických smerov alebo jednoducho 
ako dekoratívny prvok.  Dnes je 
v západnej kultúre pravotočivá svastika 
známa prevažne ako symbol nacizmu. 
Zdroj: wikipedia.sk) To je dôvod, prečo 
my kresťania neuctievame kríž! Pretože 
by sme sa stali ctiteľmi zlých lotrov. My 
kresťania neuctievame kríž, ale kríž 
Ježiša Krista. Medzi nimi je rozdiel? 
Kríž lotra je krížom prekliatia. Zlý lotor 
nielenže spravodlivo trpel, ako nám 
hovorí biblický text, ale sa aj sťažoval. 
Nielenže niesol za hriechy zaslúžený 
trest, ale ešte aj nenávidel celý svet, lebo 
bol chytený a odsúdený. Kríž dobrého 

lotra je spravodlivý kríž hriešnika. 
Dobrý lotor tiež trpel správne za svoje 
hriechy,  ale nesťažoval sa.  „My 
spravodlivo dostávame zaslúžený trest, 
ale on neurobil nič zlé“ (Lk 23, 41)  
Pochopil, že toto utrpenie pramení z jeho 
priestupkov, že je zločinec, a preto má 
takto odčiniť svoje hriechy. 

Ježiš visel na kríži nespravodlivo 
a zvolal: „Bože môj, Bože môj, prečo si 
ma opustil?“ (Mt 27, 46) Prečo teda 
sťažnosť Ježiša bola zapísaná v takej 
a nie inej verzii? Pretože Boh dovoľuje 
človeku byť úprimným. Boh dáva 
slobodu, dáva voľnosť aj utrpeniu. Boh 
to dovoľuje. 

Niekedy sa cítime v živote stratení. 
Až vo chvíľach, keď je kríž už priveľmi 
ťažký, voláme k Bohu „Bože môj, Bože 
môj, prečo si ma opustil?“ Prečo k nemu 
nevoláme skôr? Bojíme sa Bohu 
sťažovať. Prečo? „Pretože to tak 
nevyzerá. Čo si Boh pomyslí? Že nie som 
zdvorilý?“Ako keby poctivé vyjadrenie 
bolesti bolo urážkou lekára. Nepoviem 
mu, že už týždeň ma bolí brucho. Veď čo 
si ten lekár pomyslí? Že som pažravý? 

Kríž je len mostom. Veľký piatok je 
strašný a tragický, ale kresťanstvo sa tam 
nekončí. Aký zmysel by mal kríž, keby 
nebolo veľkonočné ráno? Veď aj 
Apokalypsa sa nekončí smútkom, ale 
radosťou z príchodu doby, v ktorej 
nebudú žiadne slzy, ani smútok, ani plač. 
Čo sa stane? Prichádza nový Jeruzalem, 
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Stojí to za to

nové nebo a nová zem. Pre nás to 
znamená, že každé utrpenie má svoj 
koniec.

Ak sa človek bude sústrediť iba na 
bolesť, na to, ako mu je zle, ak si začne 
namýšľať, že kríž je  posledné slovo jeho 
života, tak ho ten kríž privalí. A predsa 
tretí pád nie je poslednou stanicou 
krížovej cesty. Posledná stanica je 
vzkriesenie. „Vzkriesenie Ježiša Krista“ 
označuje smer, ktorým máme ísť 
v hodine bolesti. Bez tejto veľkonočnej 
nádeje by bol život skutočne zbytočný. 
Posledné slovo nikdy nie je slovo 
Golgoty.

Keď Peter kráčal po vode, šiel len do 
určitého bodu. Keď sa pozrel na vodu 
a videl nebezpečenstvo, začal sa topiť. 
Pokiaľ sa však pozeral na Ježiša, kráčal 

po vode. Tak je to aj s nami. Ak sa 
budeme sústrediť na naše problémy, na 
to, čo nás bolí, pôjdeme ku dnu. Ale ak 
chceme vytrvať aj napriek veľmi ťažkej 
situácii, mali by sme sa pozerať na Ježiša 
Krista. Naše oči majú byť nasmerované 
na jeho stranu. 

Čím viac to bude bolieť, tým viac sa 
ho držme. Čím viac sa trápime, tým 
častejšie sa k nemu obracajme.

M. Malina MS

Veriť, dúfať, odovzdane prosiť Ducha Svätého a ďakovať. Pri každej dobre mie-
nenej činnosti. Stojí nám však za to naša námaha a premýšľanie? Určite áno, lebo 
určite nás to aspoň obohatí. 

Často sme pri určitom riešení rôznych 
záležitostí nerozhodní. Mám to urobiť 
alebo nie? Ak pokušenie príde, čo z toho 
budem mať?  Naše plány a neodkladné 
záležitosti nemusia byť vždy tie správne. 
Časom sa daná situácia vidí inak. Vtedy 
si povieme, že je dobré byť trpezlivý 
a nie veľmi rýchly a vypočítavý. 

Dôverujme Božiemu riadeniu a pôso-
beniu Ducha Svätého. Prosme o rozlíše-
nie svojho konania, hoci to nemusí byť 
hneď a teraz. V sile modlitby a v stíšení 
umožnime Pánu Bohu pôsobiť, aby sme 
rozoznali hodnotu, ktorá stojí za to, aby 
sme do nej vložili svoju energiu a záro-
veň aj v našom svedomí zostali pokojní. 
A tak na každom z nás záleží, ako sa 

zachováme a pre čo sa rozhodneme. Mne 
sa veľmi často potvrdzuje, že vyprosené 
sily pôsobiace z Ducha Svätého sú tie 
najistejšie a správne. 

Skúste a presvedčte sa, stojí to za to! 
Stojí za námahu pretrpieť životné skúš-
ky, urážky, choroby... Nech každé naše 
úsilie a každá snaha sú vynaložené pre 
Božiu chválu a slávu, pre pokoj,  lásku, 
spolupatričnosť v rodine a vo svojom 
okolí a nadovšetko pre spásu našich duší.

Duchu Svätý, príď k nám, naplň naše 
srdcia svojou láskou. Príď, Duchu Svätý, 
na mocný príhovor nepoškvrneného 
srdca Panny Márie. 

A. Ondrejovičová

zdroj: www.pixabay.com
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Čo pre nás znamená pôst?
Opäť aj tento rok sme Popolcovou stredou prešli do pôstneho obdobia, ktoré má 

byť prípravou ducha a tela na najposvätnejší a najtajomnejší akt našej viery – zmŕt-
vychvstanie a nanebovstúpenie Krista. Dostali sme štyridsať dní, aby sme sa na toto 
mystérium pripravili a očistili svoje duše od všetkého nevhodného a nečistého. 

M á  t o  a j  i n ý 
význam. Aj naše telá 
potrebujú na prahu 
jari znovuzrodenie, 
obnovenie svojich 
zásob energie, aby 
sme vládali ďalej 
vykonávať  svoje 
činnosti. 

Kedysi bola zima 
pre ľudí temným 
a ťažkým obdobím, 
dni boli krátke a bez 
umelého svetla sa 
dalo pracovať len pár 
hodín denne. Zima 
kvôl i  výraznému 
ochladeniu klímy, 
ktorá trvala v 14. – 
18. storočí, začínala 
skôr a zásoby jedla sa 
často minuli pred jej 

skončením. O to viac sa ľudia tešili
a pripravovali na veľkonočné obdobie, 
ktoré znamenalo nádej, prichádzajúcu 
jar, svetlo a znovurodiacu sa prírodu. 

Naše telá potrebujú v súčasnej hmo-
társkej dobe pôst viac ako inokedy – 
očistenie tela od ťažkých jedál a prejeda-
nia sa a ducha od neustále prítomnej zába- 
vy a hluku. Naše životy sa skutočne napl-
nia a získajú úplne iný rozmer, ak si 
doprajeme chvíľu na počutie hlasu svojej 
duše, tela a nasledovanie Božieho plánu. 

Kedysi sa sviatky slávili vo vymedze-

né dni, vtedy sa človek mohol prejesť 
dobrôt a dosýta si oddýchnuť. Ľudia dnes 
kvôli blahobytu sviatočné správanie 
často prenášajú na každý deň a z toho 
vznikajú mnohé choroby. Pop-kultúra 
a kult globalizovanej zábavy majú svoju 
hodnotu ako umenie a kratochvíľa, ale sú 
udalosti, kam nepatria. Zanesený pohár 
umyjeme čistou vodou, aby sme sa z ne-
ho mohli napiť. Takou očistnou vodou 
nech je pre nás pôstne obdobie, aby sme 
na Veľkú noc mohli byť tou čistou vo-
dou, Božou milosťou a láskou naplnení 
a ozdravení. J. M. Matiaško

zdroj: www.pixabay.com
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Pôstne predsavzatia

Keď som premýšľala, aké predsavzatie si dám na obdobie pôstu, napadlo mi 
nejesť čokoládu. Nakoľko mám veľmi rada čokolády, a je to o mne známe, zdalo sa mi 
to vhodné a primerané. Ale keď sme sa v spoločenstve rozprávali o pôstnych predsa-
vzatiach, tak som zmenila názor.

Nie je správne dávať si také predsa-
vzatia, ktoré nemôžem zvládnuť. Záro-
veň je potrebné dať si  také  predsavzatie, 
aby ma to trošku „bolelo“, aby som pocí-
tila, že niečo je v mojom živote inak. 

Pôstnym obdobím sa mám pripraviť 
na najkrajšie sviatky v roku. Je to čas 
očistenia, ponorenia sa do seba a spoz-
nania: toto nie je celkom dobré, táto 
oblasť je mi vzdialená, tu mám ešte 
rezervy... Keď si uvedomím svoju hrieš-
nosť, otváram tým dvere pôsobeniu 
Božej milosti. Prorok Joel hovorí: 
„Srdcia si roztrhnite, nie šaty.“  (Joel 2, 
13) Chcem patriť celým srdcom Bohu, 
nie aby ma iní videli, ako sa postím, aké 
skutky konám. Chcem sa vzdať toho, čo 
ma zotročuje, čo mi bráni naplno milo-
vať, čo ma oberá o slobodu a výsadu 
kráľovského dieťaťa. Zároveň ma to 
posilňuje, formuje, mení. 

Tak aké je potom správne pôstne pred-
savzatie? Niekto sa zriekne obľúbeného 
seriálu, niekto vína, fajčenia, niekto tele-
vízie, niekto sa rozhodne viac modliť, 
viac čítať Sv. písmo a pod. Na internete 
som videla predsavzatia trochu inak, 
napr: menej rozprávaj, neurážaj sa, raduj 
sa, prekvapuj, žehnaj (Zdroj:  http://kor-
m i d l o . s k / p r e d s a v z a t i a - t r o c h u -
inak/#.XJ23VdhCe70). Určite nespráv-
ne predsavzatie je také, že ma nič nebude 
stáť. Napr. nemám problém zrieknuť sa 
cukríkov, ale mám väčší problém každý 
deň si aspoň 10 minút čítať Sv. písmo. Čo 
myslíte, ktorá z týchto dvoch možností je 

tá správna ako pôstne predsavzatie? 
A zrazu zistím, že sa to dá. Ak človek 
chce, dobrý Boh ho požehná, dá mu čas, 
posilní vôľu. Zrazu to ide, aj keď s ťaž-
kosťami. Ale o tom to je. Zrieknuť sa 
starého človeka, zahodiť lenivosť a výho-
vorky, odhaliť v sebe radosť z Božieho 
požehnania. „Hľa, teraz je milostivý čas, 
teraz je deň spásy!“ (2Kor 6, 2).

Myslím si, že pôstne obdobie je nao-
zaj krásny čas na to, aby sme znova spo-
znali Pána, aby sme nanovo objavili jeho 
lásku k nám. Je to jeho dar pre nás a my 
poznávame, že naše „zrieknutie sa“ má 
zmysel. Je to zrieknutie sa nie „niečoho“, 
ale „pre niekoho“. Odpútavame sa od 
niečoho, aby sme našli niekoho. Posvä-
cujeme sa, rastieme v láske. 

Prajem nám všetkým, aby tento pôst-
ny čas bol naozaj požehnaný, aby nám 
menil predovšetkým srdcia. Prijmime ho 
ako dar od nášho dobrého Pána.

A. Fedorová



8

„Desatoro“ vlažného kresťana
Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiežby si bol studený alebo 

horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst. Lebo hovo-
ríš: „Som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič“ - a nevieš, že si biedny, poľutova-
niahodný, chudobný, slepý a nahý. (Zjv 3, 15-17)

Nedávno som v aplikácii YouVersion 
(plány čítania Biblie s komentármi – 
konkrétne v pláne Bláznivá láska s Fran-
cisom Chanom) čítala nasledovný profil 
vlažného kresťana, ktorý som si pre seba 
vzhľadom na uvedený počet bodov 
nazvala „desatoro“ vlažného kresťana. 
Pozrime sa teda spolu, čo podľa neho 
robia vlažní kresťania:

1) Pravidelne sa zúčastňujú boho-
služby. Očakáva sa to od nich, sú pre-
svedčení, že je to niečo, čo „dobrí kres-
ťania“ robia, tak to robia aj oni.

2) Dávajú peniaze Cirkvi a na cha-
ritu… pokiaľ sa to nezačne dotýkať 
ich životného štandardu. Ak majú 
peniaze navyše a je to pre nich ľahké 
a pohodlné, tak sa určitej sumy vzda-
jú.

3) Túžba zapadnúť v Cirkvi, ale aj 
mimo nej - viac sa zaujímajú o to, čo si 
myslia o nich ľudia, ako čo si o ich 
srdci a živote myslí Boh.

4) V skutočnosti nechcú byť uchrá-
není od hriechu, ale od trestu zaň.

5) Dojímajú ich príbehy o ľuďoch, 
ktorí robia veľké veci pre Boha, ale oni 
sami nekonajú. 

6) Vlažní ľudia označujú to, čo 
Ježiš očakával od svojich nasledovní-
kov ako „extrémne“.

7) Len zriedka sa rozprávajú o vie-
re so svojimi susedmi, spolupracov-
níkmi alebo priateľmi. Nechcú byť 

odmietnutí a nechcú, aby sa iní cítili 
nepríjemne v ich prítomnosti, keď 
začnú hovoriť o citlivých záležitos-
tiach, ako je náboženstvo.

8) Hodnotia svoj život ako „dobrý“, 
keď sa porovnávajú so svetským spô-
sobom života. Sú spokojní, lebo nežijú 
taký zlý život, ako niektorí ľudia okolo 
nich.

9) Hovoria, že poznajú Ježiša a že je 
časťou ich života. Ale len časťou. Dáva-
jú mu čiastku svojho času, peňazí, 
myšlienok, ale nedovolia mu riadiť ich 
život.

10) Milujú Boha, ale nie celým srd-
com, dušou a silou. Milujú aj ostat-
ných, ale nie tak, ako samých seba.

Neznie vám to povedome? Aj vy ste 
sa v niektorých bodoch našli? Nuž, ja sa 
musím priznať, že som medzi týmito 
desiatimi charakteristikami len veľmi 
ťažko hľadala aspoň jednu-dve, o kto-
rých by som mohla s čistým svedomím 
vyhlásiť: „Tak toto sa mňa netýka...!“ 
Dosť ma to zasiahlo, tak som sa rozhodla 
s niektorými mojimi úvahami podeliť aj 
touto formou.

„...viac sa zaujímajú o to čo si 
myslia o nich ľudia, ako čo si o ich 
srdci a živote myslí Boh...“ 

Nevyrastala som v tomto regióne, 
som mestské dieťa a hoci som ako 
dospievajúca až nezdravo závisela od 
toho, čo si o mne moje okolie myslí, poda
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rilo sa mi z tohto „neduhu“ vyrásť - 
a myslím si, že to bolo vo veľkej miere 
najmä vďaka živej viere, ktorou ma Boh 
neskôr v dospelosti obdaroval. Dodnes 
ma preto veľmi udivuje a občas aj dráždi 
veta, ktorú tu vo svojom okolí medzi 
veriacimi bratmi a sestrami v rôznych 
obmenách zarážajúco často počujem:
„A čo na to povedia ľudia...?“ Pritom si 
málokedy uvedomíme logický paradox 
tejto otázky – pretože zvyčajne platí – 
koľko ľudí, toľko názorov, a teda – nao-
zaj sme v danej chvíli zvedaví na všetky 
alternatívy odpovede na túto otázku? Nie 
je možné vyhovieť každému, to mi určite 
dáte za pravdu. Tak prečo si potom máme 
klásť takúto nezmyselnú otázku a nechať 
sa vo svojom živote a rozhodovaní 
ovplyvňovať akýmsi hypotetickým 
nesúhlasom kohosi z davu...? Vždy sa 
nájde niekto, komu sa naše počínanie 
páčiť nebude, a to je pritom úplne jedno, 
či niečo aktívne robíme alebo naopak 
nerobíme celkom nič..., či si oblečieme 
to alebo ono, či sa snažíme byť milí alebo 
naopak – chceme mať s každým pokoj – 
vždy sa nájde niekto, kto náš postup tak 
či onak okomentuje, i keď len vo svojej 
mysli – a to už či si tú otázku vopred 
klásť budeme alebo nie.

Drahí moji, zamyslime sa každý vo 
svojom srdci, ako často nás – i v malič-
kostiach – ovplyvňuje v podvedomí táto 
otázka. A hlavne ako často nás tak brzdí 
vykonávať všeobecne prospešné veci 
nielen pre nás, ale aj pre všetkých ostat-
ných, a teda aj tých, čo by na to niečo 
„povedali“... Prečo váhame v kostole 
vystúpiť prví z lavice na sväté prijímanie 
a radšej necháme kňaza aj s Pánom Ježi-
šom čakať na nás? Prečo otáľame ponúk-
nuť svoje prirodzené talenty pri rôznych 
príležitostiach – „Veď čo by na to iní 

povedali, že chceme vytŕčať z davu?“ 
Ako často si miesto tejto otázky spytuje-
me svedomie a pýtame sa Boha, čo on 
v tej či onej veci od nás očakáva? Ako by 
on ohodnotil naše postoje a túto našu 
„VLAŽNÚ opatrnosť“? 

Pánove slová v liste laodicejskej 
cirkvi zo Zjavenia sv. Jána sú tvrdé. Ale 
ruku na srdce – ako by nám chutilo 
oteplené, odstáte pivo či vychladnutá 
nedeľná polievka? Nenapadlo by aj nás 
ako prvé vypľuť z úst to nechutné sústo, 
čo sa tam práve dostalo...?

Našťastie, milí moji – Boh je aj tomto 
všetkom nekonečne milosrdný: na jednej 
strane tvrdé slová napomenutia, na stra-
ne druhej vždy láskavo pripravený 
odpustiť. On chápe naše slabosti lepšie 
ako my sami – a stojí  neustále pri nás, 
aby nám ich pomáhal prekonať. Stačí ho 
len o to s úprimným srdcom žiadať a dô-
verovať mu. Preto nepýtajme sa už  „Čo 
na to povedia ľudia...?“ Ale radšej sa 
opýtajme: „ČO NA TO VRAVÍŠ TY, 
PANE...?“ A môžeme si byť istí, že keď 
sa na nás bude náš Pán dívať, s úľubou 
a spokojne vyriekne „Toto je môj milo-
vaný syn/moja milovaná dcéra...“ Aj 
naše okolie nás automaticky bude viac 
rešpektovať a prijímať. A k tomu nám 
všetkým  vrúcne žehnám.

J. Mokrá

zdroj: www.pixabay.com
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Ako som umierala svojim predstavám
Ako väčšina ľudí som mala rôzne sny, predstavy a očakávania. Mnohé boli ovplyvne-

né filmami, knihami, rozprávaním iných ľudí. Moje predstavy boli častokrát veľmi kon-
krétne, presne som vedela, ako by som chcela prežívať prázdniny, oslavy, niektoré situá-
cie, rozhovory.

Ale veľakrát som si ani neuvedomova-
la, že je to len moje očakávanie, že  prípad-
nú reakciu druhých ľudí som nepovažova-
la za správnu iba preto, lebo  som čakala 
niečo iné a že to nie je ich problém, ale 
môj. Zákonite potom prišlo sklamanie 
a znechutenie. Nechápala som, prečo sa 
ľudia správajú ako sa správajú, prečo ma 
nechápu a zraňujú. 

Veľmi dlho sa v mojom živote nič neme-
nilo. Až kým nezasiahol Boh a nezačal mi 
ukazovať, že príčinou mojich sklamaní sú 
moje očakávania. Jasné, že to neznamená, 
že všetko, čo som očakávala boli nejaké 
blbosti alebo nereálne veci. Veľakrát som 
mala celkom odôvodnené predstavy a boli 
aj správne a mala som aj nárok, aby sa veci 
vyvíjali tak, ako som chcela, ale nič to 
nemenilo na fakte, že jediným výsledkom 
bolo sklamanie. Myslím, že to zažil asi 
každý z nás, ktorý napríklad vstupoval do 
manželstva s určitými túžbami a snami 
a veril, že sa splnia. Jasné, že to bolo inak. 
Dodnes si pamätám, ako som sa topila 
v sebaľútosti, keď môj muž so mnou neo-
slávil naše výročie svadby tak, ako som 
túžila ja, ako som si myslela, že ma asi 
nemá rád, veď keby ma ľúbil, tak by vedel, 
po čom túžim. Paradoxne som mu to ale 
väčšinou ani nepovedala. Podobne to vyze-
ralo aj s inými mojimi vzťahmi, počnúc 
rodičmi, súrodencami, priateľmi... Vždy  
boli veci, ktoré som vnímala, že mali pre-
behnúť inak, že toto nebolo ono. 

Ďalšia vlna zmarených predstáv prišla 

s pubertou mojich detí. Kým boli malé, 
boli ako tak pod mojou kontrolou a robili 
viac-menej to, čo sa im povedalo. S puber-
tou však prišlo presadzovanie ich vlastné-
ho ja. Veľa vecí robili inak, ako som chcela 
ja alebo inak, ako by sa mi to páčilo. 

Absolútne si neviem predstaviť, ako by 
som žila ďalej nebyť Božieho usmernenia. 
Asi by som sa zbláznila z pocitu, že ma 
nikto nechápe a všetko robí zle. Niekedy 
pred dvoma – troma rokmi sa mi začal Boh 
prihovárať v tejto oblasti a učiť ma, že 
moje očakávania a predstavy nemusia byť 
vždy správne alebo jediné správne a tiež, 
že je zbytočné sa tak veľmi na ne viazať 
a trápiť sa kvôli nim. Najprv mi začal uka-
zovať všetky klamstvá, ktoré som mala 
načítané v našom manželstve a neskutočne 
ho uzdravil. Čo bolo zvláštne, že veci, po 
ktorých som tak nesmierne túžila celé 
roky, mi dal až vtedy, keď som si na nich 
úplne prestala zakladať. Najprv som úplne 
umrela túžbe po nich a potom zrazu prišli 
úplne ľahko. A toto sa naozaj stalo vo via-
cerých oblastiach v mojom živote. 

Postupne mi Boh ukazoval, ako som sa 
snažila zväzovať do svojich predstáv a plá-
nov aj ďalších ľudí. Pamätám si na môj 
riadny údiv, keď som sa trápila kvôli 
mojim deťom a mala pocit, že sa Bohu 
vzďaľujú. Vtedy mi Boh ukázal, že je to 
celé inak. Ja som mala predstavu, čo by 
mali robiť, ony boli pritom oveľa ďalej, 
len to žili iným spôsobom. 

Častokrát máme falošné predstavy 
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o Bohu, o tom, ako by mal konať, ako by sa 
nám mal prihovárať, ako by mal odpove-
dať na naše modlitby. A keď tak nekoná, 
prichádza pocit, že na nás kašle, že mlčí, že 
mu je to jedno. Viackrát v mojom živote 
som zažila to, že Boh konal, ale úplne inak 
– oveľa lepšie. Jasné, niekedy neurobil 
presne to, čo som čakala, trvalo to oveľa 
dlhšie a vyzeralo to úplne inak, ale bola to 
riadna pecka! Nielenže splnil, ale ešte aj 
pridal bonusy. Myslím, že je fakt dôležité 
uvedomiť si, že Boh aj sám hovorí, že jeho 
myslenie a cesty sú úplne iné ako naše. 
Veľakrát v Biblii vidíme, že ak si ľudia 
hľadali svoje vlastné chodníčky, napr. 
Abrahám, a neboli dosť trpezliví, tak si len 
privodili problémy. Myslím, že práve tu je 
miesto pre našu vieru, tu môžeme naozaj 
jasne ukázať, či naozaj veríme, keď čaká-
me, aj keď to vyzerá celé také nereálne, 
keď Boh mlčí a zdanlivo sa nič nedeje. 
A tiež je to moment, kde nás naozaj podrží 
Sväté písmo, keď si čítame o tom, aký Boh 
je, lebo naše pochybnosti neustále prichá-
dzajú a kazia Božie veci. A vtedy je naozaj 
dôležité pripomínať si, aký Boh je a nedr-
žať sa iba svojich dojmov a pocitov. Pamä-
tám si, ako som raz bola v takých riadnych 
pochybnostiach, či si ma Boh vôbec vší-
ma, či mu na mne naozaj záleží a večer mi 
vyšiel čítať žalm, kde sa písalo, že ma má 
stále na očiach a že sa zo mňa teší. To bolo 
naozaj úžasné. Vedela som, že to bolo pre 
mňa. 

Ešte ťažšie ako čakanie na splnenie 
prísľubu bolo umieranie svojim predsta-
vám, svojim ambíciám. Tie prípady, kedy 
sa moje túžby nenaplnili vôbec. Alebo len 
poznanie, že sa to nemusí splniť. To bolo 
fakt ťažké, keď som musela toľko vecí 
púšťať a zmierovať sa s tým, že to bude 
inak, ako by som chcela ja. Tu som nie 
vždy vnímala, že Boží plán je lepší. Isteže 

je, ale ja som to chcela inak, nebolo mi to 
príjemné takto.

Častokrát som mala očakávania aj od 
samej seba. Naozaj som netušila, aký som 
veľký cholerik a ako mám málo trpezli-
vosti, kým sme neadoptovali naše dve 
dcéry. Bola som zo seba toľkokrát znechu-
tená a sklamaná a mala som vtedy fakt 
problém ísť k Bohu a ukazovať sa mu taká 
neschopná.  Mala som predstavu, že adop-
tívna mama musí byť totálne láskavá, citli-
vá, nekonečne dobrá a trpezlivá. Ja som to 
s mojím vrieskaním nespĺňala vôbec. Boh 
ma cez moje deti riadne orezával. A tiež mi 
ukazoval, že zárukou šťastia nemusia byť 
famózne vysvedčenia či haldy diplomov 
za mimoškolskú činnosť. Moje deti majú 
napriek nespornému talentu toto všetko 
úplne na háku. Sú však úžasní parťáci
a majú dobré srdcia, pomáhajú si a sú 
k sebe navzájom láskaví. Veľmi sa teším, 
že Boh má so mnou takú trpezlivosť a že 
konečne zažívam v mnohých oblastiach 
skutočnú pohodu, hoci prebiehajú úplne 
inak, ako by som čakala .

Hana Bendová
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Pravoslávna Veľká noc
Blížia sa sviatky Veľkej noci a bolo by zaujímavé si pripomenúť, ako sa slávia 

u inej kresťanskej cirkvi - v pravosláví. Pri porovnaní nám vyjdú na povrch jasné 
podobnosti, veď sviatok čerpá z jednej ranokresťanskej tradície, ale aj mnohé odliš-
nosti. 

Na východe sa sviatky Veľkej noci 
nazývajú výhradne Pascha a aj výpočet 
dátumu je iný, dodnes sa riadi julián-
skym kalendárom. Vždy sa musí dodržať 
to, že to musí byť prvá nedeľa po prvom 
splne po jarnej rovnodennosti (21. 3.). 
Preto sa môže naša a pravoslávna Veľká 
noc teoreticky minúť aj o päť týždňov. 
V stredoveku mala tieto výpočtové 
tabuľky na starosti len úzka skupina gra-
motných mníchov. V roku 1492 sa tak 
stala vážna situácia - podľa starého 
kalendára uplynulo 5000 rokov od stvo-
renia sveta, čo viedlo k očakávaniu 
konca sveta a návratu Krista. Na Rusi 
dokonca nikto nepočítal dátumy sviat-
kov, takže sa toho ujal sám patriarcha až 
začiatkom marca. Aj použitá liturgia je 

samozrejme iná, dodnes pretrva-
la liturgia sv. Jána Zlatoústeho 
ešte z byzantských čias, čo spô-
sobuje aj to, že omše sú dlhšie 
ako naše. Najdlhšia slávnosť 
začína v sobotu večer a modlitby 
pri sviečkach, striedané proce-
siami vo vnútri chrámov, trvajú 
až do úsvitu veľkonočnej nede-
le. Potom nasledujú v domác-
nostiach tradičné slávnostné 
raňajky, s vajíčkami a kuličom-
chlebom. V Rusku sa miestami 
ešte výnimočne pri tejto príleži-
tosti používa starý kresťanský 
pozdrav ,,Christós voskrése“. 
Samotný sviatok sa slávi v rámci 
jedného týždňa, v ktorom majú 

sviatočné dni prídomok Svetlý, teda 
Svetlá sobota, Svetlá nedeľa. 

Aj napriek všetkým podobnostiam je 
potrebné si uvedomiť vieroučné rozdie-
ly, aj rozdielnosť tradície vo vzťahu 
k veriacim, ktoré odlišujú ortodoxné 
cirkvi. V samotnom Rusku sa už dávno 
z tejto cirkvi stala opora samodŕžavia 
a nacionalizmu, čoho prejavom je aj to, 
že prezident a premiér sa musia zúčast-
ňovať omše celebrovanej patriarchom. 
Rusi veria, že táto viera je jediná správna 
a vnímajú ju skôr ako uchovávateľku 
ruskej kultúry a hodnôt, než skutočne 
duchovne živú. Skutočnú hĺbku kedysi 
pol i t ikou neskazenej  v iery  nám 
sprostredkuje aspoň krásne stredoveké 
ikonopisectvo. J. M. Matiaško
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Dedičstvo otcov
14. februára sa v Cirkvi slávi sviatok sv. Cyrila a Metoda, na Slovensku slávime 

slávnosť 5. júla. Sú to spolupatróni Európy. V roku 863 prišli na územie Veľkej Mora-
vy spolu s niektorými ďalšími spoločníkmi šíriť kresťanstvo a kultúru. 

Solúnski bratia zostavili pre Slova-
nov písmo, do jazyka starých Slovanov 
preložili celú liturgiu a časť Biblie. 
Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri 
kultúrnom a náboženskom zrode nášho 
národa. Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako 
zvykneme hovorievať – cítiť dodnes.

Spomenutá spomienka ma podnietila 
k úvahe, že prostredníctvom ich evan-
jelizácie sme sa mohli veľa dozvedieť aj 
o našej patrónke Sedembolestnej Panne 
Márii, ktorej sochu si uctievame aj v na-
šom farskom kostole. Avšak vedľa tejto 
sochy máme prázdnu poličku, na ktorej 
by sa mohla umiestniť napríklad socha 
sv. Cyrila a Metoda. Práve ich socha by 
nám mohla pripomínať ich posolstvo 
a pomôcť k väčšej úcte k nim aj takýmto 

spôsobom. Mám nádej, že tento článok 
dá podnet k väčšej vďake Bohu za nich 
a za ich dielo, ktoré je pre nás cenným 
dedičstvom. Aby ho aj ďalšie generácie 
prijali, vážili si ho a žili. 

Panna Mária, Pomocnica kresťanov, 
oroduj za nás.

A. Ondrejovičová

Vstaň z hrobu
Vstaň z hrobu a vstaň z popola,
nech nekričí už diabol v nás ...
Kde láska predtým nebola,
tam vráti pokoj Boh a čas.

Vstaň a kráčaj, spievaj, chváľ,
veď hrob je prázdny v samote,
Milovať ťa neprestal,
chce žiť aj v tvojom živote.

Tak ukáž svetu, že si ten,
čo silu hľadá v nádeji,
čo začne každý nový deň
bez úderov a trofejí ...

Len jedna sila víťazí
a nesie pečať večnosti,
keď silu smrti porazí,
keď vracia duši cennosti.

To vtedy vchádza mocný Boh,
a kráča priamo ku tebe.
Neotriasa si prach z nôh,
veď kráča v sláve, velebe ...   

Tak vstaň a choď mu oproti,
veď silu dá ti iba On ...
On láskou chráni životy,
On chce byť tvojím priateľom.

A. Fedorová
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Raz ráno
Raz ráno, keď som si čítal Sv. písmo na daný deň podľa liturgického kalendára 

a uvažoval som nad ním, tak mi napadla myšlienka podeliť sa so svojou skúsenosťou 
cez tento článok v časopise. Text bol z evanjelia podľa Lukáša 5,12-16: Keď bol Ježiš 
v ktoromsi meste, zjavil sa muž plný malomocenstva. Len čo zbadal Ježiša, padol na 
tvár a prosil ho: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ On vystrel ruku, dotkol sa ho 
a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A malomocenstvo z neho hneď zmizlo.

Zamyslel som sa nad tým, ako veľmi 
túžil spomínaný malomocný po uzdra-
vení, o koľko VIAC chcel, v porovnaní 
s ostatnými rovnako chorými ako on. 
Riskoval a išiel za Ježišom do mesta. 
A možno tam, niekde za bránami, boli 
ďalší malomocní, ktorí len šomrali na 
svoj osud a možno si vraveli: „Keby sme 
boli zdraví, tiež by sme chodili s Ježišom 
ako jeho učeníci, ale takto...“ A našiel sa 
jeden odvážny, ktorý chcel VIAC. Ne-
chcel už len bedákať a rozhodol sa pre to 
niečo urobiť, riskovať, obetovať... 

Pripomenulo mi to obdobie minulého 
roka, keď som prišiel o silu a samos-
tatnosť, čo sa týka môjho telesného zdra-
via, ale rozhodol som sa to obetovať. 
A dobrý Boh mi to vynahradil. Doprial 
mi spoznať nových ľudí, plných viery 
a Ducha. Doprial mi v hĺbke zažiť jeho 
blízkosť a pôsobenie. 

V novembri som sa zúčastnil dvoch 
akcií, ktoré sa mi tiež spájajú s týmto 
úryvkom z Písma. 

Ak si niekto myslí, že Godzontour je 
len pre mladých a ich hlučný prejav 
nemá nič spoločné s prežívaním viery, je 
na veľkom omyle. Práve tam som začal 
väčšmi prežívať túžbu chcieť viac, čo 
bolo aj heslom tohtoročnej tour. Cez 
slová a posolstvo na tejto akcii som začal 
hľadať, čo viac by som chcel. Myslel 
som si, že chcem mať viac, no nakoniec 
som zistil, že chcem dať viac. Viac času 
venovať Bohu v  modlitbe, viac času mu 
venovať vo svojich blízkych, aj cudzích, 
ktorí sa už potom stali blízkymi. Viac 
času stráviť čítaním Sv. písma, modlit-
bou nad Písmom a žitím s Písmom. Toto 
ma naučil kurz Emauz, ktorý som absol-
voval pár dní po Godzontour. Kurz bol 
pre mňa osobne, a myslím že aj pre všet-
kých učastníkov, obohatením aj vďaka 
pátrovi Zbyškovi a jeho týmu, ktorí kurz 

zdroj: www.pixabay.com

zdroj: www.pixabay.com
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5. farský ples
V sobotu 23. februára 2019 v Kultúrnom dome v Ráztočne sa uskutočnil 5. farský 

ples. Zúčastnilo sa ho 130 hostí. O zábavu sa postarala hudobná skupina RIOS 
z Prievidze, plesové menu zabezpečil Hotel Bojnický vínny dom. Prítomných zabáva-
la mládež z našej farnosti.

Tento rok som mala možnosť zúčast-
niť sa farského plesu. Bol to už síce piaty 
ročník, ale pre mňa to bola premiéra. Ako 
to už býva s prvými zážitkami, bola som 
nadšená a plná očakávaní.

Organizátori si miesto konania vyb-
rali veľmi dobre. Kultúrny dom v Ráz-
točne je ako stvorený na takéto podujatia. 
Pri vstupe ma očarila krásna výzdoba 
a hneď po uvítaní hostiteľom a jeho man-
želkou nás usadili ku vkusne vyzdobené-
mu stolu. Priestranná sála sa postupne 
zaplnila až stovkou hostí a po speváckom 
vystúpení Noriky Kovalíkovej sa rozvl-
nila v rytme viedenského valčíka, pri 
ktorom vynikali prekrásne róby prítom-
ných dám.

Keď už nám trochu vyhladlo, mohli 
sme si vybrať z viacerých druhov chut-
ných jedál, ktoré pre nás pripravil Boj-
nický vínny dom. Nasledoval program, 

v ktorom účinkovali aj prítomní hostia na 
čele s pátrom Czeslawom a jeho skvelou 
situačnou komikou. Mne osobne sa naj-
viac páčil tzv. Belgický tanec. Učil nás 
ho páter Matej a ako už názov prezrádza, 
pochádza z Belgicka, ale je populárny po 
celom svete, pretože je skvelým 
prostriedkom k spájaniu ľudí. Tancuje sa 
v kruhu na štyri doby, má jednoduché 
kroky a ústredná melódia je veľmi chyt-
ľavá. Do tanca ďalej hrala skupina RIOS, 
ktorá nás počas celého večera zabávala 
hudbou z každého súdka. Na svoje si 
prišli všetky generácie. Dosýta sme si 
zatancovali a zabavili sa s priateľmi zo 
spoločenstva.

A čo dodať na záver? Tento ples ďale-
ko predčil všetky moje očakávania a urč-
ite sa ho zúčastním aj o rok.

M. Zeleníková

viedli. Potom prišlo obdobie adventu 
a oslava príchodu malého Ježiška, ktorý 
prišiel na svet s jediným zámerom, nielen 
dať viac, ale dať všetko, len aby nás vykú-
pil a daroval nám to najvzácnejšie. 

Inšpirovaný kurzom Emauz sa 
zamýšľam, aké mal meno ten malo-
mocný alebo ako sa volal ten, čo zostal za 
bránami mesta. Ktorý z nich sa volal ako 
ja? V kom sa vidím? Som ušomraný člo-
vek, ktorý hľadá výhovorky a nie rieše-
nia a namiesto toho, aby som sa pohol 
z miesta, budem sedieť, čakať a riešiť čo 

keby...  Každý deň dostávam milosť, aby 
som dokázal, že chcem viac ponúknuť 
a viac sa začať starať nie o svoju spásu, 
ale o spásu druhých. Veď aj Ježiš prišiel, 
aby svet spasil. Každý nový deň mám 
možnosť niečo viac ponúknuť, o kúsok 
viac sa pohnúť bližšie na ceste k Ježišovi.  
Prekročiť hradby mesta a pristúpiť 
k nemu s prosbou. Nebáť sa, že by ma 
nevyslyšal. Veď za každé viac, čo som 
urobil, ma stonásobne odmenil.

Ľubo M. 



16

Mať či nemať až tak rád
Mať či nemať až tak rád. Koho? Čo? „Nech sa radujú srdcia tých, čo milujú 

Pána.“ (Ž 105, 3) A on, náš dobrotivý Boh, vyžaduje, aby sme sa aj my mali radi v na-
šom rozumovom úsilí a svojou dobrou vôľou. K tomu nám slúžia aj postoje, dispozí-
cie, trvalé dokonalosti rozumu a vôle, ktoré usmerňujú naše činy a riadia naše sprá-
vanie podľa rozumu a viery (KKC). 

Máme radi prírodu. V skutočnosti 
nám je potrebná pre existenciu – pre ži-
vot. Vzduch, voda, pôda, lesy, živočíchy 
a rastliny majú v prírode veľký význam. 
Vzduch a voda sú pre život nesmierne 
dôležité. Lesy podporujú vsakovanie 
vody, zmierňujú nebezpečenstvo škôd 
spôsobených povodňami, zmierňujú 
rýchlosť vetra, sú prirodzeným prostre-
dím pre mnohé druhy užitočnej a lovnej 
zveriny a miestom produkcie lesných 
plodov. Človek lesy využíva aj na rekre-
ačné účely. Rastliny sú potravou a príbyt-
kom živočíchov i človeka. Živočíchy 
svojím metabolizmom pomáhajú rozkla-
dať látky v prírode, poskytujú si navzá-
jom potravu a sú potravou i pre nás. Spo-
lužitím rastlín i živočíchov sa vytvára 
rozmanitosť prírody. 

Avšak dnes je často rozporuplné, ako 
sa k tomuto veľkému daru od Pána Boha 
staviame. Stvoriteľ toto všetko stvoril. 
Človeka stvoril na svoj obraz a jemu dal 
poslanie zaobchádzať s ostatnými tvormi 
a všetkým stvorenstvom zmysluplne, 
láskavo a rozumne. Avšak dnes akoby sa 
v určitých zákonoch znižovala ľudská 
dôstojnosť pod úroveň zvierat i iných 
živočíchov. Tie sú často chránené viac 
ako človek. Zabúdame na správny postoj 
k prvoradej úcte a pozornosti k ľudským 
bytostiam. Či sú to ľudia rôznej pleti, 
vierovyznania, chorí, starí, chudobní – 
mnohí sú veľmi často zaznávaní, ponižo-
vaní,  a to tak,  že sú bez súcitu 

„likvidovaní“. Hoci u zvierat je to až 
zločin. Napríklad domáce zvieratá - psy, 
mačky - sú zákonmi chránené. Hoci sú 
choré, prestárle – sú opatrované, ošetro-
v a n é ,  h ý č k a n é .  I c h  ú h y n  j e 
„oplakávaný“, pritom je to prirodzený 
kolobeh. Takéto správanie je nákladné, 
až finančne náročné. Netvrdím, že zvie-
ratá nie sú dôležité, ale nemôžu byť dôle-
žitejšie ako ľudia. Ľudský život a ľudská 
dôstojnosť by mali byť tou najvyššou 
prioritou.

Človek je jediný tvor na zemi, ktorý je 
povolaný, aby mal poznaním a láskou 
účasť na Božom živote. Keďže je stvore-
ný na Boží obraz, má dôstojnosť osoby. 
Nie je niečím, ale niekým. Je schopný 
poznať seba, využívať svoj rozum a slo-
bodnú vôľu, slobodne sa dávať a vstupo-
vať do spoločenstva s inými osobami 
(morálne vyspelými). Milosťou je povo-
laný k zmluve so svojím Stvoriteľom, 
aby mu dal odpoveď viery a lásky, ktorú 
nik iný nemôže dať namiesto neho.

Zamyslime sa. Aký postup hodnôt 
uznávame a potrebujeme? Koho budeme 
rešpektovať, čo schvaľovať?

Panna Lasaletská, svetlo slepých 
a zaslepených, oroduj za nás.

A. Ondrejovičová
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Rozpis svätých omší počas veľkonočných sviatkov
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Lúčime sa s nádejou na stretnutie:

18

Vincent Mäsiar  77 r. Ráztočno

Jozef Lenhart  80 r. Lipník

Anna Dobrotková 94 r. Ráztočno

Mária Škrteľová  94 r. Ráztočno

Mária Lišková  91 r. Veľká Čausa

Ľudovít Ľahký  79 r. Chrenovec - Brusno

Jozef Rendek  76 r. Malá Čausa

Michal Kanianský 80 r. Ráztočno

Anna Čampišová  79 r. Malá Čausa

Ingrid Rendeková 52 r. Chrenovec - Brusno

Jozef Šimko  75 r. Malá Čausa

Ján Kotian  78 r. Jalovec

Augustína Podolcová 80 r. Lipník

Mária Lacková  96 r. Jalovec

Michal Matejovič 40 r. Jalovec

Filomena Budovičová 84 r Chrenovec - Brusno

Ivana Tonhauzerová 42 r. Chrenovec - Brusno

Júlia Keratová  77 r Jalovec

Daniel Holub  Benešov
Sofia Fojtíkova  Morovno
Linda Laluhová  Veľká Čausa
Igor Jóčik  Prievidza
Eliška Mastišova  Bratislava

Vítame v rodine Cirkvi:



D
etský 

kútik

1.   Kto z apoštolov zostal pod 
krížom?

2.   Kto utrel Ježišovi šatkou tvár?
3.   Koho Ježiš napomína, aby nad 

ním neplakali?
4.   Aký nápis bol na kríži?
5.   Kto pomohol Ježišovi niesť kríž?
6.   Kto zradil Ježiša bozkom? 
7.   Aký nástroj použili apoštoli na 

obranu Ježiša v záhrade?
8.   Aké kvapky tiekli Ježišovi po tele 

v záhrade?
9.   Kto trikrát zaprel Ježiša, že ho 

nepozná?
10. Ako sa volá kopec, kde Ježiša 

ukrižovali?
11. V ktorom meste Ježiš vyrastal?
12. Čo použili na pripevnenie Ježiša 

na kríž?
13. Ako sa volá Matka Ježiša?
14. Ako sa volá obdobie prípravy na 

Veľkú noc?
15. Čo dali Ježišovi vojaci na hlavu?
16. Čo pribili Ježišovi na kríž?
17. Čím prebodli Ježišovi bok?
18. Kto povzbudzoval Ježiša 

v záhrade?
19. Kto odsúdil Ježiša?
20. Čo robili vojaci Ježišovi pred 

smrťou? 

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

17.

18.

20.
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„Veľká láska
dokáže malé veci 

premieňať na veľké. 
Iba láska dáva 

našim skutkom hodnotu.“

sv. Faustína


