Pre deti a všetky Božie deti...

VI. ročník

Malé príbehy pre potešenie duše: „Pokrok“
Jeden cestovateľ sa vybral do nesmiernych amazonských pralesov v Južnej Amerike. Pátral po
ložiskách ropy, ktoré by tam mohli byť a veľmi sa náhlil. Prvé dva dni sa domorodci, ktorých si najal
ako nosičov, prispôsobovali vyčerpávajúcemu tempu bieleho muža. Na tretí deň však ani nepohli
a nedalo sa z nich dostať ani slovo. Stáli, akoby tam ani neboli. Bolo jasné, že sa nemienia vydať na
cestu.
Bádateľ netrpezlivo ukazoval na hodinky a veľkými gestami sa usiloval
val naznačiť hlavnému nosičovi,
že treba vykročiť, lebo čas súri.
„Nejde to,“ povedal pokojne hlavný nosič. „Títo muži napredovali veľmi rýchlo a teraz čakajú, kým
ich dohonia ich duše.
DNES ĽUDIA SÚ STÁLE RÝCHLEJŠÍ. ALE SÚ AJ NEPOKOJNÍ, VYČERPANÍ A NEŠŤASTNÍ,
LEBO ICH DUŠA OSTALA ZA NIMI A NEMôŽE ICH DOHNAŤ...

Prevzaté (Kruhy na vode), spracoval DS
Pomôž nájsť cestu do postele a oddýchni si..

Prelož 5 zápaliek, aby váhy boli v rovnováhe:
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Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov

„Nemusím sa ja báť, lebo je pri mne Mať, Mária, Mária.“ Táto slovenská chrámová pieseň povzbudzuje
veriacich k dôvere v Božiu Matku. Táto výzva nie je vymyslená pri pracovnom stole niektorého
spisovateľa. Je podopretá životnou skúsenosťou veriacich z rôznych storočí a z rôznych krajov sveta. Ako
dobrá matka prosí za mňa teraz a bude za mňa prosiť v hodine smrti.
Prežívame krásny mesiac, Máj – lásky čas hovoríme. Lásky k našej nebeskej Matke Márii. Deti
vyrábali rôzne dary, pripravili program na deň matiek. Kresťania nesmú zabudnúť ani na našu spoločnú
Matku Máriu.
Vieme, že 13. mája 1981 bol počas audiencie na námestí sv. Petra spáchaný atentát na Jána Pavla
II., vtedy však unikol smrti. On sám to pripísal ochrane Panny Márie. Povedal to aj v ďakovnej modlitbe vo
Fatime, kde nechal v kaplnke zjavení guľku, ktorou bol postrelený. Túto guľku neskôr vložil do koruny
Panny Márie.
Mária bdie nad Cirkvou, ako kedysi bdela nad dieťaťom Ježišom, keď sa úplne zasvätila jeho osobe
a záchrane ľudí.
Nemusím sa báť uctievať Máriu, nemusím sa báť, že ma budú pokladať za zaostalého kresťana, ak
ma uvidia s ružencom v ruke.
Blahoslavený pápež Ján Pavol II. chodil s ružencom v ruke po celom modernom svete. A je to
správne. Lebo Boh je večný, nestarne, je vždy moderný. A kto uctieva Máriu, žije podľa Božieho štýlu.
Lebo on zveril svojho Syna Panne Márii.
Nemusím sa báť ani keď hľadím do budúcnosti sveta. „Veď Mária kráča pred Božím ľudom celými
dejinami ako znak bezpečnej nádeje a útechy kým nepríde Pánov deň,“ čítame vo vieroučnej konštitúcii
Lumen Gentium – Svetlo národov, z Druhého vatikánskeho koncilu.
Kaplnka Božieho milosrdenstva na poliklinike Sekčov začala slúžiť veriacim práve 13. mája 2000
slávnostnou vysviackou. Už 11 rokov sa tam schádzate k najvzácnejšiemu obyvateľovi tejto planéty,
ktorého nám darovala práve Mária.
Bratia a sestry, buďme tento mesiac viac mariánsky. Potrebujeme to a Mária si to zaslúži.

o. Rastislav
Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci (19. Máj)

V Amerike zastaví na križovatke
parádne Ferrari a vedľa neho
slovenská embéčka. Z Ferrari
vykukne chlapík a hovorí:
- Dobré! To si si robil sám?
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Svätý hieromučeník Patrik

Keď sa spomenie svätý Patrik, asi väčšine ľudí príde na myseľ
muž, ktorý sa preslávil v piatom storočí misionárskou prácou na
území Írska. Jestvuje však prinajmenšom ešte jeden svätec tohto
mena: pruský biskup, ktorý žil pravdepodobne v treťom storočí a
spolu s troma kňazmi zomrel mučeníckou smrťou.
Prvý uvedený svätec zohral dôležitú úlohu v dejinách cirkví latinskej
tradície, preto sa uvádza v rímskokatolíckom liturgickom kalendári,
druhý ovplyvnil život cirkví konštantínopolskej tradície, preto sa
uvádza v gréckokatolíckom liturgickom kalendári. Teraz sa budeme
venovať tomu z nich, ktorého pamiatku nachádzame v našom
bohoslužobnom kalendári, pričom hodno spomenúť, že dané meno
pochádza z latinského slova „patricius“, označujúceho príslušníka
niektorého zo starých rímskych rodov, teda šľachtica.
Svätý Patrik sa narodil na bližšie neznámom mieste
pravdepodobne okolo roka 200 a neskôr sa stal biskupom mesta
Prusa v oblasti Bitýnia, čiže v severnej časti Malej Ázie. Vzhľadom
na prebiehajúce prenasledovanie kresťanov zo strany Rímskej ríše
spočiatku ohlasoval evanjelium s veľkou obozretnosťou, no neskôr
otvorene kritizoval pohanské kulty, a tak mnohých priviedol k svetlu

kresťanskej viery. Z uvedeného dôvodu bol zatknutý a spoločne s troma kňazmi menom Akakios,
Menandros a Polyainos bol predvedený na vypočúvanie pred Júlia, vladára danej oblasti. Keďže sa Július
práve zberal do kúpeľov, rozhodol sa zobrať uvedených štyroch mužov spútaných železnými okovami so
sebou a zaoberať sa nimi počas liečebného pobytu.
Po príchode na určené miesto priniesol Július obety pohanskému bohu lekárstva Eskulapovi a
pohanským bohyniam uzdravovania známym pod spoločným pomenovaním Sotéria. Zasadol na súdny
stolec, prikázal predviesť Patrika i jeho troch spoločníkov a povedal: „Hlupák, ktorý vzýva Krista a verí
prázdnym bájkam, pozri, aká veľká je všemohúcnosť našich bohov! Pozri, akú silu uzdravovať darovali
týmto prameňom na náš úžitok! A predovšetkým pochop, aká veľká je moc a obrovské je milosrdenstvo
nášho otca Eskulapa! Ak chceš uniknúť putám i mučeniam a pokojne žiť vo svojej vlasti, padni pred ním, s
poníženou prosbou sa mu pokloň a prines mu obetu.“ Svätý Patrik odpovedal vladárovi obšírnou rečou, v
ktorej mu vysvetlil kresťanský názor na stvorenie sveta, pričom používal terminológiu známu pohanskému
svetu, aby jeho tvrdenia boli všetkým dobre zrozumiteľné.
Július najprv trpezlivo počúval a potom zareagoval slovami: „To znamená, že Stvoriteľom všetkých
týchto vecí, o ktorých hovoríš, je váš Kristus?“ Patrik odpovedal: „Stvoriteľom všetkého je nepochybne
Kristus, nik iný, veď je napísané: «Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo
povstalo» (Jn 1, 3). A tiež: «Bohovia pohanov sú démoni, Pán však učinil nebesia»“ (Ž 95, 5 podľa
gréckeho textu Septuaginta). Vladár sa ho znova spýtal: „Krista nazývaš Stvoriteľom nebies?“ Svätec mu
odvetil: „Krista nazývam Stvoriteľom všetkého, pretože je napísané: «Lebo uvidím nebesia, diela tvojich
prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si ty založil»“ (Ž 8, 4 podľa gréckeho textu Septuaginta). Na vladárovu
otázku, či ho Kristus vyslobodí z vriacich prameňov, ak vydá príkaz hodiť ho tam, Patrik odpovedal:
„Poznám silu svojho Krista a viem, že ma môže zachovať neporušeného a nedotknutého týmito vodami,
ak bude chcieť... Nech však vedia všetci, ktorí teraz počúvajú moje slová, že tých, ktorí sa spolu s tebou
klaňajú bezcitnému kameňu sťa Bohu, čaká večné mučenie v podzemnom neuhasiteľnom ohni a v
najhlbšej priepasti“ (po grécky Tartaros).
Vladár sa veľmi rozhneval, prikázal Patrika zobliecť a vrhnúť na miesto, z ktorého pramenila vriaca
voda. Pri páde svätec zvolal: „Pane Ježišu Kriste, pomôž svojmu služobníkovi!“ Vyprsknuté kvapky vriacej
vody spôsobili viacerým okolostojacim popáleniny, no Patrik v nej stál bez akejkoľvek ujmy a zveleboval
Krista. Vtedy bezmocný vladár prikázal vojakom, aby Patrika vytiahli a spolu s jeho troma spoločníkmi
sťali. Svätec sa krátko pomodlil, sklonil hlavu a zomrel mučeníckou smrťou. Vieme, že k tomu došlo 19.
mája, paradoxne však nevieme, ktorého roku, no pravdepodobne roku 250.

Prevzaté (www.furca.sk), spracoval DS

Božím Synom a Bohom, že vstal z mŕtvych a že aj mŕtvi budú vzkriesení. Lazár je toho najlepším
svedectvom.
Odvtedy aj každý človek, ktorý zomrie, býva nazvaný Lazárom, ako aj posmrtné rúcho sa nazýva
lazaróma na pamiatku prvého Lazára. Ak totiž on vstal na slovo Krista a znova ožil, tak aj ten, čo zomrie,
vstane v posledný deň na hlas trúby a bude žiť večne. Na príhovor tvojho priateľa Lazára, Kriste, Bože,
zmiluj sa nad nami! Amen.

o. Michal
Niečo pre otestovanie si vedomostí...2Mach,Jn...(správne odpovede v ďalšom čísle)
1. Kto je Eleazar?
A - židovský zákonník
B - vrah veľkňaza Oniáša
C - veľkňaz, dosadený Nikanorom
2. Kto dal priniesť obetu za padlých v boji?
A - Jason
B - Júda Machabejec
C - Šimon
3. Akému nemravnému športu sa oddávali jeruzalemskí kňazi?
A - zápasenie
B - skok do diaľky
C - vrh diskom
4. Čo zabránilo Heliodorovi vyplieniť chrám?
A - obyvatelia Jeruzalema
B - zástup anjelov
C - kôň s jazdcom
5. K čomu navádzal veľkňaz Jason jeruzalemských mladíkov?
A - aby nosili klobúk
B - aby si oholili fúzy a bradu
C - aby boli verní kráľovi

Vzkriesenie z mŕtvych
Prežili sme Kristovo vzkriesenie. Určite je množstvo otázok ohľadom
tohto spasiteľného činu. No mňa osobne ešte viac zaujalo vzkriesenie
iného Božieho muža – Lazára. Čo s ním bolo potom? Tento úžasný zázrak
– vzkriesenie Lazára – vzbudil závisť u Židov a povstali proti Kristovi.
Veľkňazi zamýšľali zabiť aj Lazára, lebo sa preň mnohí pridávali ku
Kristovi. Ale on spoznal ich úmysly, utiekol na ostrov Cyprus a tam zotrval.
Potom ho apoštoli ustanovili za biskupa kitejského mesta. Žil dobre,
bohumilo a po tridsiatich rokoch od svojho vzkriesenia znova zomrel. Tam
bol aj pochovaný, tam urobil mnoho zázrakov. Vraví sa, že po svojom
vzkriesení jedol len pre občerstvenie, a tiež to, že prečistá Božia Matka mu
vlastnými rukami zhotovila omofor (časť biskupského liturgického odevu) a
darovala mu ho. Na základe Božieho videnia jeho čestné a sväté
pozostatky odtiaľ preniesol do Konštantinopolu múdry cisár Lev a nábožne
i s úctou ich uložil v chráme nosiacom jeho meno, po pravej strane vchodu
do chrámu, v stene oproti oltáru. Jeho vzácne pozostatky tam spočívajú dodnes a vydávajú nevýslovnú
vôňu.
To, že tento zázrak opisuje iba sám evanjelista Ján a ostatní evanjelisti o tom nepíšu, je preto, lebo
vtedy Lazár ešte žil a poznali ho. Hovorí sa, že práve vďaka tejto udalosti bolo napísané posledné
evanjelium. Veď ani o Kristovom zrodení pred vekmi ostatní nehovoria. Bolo ťažké uveriť, že Kristus bol

6. Ako je nazývaný Ježiš v evanjeliu sv. Jána? - “Ježiš Nazaretský,...
A - Syn Boží, Spasiteľ
B - kráľ židovský
C - Syn človeka
7. Čo vyhlásil Pilát o Ježišovi? – “Hľa,...
A - váš kráľ
B – židovský kráľ
C - človek
8. Akú otázku položila vrátnička Petrovi počas Ježišovho výsluchu? – “Nie si aj ty z ... toho človeka?”
A - z priateľov
B - z učeníkov
D - z apoštolov
9. Čo zdôraznil Ježiš Filipovi? – “Kto vidí mňa, vidí...
A - Otca
B - Boha
C - svoju spásu
10. Čo pripomenula Marta Ježišovi pri Lazárovom hrobe? – “Pane, už páchne, veď je už ... dni v hrobe.”
A – dva
B – tri
C - štyri

