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Úvodník
Na začiatku tohto čísla si urobíme dychové cvičenie. Najprv sa zhlboka nadýchnite
a potom vydýchnite všetok vzduch z pľúc. Je to dobrý pocit, však? Teraz vyskúšajte niečo iné.
Opäť sa zhlboka nadýchnite, ale tentoraz nevydýchnite. Nadychujte sa, až kým už viac
nevládzete. Potom zadržte dych tak dlho, ako len môžete. Ak na to máte kapacitu pľúc, môže
to trvať aj viac než jednu minútu. Ale potom už musíte vydýchnuť. Takto nás Boh stvoril.
Stvoril nás, aby sme sa nadychovali a vydychovali. Toto malé cvičenie nás môže naučiť niečo
dôležité o kresťanskom živote. Ako katolíci máme veľa príležitostí „vdychovať“ všetko, čo má
Boh pre nás: v modlitbe, v Písme, v priateľstve spolubratov vo viere a predovšetkým
v Eucharistii. Práve tak ako potrebujeme prijímať všetky tieto požehnania, musíme aj
vydychovať. A to je našou úlohou na tento mesiac Jún: „vydychovať“ lásku a milosrdenstvo
Božského Srdca tak, že budeme o viere hovoriť ľuďom v našom okolí.
Téma Svetových dní mládeže 2013 v Rio de Janeiro (a aj stretnutia mládeže
v Ružomberku) 23. – 28. Júla je: „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov“ (Mt
28,19). Poznáte národ, ktorý sa volá Sused(ka)? Alebo Kolegyňa či Spolužiak? Možno
Bratranec alebo Teta? Toto sú „všetky národy“ pre väčšinu z nás. Získavať učeníkov pre
Ježiša z týchto „národov“ je naša úloha, ktorú sotva môže urobiť niekto iný. Ako to
„získavanie“ robiť? Nemôžem ísť k susedom a zhurta na nich spustiť, či poznajú Ježiša a že
by s ním mali žiť. Ale môžem ísť k susedovi, keď vidím, že sa s niečím na dvore namáha,
a pomôcť mu. Na rodinnej oslave môžem osloviť príbuzného, ktorý je viditeľne tichý či
uzavretý a venovať mu čas. Môžem pomôcť spolužiakovi, ktorému to v nejakom predmete
veľmi nejde... Tak vytvorím vzťah a ak budem s tým človekom tráviť čas (a modliť sa za
neho), Boh mi vytvorí príležitosť hovoriť s ním raz aj o viere, ktorú prežívam. Môže to trvať
roky, ale to nie je dôvod nerobiť to.
Možno mi poviete: „Čo môžem ponúknuť ja? Nie som teológ ani vyškolený rečník. A ani
neviem, kde by som mal začať.“ „Nie je ohlasovanie evanjelia úlohou kňaza? Nemám dar, aby
som hovoril o viere.“ Alebo: „Som príliš starý/mladý/hanblivý/nervózny, aby som evanjelizoval.
Nie som dosť príťažlivý/šikovný/otvorený/svätý na túto prácu.“ Je pravda, že každý z nás má
rôzne silné a slabé stránky. Každý z nás by mohol byť lepším kresťanom alebo výrečnejším
rečníkom. Ale v konečnom dôsledku nič z toho nie je podstatné.
Ide o to, že Ježiš nás povolal a vie, čo robí. Ide o to, že Boh si
veľmi rád vyberá „slabých a bláznov tohto sveta“, aby naplnili
jeho vôľu, takže je jasné, že za tým všetkým je on (1 Kor 1, 27)!
Nezáleží na tom, čo si myslíte, že môžete alebo nemôžete
urobiť. Boh vás povolal, aby ste boli jeho svedkami! Niekedy sa
nám to môže zdať ťažké. Môžeme si myslieť, že naše úsilie
neprináša ovocie. Ale musíme pamätať na to, že my sme len
poslami. Lebo v konečnom dôsledku Pán mení srdcia ľudí
a privádza ich k živej viere.

A čo taká „farská evanjelizácia“ – osloviť najživších ľudí vo farnosti a s nimi postupne
vytvárať živé spoločenstvo, kde sa ľudia neboja a neostýchajú hovoriť o viere, o svojej láske
k Ježišovi. Kde vedia spoločne oslavovať aj plakať, pozrieť si dobrý film aj spievať, ísť na túru
i zrobiť veľkú (farskú) opekačku... A do takého spoločenstva potom môžeme pozvať ľudí, ktorí
sú „menej živí“, aby v ňom zakúsili prijatie a krásu nového života s Ježišom. Farnosti majú byť
niečo ako rodiny – má to byť miesto, kde môžeme rásť, živiť sa, kde sme chránení
a formujeme sa. A deje sa to zaiste s pomocou Ducha Svätého, sviatostí, modlitby a rôznych
služieb. Každá farnosť však zároveň má byť aj ohlasovateľom.
Možností na evanjelizáciu je mnoho. Len buďme plní Ducha a jeho dobrotou zavlažujme
srdcia ľudí, s ktorými žijeme. Majme na to odvahu!

o. Rastislav (farár)
Štruktúra Sederovej večere III.
Po tom ako je naliaty druhý kalich, nasledujú tradičné 4 otázky najmladšieho účastníka o
význame Paschy. Otázky kladie najmladší preto, lebo každá generácia je povinná osvojiť si
skúsenosť Exodu a pretože rodič je podľa Písma povinný rozpovedať svojmu dieťaťu, čo pre
nich urobil Pán. Najmladší prítomný spieva Ma ništanah (výnimočne recituje):Čo odlišuje túto
noc od ostatných nocí? V každú inú noc jedávame kvasený chlieb, prečo túto noc len
nekvasený maces? V každú inú noc jedávame všetky druhy bylín; prečo túto noc iba horké? V
každú inú noc byliny vôbec nenamáčame; prečo túto noc ich musíme dvakrát namočiť? V
každú inú noc jedávame zvyčajným spôsobom (v sede alebo opretí o lakte), prečo túto noc
jeme so zvláštnym spôsobom (všetci opretí)? Predsedajúci: Je tu veľa otázok na
zodpovedanie. Začnime teraz na ne odpovedať. Všetci spievajú „avadim hainu“ (boli sme
otrokmi...), prípadne sa recituje:
Boli sme otrokmi faraóna v Egypte a Pán nás vyviedol z Egypta silnou rukou a robil veľké
a hrozné znamenia a zázraky v Egypte proti faraónovi a proti celému jeho domu pred našimi
očami. Nás však vyviedol odtiaľ, aby nás priviedol a dal nám do vlastníctva krajinu, ktorú
odprisahal našim otcom (Dt 6, 20 - 23). Ak by nás Pán nevyslobodil z Egypta, boli by sme my,
naše deti a deti našich detí stále zotročení.
Predsedajúci: Preto aj keby všetci z nás boli múdri, ľudia chápaví a vzdelaní v Zákone a
Prorokoch, stále by bolo našou povinnosťou opakovať udalosť Exodu z Egypta. Lektor číta
čítanie z Knihy Exodus (Ex 12, 1-20)
Predsedajúci prednesie príhovor (napríklad midráš o baránkovi)
Lektor: Môj otec bol blúdiaci Aramejčan, potom v malom počte zostúpil do Egypta a býval
tam; a vzrástol na veľmi veľký, silný a početný národ. Ale Egypťania nás trápili, prenasledovali
a kládli na nás ťažké bremená. My sme volali k Pánovi, Bohu našich otcov, ktorý nás vypočul
a obrátil svoj zrak na naše poníženie, na našu ťažkú prácu a úzkosť. Pán nás silnou rukou a
vystretým ramenom za veľkého strachu, znamení a zázrakov vyviedol z Egypta a voviedol nás
na toto miesto a dal nám krajinu, oplývajúcu mliekom a medom. (Dt 26, 5-9)
Rozprávač môže voľne prerozprávať príbeh a skončí vymenovávaním egyptských rán. Pri
každej z nich predsedajúci namočí prst do vína a nechá z neho kvapku padnúť na zem. dam premenenie nílskej vody na krv cfardéa - tisíce premnožených žiab z Nílu kiním - komáre,
ktorých bolo ako prachu po celej krajine árov - jedovaté muchy napadli dobytok deber - mor
na dobytku šchín - vredy na ľuďoch a dobytku bárád - ľadovec, pod ktorým všetko hynulo arbe
- kobylky zožierali všetko živé chošech - hustá tma trvajúca tri dni makat bechórót - smrť
prvorodených.

Komentátor vysvetľuje: Víno, symbol radosti, je vylievané na zem, aby sme vyjadrili
smútok nad zničením Egypta. Pascha nie je triumfalistický sviatok, je to sviatok oslobodenia,
pri ktorom nie je zabudnuté na obete. Židovský midráš hovorí: Keď anjeli chceli pri zázraku
prechodu morom spievať víťaznú pieseň, Boh im v tom zabránil so slovami: „Stvorenie mojich
rúk sa utopilo v mori a vy chcete spievať pieseň?“
Nasleduje spev Dajenu. Je to ďakovná litániová modlitba. Spieva sa v nej v päťnástich
stupňoch o Božích záchranných činoch voči svojmu ľudu. Dajenu - toto jediné slovo (slov.
„bolo by nám stačilo“) zhŕňa celú biblickú antropológiu, antropológiu nezaslúženého daru. Ona
učí človeka, aby sa uspokojil s prítomným okamihom, žil tu a teraz, v Božom náručí. Všetci
spoločne spievajú Dajenu
Predsedajúci zvolá: Rabín Gamaliel hovorí: „Kto na sviatok Paschy nespomenie význam troch
vecí, nesplnil svoju povinnosť. Sú to PESACH, MACÁ, MAROR.“ Spracované podľa:
http://www.nj.sk/htdocs/blogy/doc/sedermaxi.pdf

o. Patrik (kaplán)
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