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Kvetná nedeľa
Kvetnou nedeľou vstupujeme do
veľkého týždňa, veľkého na najdôležitejšie udalosti spásy. Počas Kvetnej
nedele si pripomíname vstup Ježiša do
Jeruzalema, abay tu oslávil veľkonočné sviatky. Slávnosť veľkonočného
baránka sa vtedy mohla konať jedine
v Jeruzaleme - hlavnom meste židov.
Zástupy nadšene vítali Ježiša a pod
nohy mu hádzali palmové ratolesti
(Ján 12,13), preto má táto nedeľa
pôvodne názov Palmarum t.j. nedeľa
paliem. Pomenovanie Kvetná nedeľa
pravdepodobne vzniklo u nás podľa
toho, že u nás palmy nerastú a významné osobnosti sa vítajú kvetmi.
Snáď aj podľa toho, že tento deň spadá do skorého jarného obdobia, kedy
sa objavujú prvé kvety. Na Kvetnú
nedeľu, Zelený štvrtok a Veľký piatok
sa na službách Božích čítajú a spievajú pašie.
Zelený štvrtok
Pomenovaný je pravdepodobne
podľa zelene v Getsemanskej záhrade,
kde sa Pán Ježiš modlil a bol zatknutý
vojakmi. Hlavným dôvodom svätenia
tohto dňa je ustanovenie Večere Pánovej Pánom Ježišom Kristom.
Veľký piatok
Kresťania si na Veľký piatok pripomínajú potupnú smrť Ježiša Krista
na kríži. Evanjelici ho považujú za
najvýznamnejší sviatok, pretože Syn
Boží dokončil dielo vykúpenia sveta.
Ježiš Kristus bol ukrižovaný na vrchu
Golgota cisára Tibéria a Pontského Piláta. V rímsko-katolíckych chrámoch
sa v tento deň neslúži omša, oltáre sú
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Veľká noc

bez chrámového rúcha, bez kríža aj
svietnikov. Na niektorých miestach sa
nezvoní, len rapká od štvrtku do soboty večera. Na evanjelických službách
Božích sa čítajú a spievajú pašie, prisluhuje sa Večera Pánova. Zachováva
sa pôst - nejedáva sa mäso.
Biela sobota
Ježiš bol pochovaný do hrobu. V
sobotu sa v chrámoch nekonajú služby

Božie. Len večer bývajú v niektorých
cirkevných zboroch služby Božie,
ktoré sa začínajú v pôstnom duchu
a končia sa už radosťou z Pánovho
vzkriesenia. Sobota je prípravným
dňom pred veľkonočnými sviatkami.
Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako
radostnú slávnosť vzkriesenia a znovu
sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtku
večera nezvonili.

Veľkonočná nedeľa
Každý rok na jar sa odohráva zápas
života so smrťou. Zo zamrznutej zeme
vyrastá tráva, rozkvitá zasnežená lúka,
na zamrznutom strome vypučia listy...
Raz na jar pred 2000 rokmi na Veľkú
noc sa však odohral aj iný zápas so
smrťou. Veľká noc nie je len sviatkom
jari. Ježiš Kristus, ktorý bol mŕtvy,
prekonal smrť a vstal k novému životu. Neostal v hrobe, pretože Ho Boh
vzkriesil. Po Jeho smrti Ho stovky
ľudí opäť videli živého. Mnohí s Ním
hovorili, dotýkali sa Ho a dokonca s
Ním jedli a pili. Ježiš Kristus nebol
obyčajným človekom, ale bol Božím
Synom. “Pán sa rozhodol, že z lásky k
nám sám pôjde našou cestou“- povedal sv. Augustín . Ježišove vzkriesenie
dáva jedinečnú nádej na večný život
každému, kto v Neho uverí. Nádej na
život, proti ktorému je smrť už navždy
bezmocná. “Veru, veru hovorím vám:
Kto počúva moje slovo a verí Tomu,
ktorý ma poslal, má večný život a
nejde na súd, ale prešiel zo smrti do
života“. (Jánovo evanjelium 5,24) “
Ja som vzkriesenie a život, kto verí
vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. (Ev.
Jána 11,25).
Veľkonočný pondelok
Typické veľkonočné zvyky - oblievanie vodou, šibanie prútikmi,
maľovanie veľkonočných vajíčok,
rozdávanie čokoládových zajačikov a
kuriatok - nemajú kresťanský pôvod.
Často sa stáva, že odsúvajú pravú
podstatu veľkonočného pondelka do
úzadia.
Zdroj: internet

Veľkonočné
posolstvo ženám
„Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si ako Vám povedal, keď bol
ešte v Galilei: Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať,
ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.
Tu sa rozpamätali na jeho slová vrátili
sa od hrobu a toto všetko zvestovali
jedenástim i všetkým ostatným.“
Kristus svoju láskavosť voči ženám preukazuje tým, že ich poveruje
ohlasovaním zmŕtvychvstania. Ony
utekajú k apoštolom, k rodinám i priateľom, aby im oznámili zvesť, ktorá
na poslucháčov nepôsobí vierohodne.
Dokonca sám zmŕtvychvstalý Pán
musí napomínať emauzkých učeníkov
slovami: ...“Vy nechápaví a ťarbaví
srdcom, že neveríte, čo všetko hovorili proroci...“ (Lk 24,25)
Účasť žien na Kristovom posolstve
sa v dejinách realizuje mnohorako.
Niekedy je viditeľnejšia viac, inokedy
menej.
Ženy ako nositeľky života sa podieľajú na stvoriteľskom diele. Ako
matky a vychovávateľky formujú
významné osobnosti svätcov, umel-

cov, vedcov, ale i jednoduchý ľud.
Sú učiteľkami Cirkvi, charitatívnymi
pracovníčkami,
zakladateľkami
rehoľných spoločností alebo iných
veľkých diel.
Ako vznešene je tu formulované
posolstvo pre ženy v modernom svete
plnom zhonu a citového vyprahnutia.
Žena môže okrášliť okolie svojou
prívetivosťou, jemnosťou, citlivým
prístupom. Môže utierať slzy svojich
detí, uličníkov nikomu nepatriacich,
stareniek i rodičov. Žena svoje úlohy
môže riešiť matersky, prejaviť v nich
citlivosť a skromnosť. Môže použiť
svoje zdravé ruky a prinášať obety.
Môže činorodo pomáhať a byť príkladom vernosti pre neverného manžela,
odtúlané deti, neveriace vnúčatá i pre
konzumné okolie.
Dejiny nám ponúkajú mnoho príkladov svätých žien. Počuli sme o
mučeníckej smrti Edity Steinovej i o
hrdinskom materstve. Azda potrebujeme ešte ďalšie výzvy, aby sme aj
my nasledovali Kristovo veľkonočné
posolstvo.
G. Fačkovcová

Detský karneval
Hoci bolo tento rok fašiangové obdobie krátke, aj tak sme stihli pre deti z
obce pripraviť tradičný fašiangový karneval. Aj keď bola celá sobota studená
a daždivá ani to neodradilo mnohé deti od toho, aby sa prišli do kultúrneho
domu zabaviť a zatancovať si. Všetky deti sa na malú chvíľu zmenili na rôzne
rozprávkové bytosti. Boli medzi nimi princezné, piráti, spiderman, tanečnice,
šašovia, čarodejnice, nevesty, rôzne zvieratká, čert a mnohé iné.
Celé popoludnie sa nieslo v duchu rozprávky. Tanečné variácie detí boli
úchvatné. Veselo sa zabávali spolu s rodičmi a čarodejnicami - pomocníčkami, ktoré im počas malého občerstvenia, predviedli rôzne kúzla. Po krátkom
oddychu sa opäť pokračovalo v tanci až do neskorého popoludnia. Na záver
čakalo na prítomné deti ešte jedno prekvapenie. Bola ním veľká krabica plná
sladkej čokolády. A to bola odmena pre všetky deti, za ich prípravu masiek na
karneval.
Marta Bálešová

