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Úvodník
Vedeli ste, že húsenica má v hlave dvestodvadsať osem odlišných a zreteľne
oddelených svalov? To je na hmyz celkom dosť. Priemerný brest má približne šesť miliónov
listov. A naše srdce pri pumpovaní krvi vytvára taký tlak, že krv by mohla vystreknúť do výšky
piatich metrov. Na jednej štvorcovej míle amazonskej džungle je 3000 rozličných druhov
stromov. A dokážete pochopiť, že pavúky produkujú tri druhy hodvábu? Keď si budujú siete,
tak za hodinu vytvoria dvadsať metrov hodvábu. Koraly sú také citlivé, že ak sa teplota vody
zmení len o jeden či dva stupne, môžu zahynúť. A čo jednoduchá skutočnosť, že rastliny
prijímajú oxid uhličitý (ktorý nám škodí) a produkujú kyslík (ktorý potrebujeme, aby sme
prežili)? Zmyslom všetkého je oslava Boha. Božie umenie hovorí o ňom samom a vyjadruje,
kým Boh je a aký je. Poznávam krásne veci, ktoré sú tak blízko. Často o nich na rádiu Lumen
veľmi pútavo hovorí p. Miroslav Saniga.
Chválim Stvoriteľa za to, že ročný kolobeh prírodných procesov ponechal naveky mimo
dosahu svojho najmúdrejšieho stvorenia – človeka, pasujúceho sa do roly vrcholového
manažéra všetkého diania na modrej planéte. Príroda vyrába vzduch, zabezpečuje kolobeh
vody, obnovuje atmosféru i pedosféru bez ohľadu na vôľu človeka. Chvála Bohu, že prúdenie
slnečnej energie, zázračný kolobeh vody, atómov a molekúl sa deje pod taktovkou režisérky
prírody a nepodlieha „chúťkam“ človeka, ktoré čoraz viac ovláda hriešny duch roztopaše.
Cestovné kancelárie sa predbiehajú a zľavami sa snažia chytiť každého, kto na to má.
Je čas prázdnin, dovoleniek, oddychu, poznávacích zájazdov, táborov, odpustov i modlitieb.
Je tu voľno. Máme čas, ale na čo? Nemá to byť prázdny, pasívny či stratený čas, ale aktívny a
bohato naplnený ovocím Ducha. Tešíme sa na skvelé zážitky, verím že nielen na telesné.
Lebo v lete má aj Boh svoju ponuku, a stále čaká záujemcov. Pán Ježiš chce premieňať
srdcia ľudí, dokonca niektorých aj uzdraviť. Musíme múdro prežiť tých pár týždňov a
neodmietnuť pozvanie. Snažme sa využiť každú voľnú chvíľku, aby sme denne čo len na pár
minút odbehli do lesa a pozorovali krásnu prírodu. A nezabudni ďakovať za všetko
Stvoriteľovi. Teraz je ten čas, keď sa naša duša má kochať v krásnom prostredí. Áno, je to
tisíckrát lepšie ako behať splašene po hypermarketoch alebo sa opekať na slnku na
preplnenom kúpalisku. Čo pohne človeka k vďačnosti? Tichý Boží hlas, alebo veľké objavy v
prírode...? Jeho veľké úspechy, alebo stroskotanie
pyšného „ja“? Kedy sa rozhodne poslúchať a
uznávať svojho Stvoriteľa?
Odporúčam vám, aby ste si na chvíľu ľahli do
trávy a pozorovali koruny stromov a oblaky, ktoré sa
v rôzne sa meniacich tvaroch pomaly presúvajú po
oblohe. Doslovne tak budete hľadieť do neba... Boh
vám zrazu bude bližšie ako inokedy. Prehoďte s ním
pár slov, potom sa zdvihnite a bežte zase do práce.
Zistíte, že váš deň bude o čosi lepší, krajší

a pokojnejší. A ak musíte byť v práci, možno budete schopní vnímať Boží dotyk aj inokedy
počas vášho zaneprázdneného programu. Tento zážitok si môže dovoliť naozaj každý.

o. Rastislav (farár)
Štruktúra Sederovej večere IV.
Korech "ZAVINUTIE, CHLEBÍČEK"
Predsedajúci ulomí zo spodnej porcie nekvaseného chleba dva kúsky, položí medzi
ne horké byliny a hovorí: Spomienka na svätyňu podľa Hilela. Tak to robil Hilel v dobe, keď
ešte stál chrám. Vzal nekvasený chlieb s horkými bylinami a jedol spoločne s baránkom, aby
splnil, čo je napísané: „Budú ho jesť s horkými bylinami.“ (Nm 9, 11). Dáva i ostatným, ktorí
hovoria to isté a jedia.
Šulchan orech „PRESTRETÝ STÔL“
Komentátor 1: Teraz nasleduje vlastná večera. Jedlo sa podľa zvyku začína s
pečenými (varenými) vajíčkami. Vajíčko je spomienkou na zničenie chrámu. Jeho krehká
škrupina pripomína krehkosť ľudského osudu, ale i neúspešný pokus faraóna zničiť vyvolený
národ, čiže novú nádej a nový život. Hlavným jedlom je zroa - pečené mäso s kosťou, ktoré
pripomína baránka, hlavný symbol veľkej noci. Konverzácia pri jedle sa má týkať len Božích
vecí. Každý ponorí kúsok vajíčka do slanej vody a zje ho. Potom dostane symbolický kúsok
baránka, alebo iného mäsa, ktorý sa zje. Môže nasledovať bohatá hostina. Kresťanský
dodatok: na konci jedla sa môže prečítať evanjelium o umývaní nôh Jn 13, 1 - 20 a môže
nasledovať samotné umývanie nôh.
Pieseň (Karev Jom)
Cafun “SKRYTÉ ”
Predsedajúci, vezme skrytú časť prostredného macesu, požehnáva, kúsok zje a
podáva ostatným a pritom sa modlí: „Požehnaný si, Pane, Bože náš, Kráľ sveta, ktorý
nechávaš vyrásť chlieb zo zeme.“
Komentátor 1: V závere večere sa nájde a zje časť macesu, ktorá bola skrytá,
nazýva sa afikoman (zákusok). Afikoman je posledná pripomienka pesachového baránka. Po
ňom sa až do ďalšieho dňa nesmie nič jesť. Rítus afikoman nesie v sebe silné mesiášske
očakávanie.
Komentátor 2: V Lukášovom evanjeliu čítame: „Potom vzal chlieb a vzdával vďaky,
lámal ho a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju
pamiatku.“ Ježišovo konanie sa v tejto chvíli vymyká z kontextu židovskej veľkonočnej večere.
Prorok píše: „Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte to?“ (Iz 43, 19) Skutočne, Ježiš v
tejto chvíli robí čosi úžasné. „Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli.
Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý
chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja
dám, je moje telo za život sveta.“ (Jn 6, 48 - 51) Evanjelisti neudávajú presné miesto židovskej
večere, kedy Ježiš ustanovil Eucharistiu, ale mesiášska symbolika je veľmi blízka i obradu
afikoman. Skrytý Mesiáš sa stal viditeľným. „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka,
prišlo na svet.“ (Jn 1, 9)
III. MODLITBA PO JEDLE
Barech "POŽEHNANIE " po jedle. Naleje sa tretí kalich vína.
Komentátor 1: Nasleduje poďakovanie a požehnanie po jedle: birkat ha-mazon. Táto modlitba
má v židovskej tradícii veľkú vážnosť, pretože je jediným požehnaním, ktoré je priamo
prikázané v Písme: „Budeš jesť, nasýtiš sa a budeš dobrorečiť Pánovi, svojmu Bohu.“ (Dt 8,

10). Modlitba sa prednáša nad kalichom požehnanie, naplneným až po okraj, ako symbol
hojnosti a požehnania.
Komentátor 2: Slávnostná židovská formula birkat ha-mazon mala pravdepodobne už v
Ježišovej dobe vlastnú trojdielnu štruktúru. Prvá časť je chválou Boha, poďakovaním za jedlo;
druhá je vďakou za zem a tretia časť je prosba za Izrael a Jeruzalem. Prvé dve časti sú
vlastne spomienkou (anamnézou) na to, čo Boh vykonal svojmu ľudu. Tretia časť obsahovala
prosbu (epiklézu), aby Boh i naďalej konal spásne skutky na vyvolenom ľude. Modlitbu
zakončovala doxológia, modlitba chvály a vďaky. Do modlitby bolo možné vkladať rôzne
vsuvky, tzv. embolizmy. I Ježiš Kristus vložil do rámca poslednej večere svoju veľkňazskú
modlitbu. Tak aj my po skončení krátkej modlitby Birkat ha-mazon spoločne predložme Otcovi
svoje chvály, vďaky a prosby o nové požehnania. Modlitba sa prednáša s pohľadom
upriameným na kalich, prednesie ju sám predsedajúci alebo ten vyzve niekoho z prítomných
(najvzácnejšieho hosťa), aby ju predniesol, pričom mu podá kalich požehnania.
Predsedajúci začne modlitbu: „Modlime sa.“
Ostatní: „Nech je meno Pánovo pochválené teraz i na veky.“
P: „S dovolením otca (učiteľa), žehnajme nášmu Boha, z ktorého darov sme jedli.“
O: „Požehnaný náš Boh, že sme jedli z toho, čo je jeho a z ktorého dobroty žijeme.“
P: „Požehnaný náš Boh, že sme jedli z toho, čo je jeho a z ktorého dobroty žijeme.“
O: „Požehnaný je náš Boh a požehnané je jeho meno.“
„Požehnaný si, Pane, Bože náš, Král sveta, ktorý živý celý svet svojou dobrotou, priazňou a
milosrdenstvom. Požehnaný si, ktorý všetko živý. Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože náš, že si
nám dal do vlastníctva vytúženú zem, aby sme jedli z jej plodov a sýtili sa z jej dobroty.
Požehnaný si, Pane, Bože náš, za zem a za pokrm. Zmiluj sa Pane, Bože náš, nad Izraelom,
svojim ľudom, nad Jeruzalemom, svojim mestom a nad Sionom, príbytkom svojej slávy,
svojho oltára a svojej svätyne.“
Spracované podľa: http://www.nj.sk/htdocs/blogy/doc/sedermaxi.pdf

o. Patrik (kaplán)
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Ďakujeme o. Patrikovi za jeho službu v našej farnosti a vyprosujeme
mu veľa Božích milostí a lásky v plnení kňazskej služby vo farnosti
Ľutina, v mieste najväčšieho pútnického miesta
na Slovensku v rámci Prešovskej archieparchie.
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