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Úvodník
Emeritný Pápež Benedikt XVI. vo svojej homílii pri otvorení Roku viery v októbri
minulého roka povedal: „Cirkev dnes ponúka ďalší Rok viery a novú evanjelizáciu nie preto,
aby pripomínala nejaké výročie, ale preto, že ich potrebuje ešte viac ako pred 50 rokmi! ...
Dnes viac ako inokedy predtým evanjelizovať znamená svedčiť Bohom premeneným novým
životom a týmto spôsobom ukazovať cestu.“ V tomto paschálnom čase chceme preskúmať
premenu, ktorú prví veriaci zažili, keď uvideli vzkrieseného Ježiša. Osobitne sa chceme
pozrieť na Tomáša, aby sme pochopili, že jeho viera sa dostala na úplne novú úroveň.
Ježiš chce na túto úplne novú úroveň pozdvihnúť aj našu vieru. Keď Tomáš počul Máriinu
správu, nemohol ju prijať. Ani keď mu ostatní apoštoli povedali, že videli vzkrieseného Pána,
nič to s ním neurobilo. „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch,“ povedal, „a nevložím
svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím“ (20, 25). A touto
jednou poznámkou sa spečatila Tomášova reputácia. Keď sa o týždeň Ježiš zjavil Tomášovi,
vyznal: „Pán môj a Boh môj“ (20, 28). Tieto učeníkove prieťahy napokon dospeli k viere
vzkriesenia! V istom zmysle mal Tomáš šťastie. Jeho viera bola založená na tom, čo videl, cítil
a čoho sa dotkol. Ježiš však dodal: „Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili“ (Jn 20, 29), chcel
tým povedať, že má osobitné požehnanie pre ľudí ako my – pre ľudí, ktorí veria, hoci ho
nevidia. Keď apoštol Peter písal veriacim v Malej Ázii, takto zhrnul účinky, ktoré toto
požehnanie môže mať pre nás: „Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou
radosťou, plnou slávy“ (1 Pt 1, 8). Inými slovami, aj my môžeme zažiť to, čo zažili prví učeníci,
keď uvideli Ježiša na vlastné oči – keď „vidíme“ Ježiša vo vnútri, vo svojom srdci. Ježiš chce
dať všetkým „nevýslovnú a plnú slávy“ skúsenosť radosti. Táto radosť nie je len dôsledkom
logického uvažovania. Je to hmatateľný pocit v našom srdci i mysli. Je to radosť „pred Pánom,
svojím Bohom“, ktorú Písmo sľubuje všetkým, čo ho hľadajú (Dt 16, 11).
Premýšľajte o tom, ako manželia dokážu sedieť vedľa seba celé hodiny a zdá sa, že nič
nerobia. Možno sa len rozprávajú alebo sa vôbec nerozprávajú. Navonok sa môže zdať, že sa
nič nedeje. Ale vo vnútri
prežívajú
lásku,
jednotu
a hlbokú vzájomnú úctu, ktorú
slová
nedokážu
vyjadriť.
Nezáleží na tom, čo robia.
Záleží len na tom, kým sú. Je to
emocionálne,
neopísateľné
a plné slávy. Keď podobne
upriamime svoj zrak na Ježiša,
uvedomíme si, kto je a čo pre
nás
vykonal.
Zistíme,
že
chceme ísť do chrámu preto,
lebo chceme byť s Ježišom.
Sme spokojní, keď jednoducho
hľadíme
na
svätostánok
a klaniame sa Pánovi – nie
slovami alebo skutkami, ale
najhlbšími pocitmi vo svojom
srdci. Je to plné slávy. Je to
nevýslovné.
V tomto čase Paschy vás
chcem povzbudiť, aby ste
poprosili Ježiša, nech vás naplní
svojou prítomnosťou. Tak ako

jeho telesná prítomnosť posilnila vieru Tomáša, jeho vnútorná prítomnosť nás môže posilniť
vo viere a povzbudiť. Jeho prítomnosť prinesie nielen radosť do nášho srdca, ale bude nás
pobádať, aby sme o tejto radosti hovorili ľuďom, s ktorými žijeme. A o to nás žiada aj Svätý
Otec, lebo takto začína nová evanjelizácia. Svet už čaká.

o. Rastislav (farár)

Liturgické okienko:Pascha – Sederová vecera
Pascha (prechod) je najväčší židovský sviatok, pamiatka oslobodenia Izraelitov z
egyptského otroctva. Hebrejský názov Chag ha-Pesach pripomína, že Boh „prekročil“ domy
Izraelitov, ušetril ich a zachránil pred anjelom smrti (por.Ex 12, 23 - 27). Sviatok Paschy je
teda sviatkom oslobodenia Božieho ľudu, ktorého činiteľom je samotný Boh - Jahve. Iný názov
pre sviatok je Korban Pesach, ktorý zvýrazňuje obeť veľkonočného Baránka (por.Ex 12, 3.43).
Baránok je prvopaschálnou obetou, jeho krv ochránila Izraelitov od záhuby. Pascha je tiež
známa ako Chag ha mazot (sviatok nekvasených chlebov). Keď Izraeliti utekali z Egypta, „ľud
si vzal cesto ešte pred vykysnutím“ (por. Ex 12, 27). Pre tento sviatok je typické jedenie
macesov - nekvaseného chleba. Každý rok slávia Židia sviatok Pesach ako pamätný deň,
pripomienku Jahveho spásonosného činu. Oslava Paschy je spojená s prinášaním obety v
chráme a so slávením domácej hostiny. Nie je to len krásna spomienka, pre Izraelitov sa
stáva Exodus skutočnosťou, aktualizuje sa práve v tejto chvíli. Preto je Pascha slávnosťou
najväčšej radosti, ktorá odhaľuje, ako Boh viedol svoj ľud z otroctva do slobody, zo smútku do
radosti, z trúchlenia do jasania, zo zajatia k záchrane a z temnoty do veľkého svetla.
Do tohoto slávnostného dňa vstupuje Ježiš Kristus. Už nie ako pripomienka Jahveho
činu, ale ako uskutočnenie najväčšieho Božieho zásahu v dejinách. Boh sám sa stáva
obetovaným Baránkom. Obeť tisícov baránkov, každoročne zabíjaných v chráme, sa
nahrádza dokonalou obetou Božieho Syna Ježiša Krista. Sv. Justín poukazuje na analógiu
medzi ražňom, dvoma prekríženými kúskami dreva, na ktorých bol pečený veľkonočný
baránok, s Kristovou obetou na kríži. A Ján prorocky potvrdil túto skutočnosť: „Hľa, Baránok
Boží, ktorý sníma hriechy sveta.“
Sederové jedlo
Obrad jedla, ktorý pripomína udalosti Exodu sa nazýva Seder (poriadok). Základom
Sederu je biblické nariadenie učiť deti o význame oslobodenia Izraela z egyptského otroctva.
Ideálna rodina sa zhromaždí okolo rodinného stola, aby si všetci spoločne pripomenuli
centrálnu udalosť židovskej histórie. Oslava má podobu účasti na symbolickom jedle, ktorého
každý jednotlivý chod pripomína jeden aspekt vyslobodenia. Jedlo malo v živote Židov
významné miesto. Ono nie je len formou prijatia potravy, ale náboženskou udalosťou. Je
podielom na tom, čo Boh daroval človeku pre život a vytvára spoločenstvo medzi tými, ktorí
spoločne stolujú. Príbeh Exodu patrí všetkým ľuďom, pretože
hovorí pravdu o slobode každého človeka.
V prvotnej cirkvi sa tradovalo, že sederová večera je tou
poslednou večerou, počas ktorej Ježiš Kristus ustanovil
Eucharistiu. Dnes sa dá veľmi ťažko zrekonštruovať posledná
večera. Keďže evanjelisti nespomínajú dôležité elementy
veľkonočnej večere (horké byliny, nekvasený chlieb...)
nemôžeme s úplnou istotou povedať, či išlo vyslovene o
veľkonočnú hostinu, alebo len o židovskú slávnostnú hostinu.
Novozákonné správy nie sú však historickými správami, nejde

tu o akúsi „reportáž“ z poslednej večere, ale zameriavajú sa zvýraznenie prvkov, ktoré boli
živé v liturgickom slávení prvých spoločenstiev. Nakoniec, nie je to tak dôležité, veď v
štruktúre židovských slávností niet väčších rozdielov. Ježišova posledná večera bola v
teologicko - liturgickom pohľade skutočne večerou Paschy. My všetci máme možnosť každý
deň mať účasť na Ježišovej veľkonočnej večeri. Pre jej pochopenie treba mať v mnohom
ohľade za základ slávenie starozákonnej a židovskej Paschy. V priebehu stáročí sme však
zabudli na skutočnosť, že Kristova veľkonočná večera nesie v sebe dedičstvo židovskej
domácej liturgie a úžasnú atmostéru exodu - oslobodenia z egyptského otroctva. Bez toho, že
by sme chceli zatieniť najväčší Kristov dar - jeho skutočnú prítomnosť pod spôsobom chleba a
vína, chceme znovu objaviť židovské korene našej liturgie. Znovuosvojením si tohto
židovského dedičstva môžeme oveľa hlbšie preniknúť do slávenia Eucharistie, do jej jazyka,
symbolov,gest a modlitieb.
Spracované podľa: http://www.nj.sk/htdocs/blogy/doc/sedermaxi.pdf

o. Patrik (kaplán)
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Zábavné okienko

LEN SOM POČUL HLASITÚ
RANU A PEŤO ZMIZOL... 
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