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Veľkonočné posolstvo
Svätého Otca Františka Urbi et Orbi
Drahí bratia a sestry
požehnanú Veľkú
noc!

Ježiš Kristus,
stelesnenie

Božieho

milosrdenstva, z lásky
zomrel na kríži a z lásky
vstal z mŕtvych. Preto
dnes voláme: Ježiš je
Pán!
Jeho
zmŕtvychvstaním
sa
naplno
uskutočňuje
proroctvo žalmu:
Božie milosrdenstvo je večné, jeho
láska trvá naveky, už viac neumiera.
Môžeme mu naplno dôverovať a vzdávať vďaky,
pretože kvôli nám zostúpil až do najhlbšej
priepasti.
Zoči-voči
duchovným
a
morálnym
priepastiam ľudstva, zoči-voči prázdnotám v
srdciach, ktoré spôsobujú nenávisť a smrť, iba
nekonečné milosrdenstvo nám môže darovať
spásu. Iba Boh môže svojou láskou vyplniť tieto

prázdnoty a priepasti, a nedovoliť, aby sme
utonuli, lež aby sme ďalej spoločne kráčali do
krajiny slobody a života.
Radostná zvesť Veľkej noci –
ukrižovaný Ježiš tu nie je,
lebo vstal
– nám dáva potešujúcu istotu, že priepasť
smrti bola prekročená, a tak boli porazené
žiaľ, nárek a bolesť. Pán, ktorý pretrpel
opustenie svojich učeníkov, ťarchu
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v

rôznych

častiach

sveta,

ako

počas

smrti, nám teraz dáva účasť na jeho
nesmrteľnom živote a pohľadom lásky a súcitu
hľadí na hladných, smädných, pocestných i
väznených, vydedených a odhodených, obete
útlaku a násilia. Svet je plný ľudí trpiacich na tele
i na duši, kým denníky sú plné krutých zločinov,
nezriedka sa odohrávajúcich za domácimi múrmi
a ozbrojených konfliktov širokej škály, ktoré
vystavujú celé národy nevýslovným skúškam.
Zmŕtvychvstalý Kristus ukazuje chodníky

nedávnych atentátov v Belgicku, Turecku,
Nigérii, Čade, Kamerune, Pobreží Slonoviny
a Iraku. Nech privedie k šťastnému výsledku
nádeje a perspektívy pokoja v Afrike; myslím
najmä na Burundi, Mozambik, Konžskú
demokratickú republiku a na Južný Sudán,
poznačené politickými a sociálnymi napätiami.
Zbraňami lásky Boh porazil egoizmus
a smrť. Jeho Syn Ježiš je bránou
milosrdenstva, dokorán otvorenou pre všetkých.

nádeje milovanej Sýrii, krajine sužovanej
dlhotrvajúcim konfliktom, sprevádzaným ničením,
smrťou, pošliapavaním humanitárneho práva a

Jeho veľkonočné posolstvo nech sa vždy viac
premietne na venezuelskom národe, žijúcom v
neľahkých podmienkach, a na tých, ktorí držia v

rozkladom občianskeho spolunažívania. Moci
zmŕtvychvstalého Pána zverujeme prebiehajúce
rokovania, aby sa dobrou vôľou a spoluprácou
všetkých mohlo zbierať ovocie pokoja a začať
budovať
bratská
spoločnosť,
rešpektujúca
dôstojnosť a práva všetkých občanov. Posolstvo
života, ktoré zaznelo z úst anjela pri prevrátenom
kameni v hrobe, nech premôže tvrdosť sŕdc a

rukách osud krajiny, aby pracovali na vízii
spoločného dobra, hľadajúc priestor na dialóg a
spoluprácu so všetkými. Nech sa všade
podporuje kultúra stretnutia, spravodlivosť a
vzájomný rešpekt, ktoré jediné môžu zaistiť
duchovné a materiálne blaho občanov.
Kristovo zmŕtvychvstanie, zvesť života pre
celé ľudstvo, zaznieva po stáročia a pozýva nás,

napomáha plodnému stretnutiu národov a kultúr v
iných oblastiach Stredomoria a Blízkeho východu,
najmä v Iraku, Jemene a Líbyi.
Obraz nového človeka, žiariaci v Kristovej tvári,
nech vo Svätej zemi podporuje spolunažívanie
Izraelčanov a Palestínčanov, ako aj trpezlivú
ochotu a každodennú snahu v budovaní základov
spravodlivého a trvalého pokoja prostredníctvom
priameho a úprimného rokovania. Pán života nech
sprevádza aj úsilia vedúce k definitívnemu

aby sme nezabúdali na mužov i ženy, ktorí
hľadajú lepšiu budúcnosť, na stále početnejší
zástup migrantov a utečencov – medzi nimi
mnohé deti – ktorí utekajú pred vojnou,
hladom,
chudobou
a
sociálnou
nespravodlivosťou. Týchto našich bratov a sestry
príliš často na ich ceste postretne smrť alebo
odmietnutie tých, ktorí by ich mohli prijať a
pomôcť im. Najbližšie stretnutie Svetového
humanitárneho samitu nech nezabúda klásť do

vyriešeniu vojny na Ukrajine, inšpirujúc a
podporujúc aj iniciatívy humanitnej pomoci, medzi
iným oslobodenie zajatých osôb.
Pán Ježiš, náš pokoj (Ef 2,14), ktorý
zmŕtvychvstaním premohol zlo a hriech, nech nás
slávením Veľkej noci podnecuje byť nablízku
obetiam terorizmu, zaslepenej a krutej formy
násilia, ktoré neprestáva prelievať nevinnú krv

centra ľudskú osobu s jej dôstojnosťou a
vypracovať politiku schopnú pomáhať a chrániť
obete konfliktov a iných krízových situácií,
predovšetkým najzraniteľnejších a tých, čo sú
prenasledovaní z etnických a náboženských
dôvodov.
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„On nás vyviedol z otroctva na

raduje zem zaplavená toľkým jasom“, a
predsa toľko týraná
a ponižovaná nenásytným, ziskuchtivým
vykorisťovaním, ktoré prekrúca rovnováhu
prírody. Myslím najmä na oblasti zasiahnuté
dôsledkami klimatických zmien, ktoré nezriedka
vyvolávajú suchá či prudké povodne, s
následnými potravinovými krízami v rôznych
častiach planéty.
S našimi bratmi a sestrami,

slobodu, zo smútku do radosti, zo žiaľu k
oslave, z tmy na svetlo, z otroctva k
vykúpeniu. Preto voláme pred ním:
Aleluja!“
(Meliton Sardský, Veľkonočná homília).
Tým, ktorí v našich spoločnostiach stratili
nádej a chuť žiť, starším, ktorých zmohla samota
a úbytok síl, mladým, ktorým sa zdá, že sú bez
budúcnosti - všetkým znovu adresujem slová
Zmŕtvychvstalého: „Hľa,
všetko
robím

prenasledovanými pre vieru a vernosť
Kristovmu menu a zoči-voči zlu, ktoré zdanlivo
prevláda v živote mnohých, opätovne počúvame

nové... Smädnému dám zadarmo z
prameňa živej vody“ (Zjv 21,5-6). Toto
Ježišovo povzbudivé posolstvo nech pomáha

Pánove slová útechy: „Nebojte sa! Ja som
premohol svet!“ (Jn 16,33). Dnes je žiarivý
deň tohto víťazstva, pretože Kristus pošliapal
smrť a svojím zmŕtvychvstaním dal zažiariť
životu a nesmrteľnosti.

každému z nás pustiť sa s väčšou odvahou a
s väčšou nádejou do budovania ciest zmierenia s
Bohom i s bratmi. Tak veľmi to potrebujeme.
Vatikán 27.03.2016

Zajatec pokojne povie:
„Chcel by som zomrieť
za tohto odsúdeného!“
„Kto si?“
Odpoveď je stručná: „Katolícky kňaz.“
Nasleduje okamih ticha.
Nakoniec Fritsch zachrípnutým hlasom
rozhodne: „Súhlasím. Choď s nimi!“

Obetujúca sa láska
Osvienčim 1941.
Z koncentračného tábora ušiel zajatec.
Večer predstúpil veliteľ tábora Fritsch pred
zajatcov: „Utečenca nenašli,“ reval.
„Desiati
z vás
preto
zomrú
v hladomorni.“ Pristúpi bližšie k prvému radu
každému ostro pozerá do tváre. Potom zdvihne
ruku a ukáže prstom: „Tento!“ Muž vystúpi
z radu, bledý ako stena.
„Ten –a ten – a ten...“
Je ich desať. Desať odsúdených na smrť. Jeden
z nich zanarieka: „Moja úbohá žena a deti.“
Odrazu sa stane niečo nečakané. Z radu
vystúpi zajatec a stane si pred Fritscha.
Veliteľ tábora siahne po revolveri. „Stoj! Čo
chceš odo mňa, ty poľská sviňa!“

Tak zomrel františkán Maximilián Kolbe iba
47-ročný. Muž, ktorý chcel svet dobyť láskou.
Vedel však:

„Nik nemá väčšiu lásku ako ten,
čo dá svoj život za svojich
priateľov.“
(toto urobil Kristus pre Teba a pre mňa)
Spracoval o. Martin Snak

3

Sme tu pre vás

6/2016

V piatok 11.03. sa
uskutočnili
„Veľkonočné tvorivé dielne“
všetkým účastníkom
ďakujeme za pekný večer!
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Liturgický program na týždeň
od 04.04. do 10.04.2016
Pondelok
04.04.

Utorok
05.04.

Naši prepodobní otcovia Jozef
Hymnograf a Juraja z Maley

6:30
18:00
6:30

Svätí mučeníci Teodul,
Agatopod a spoločníci

17:00
18:00
6:30

Streda
06.04.

Štvrtok
07.04.

Piatok
08.04.

Náš otec svätý Eutychios,
konštantínopolský arcibiskup

Náš prepodobný otec Juraj,
mytilénsky biskup

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus,
Asynkrit, Flegont a Hermés
Zdržanlivosť od mäsa

18:00

6:30
18:00

6:30
18:00
6:30

Sobota
09.04.

15:00
17:00
18:00

Svätý mučeník Eupsychios

7:30

Nedeľa
10.04.

3. nedeľa po Pasche –
o myronosičkách

9:00
11:00
17:15
18:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† František (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Peter Šuta
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Anna, Zuzana, Ján
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj, Mária
Sv. liturgia slovenská
† Alžbeta, Andrej, Anna, Martin
(panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mikuláš (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† František, Jozef, František,
Pavol, Mária
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária (70 r.)
Sv. liturgia slovenská
† Andrej, Margita
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj
Sobáš so sv. liturgiou
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Mária, Jozef
Sv. liturgia slovenská
* Lukáš, Olívia, Petrík, Martin,
Michaela
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* František, Lenka, Patrik
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Liturgický program na týždeň
od 11.04. do 17.04.2016
Pondelok
11.04.

Utorok
12.04.
Streda
13.04.

Štvrtok
14.04.

15.04.

6:30
Svätý hieromučeník Antipas, biskup
ázijského Pergama

18:00
6:30

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil,
parijský biskup

17:00
18:00
6:30

Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci

18:00
6:30

Náš otec svätý Martin Vyznávač,
rímsky pápež

18:00

Svätí apoštoli Aristarch,
Pudent a Trofim

6:30

Zdržanlivosť od mäsa

18:00
6:30

Sobota
16.04.

14:00
15:00
17:00
18:00

Sväté mučenice a panny Agapa,
Irena a Chionia

7:30

Nedeľa
17.04.

9:00

4. nedeľa po Pasche –
o porazenom

11:00

Zbierka Seminár I.
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17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Andrej
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Vasiľ, Justína, Vasiľ,
Ľudmila, Anna, Vasiľ (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Andrej, Anna, Olina
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Ján
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Aurélia, Ivan, Anna, Ján
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Juraj (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Anna, Michal
(panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Justína s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Anna, Michal, Zlatka
Sv. liturgia slovenská
† Danka (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anna (90 r.)
Sobáš
Sobáš so sv. liturgiou
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Juliana, Jozef
Sv. liturgia slovenská
* Anna, Daniela, Ľubomír,
Vladimír
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marta (70 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Jaroslav s rod.
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Čo sú SDM?
Svetové dni mládeže sú medzinárodným
stretnutím mladých ľudí z celého sveta,
ktorí sa spolu so svojimi katechétmi,
duchovnými
pastiermi,
biskupmi
a pápežom zhromažďujú na jednom
mieste, aby spoločne vyznali vieru
v Ježiša Krista.
Kto je ich autorom?
Otcom myšlienky a prvým hostiteľom týchto Dní
bol sv. Ján Pavol II., ktorý zhromaždil mladých
v Ríme (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987),
Santiago de Compostela (1989), Čenstochovej
(1991), Denveri (1993), Manile (1995), Paríži
(1997) a Toronte (2002).
SDM – Pápež a mladí. Spolu
Po smrti Jána Pavla II. pokračovateľom pekného
dialógu cirkvi a mladých a zároveň veľkým
podporovateľom myšlienky Svetových
dní
mládeže sa stal pápež Benedikt XVI., ktorý viedol
nasledujúce stretnutia v Kolíne (2005), v Sydney
(2008), v Madride (2011). Vďaka službe
Benedikta XVI. Kristus bol stále ohlasovaný a
adorovaný mladými z celého sveta, a práve vďaka
nim cirkev mohla ukázať svoju radostnú a mladú
tvár tak potrebnú pre súčasný svet. V júli roku
2013 (Rio de Janeiro) sa s mládežou stretol pápež
František. Práve on oznámil, že najbližšie
stretnutie mladých bude v roku 2016 v Krakove,
v Poľsku.
Stretnutia „na skúšku"
Dve prvé stretnutia (1984, 1985) zorganizované
pri
príležitosti
Svätého
roku
vykúpenia
(1983/1984) a Medzinárodného roku mládeže
(1985) neboli ešte Svetovými dňami mládeže. Ale
práve ony dali podnet pápežovi začať túto
požehnanú iniciatívu, ktorá trvá dodnes.
Oficiálny vznik SDM
Za dátum vzniku SDM sa považuje 20. december
1985, keď Ján Pavol II. na stretnutí s kardinálmi
a pracovníkmi Rímskej kúrie vyjadril túžbu, aby

sa

Svetové dni mládeže konali každý rok na
Palmovú nedeľu ako diecézne stretnutie, a každé
dva alebo tri roky ako medzinárodné stretnutie na
mieste, ktoré on sám určí.
Spoločenstvo, formácia a radosť z viery
Cieľom organizovaných Svetových dní mládeže je
prežívanie veľkého spoločenstva všeobecnej
cirkvi, počúvanie Božieho Slova, vysluhovanie
sviatostí zmierenia a eucharistie ako aj radostné
ohlasovanie Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa.
Symboly SDM: Kríž a Ikona
Na všetkých stretnutiach sú prítomné dva
významné symboly, ktoré daroval sám Ján Pavol
II.; sú nimi kríž Svetových dní mládeže a ikona
Matky Božej Salus Populi Romani. Tieto symboly
nie sú s mladými len počas SDM, ale neustále
krúžia po svete, zhromažďujúc na každodennej
modlitbe a adorácii stovky, ba až tisíce mladých
ľudí. Na Palmovú nedeľu, 13. apríla roku 2014,
Svätý Otec František tieto symboly odovzdal
v Ríme poľskej mládeži a tým začala púť kríža
SDM a ikony MB v poľských diecézach ako aj
v desiatkach krajín východnej Európy.
SDM – stretnutia venované
konkrétnej téme
Každé jedno stretnutie SDM vyžaduje dobrú
prípravu zameranú najmä na obsah, nad ktorým
budú mladí rozjímať, zhromažďujúc sa niekoľko
dní v rozličných jazykových skupinách. Tému
každoročných stretnutí určuje sám Svätý Otec
smerujúc mladým odkaz zvaný POSOLSTVO.
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presahoval 4 milióny mladých, alebo v Rio de
Janeiro v Brazílii (2013) kde na Copacabane sa
zhromaždilo viac ako 3 milióny osôb. Zo stretnutí
organizovaných v Európe najpočetnejším bolo
stretnutie v Ríme, roku 2000, kedy sa na Tor
Vergata spolu s Jánom Pavlom II. modlilo 2
milióny 180 tisíc ľudí.

Aký je cieľ „Dní v diecézach"
Štruktúra
„Dní
v diecézach"
závisí
od
charakteristiky a štýlu hosťujúcej diecézy, je to čas
na vzájomné poznávanie, integráciu, poznanie
kultúry a topografie daného regiónu. V tejto etape
nechýbajú turistické výlety, spoločné hry, a taktiež
verejné zapojenie sa do rôznych aktivít
a projektov,
ktoré
pripravili
organizátori.

Mladí a tí, ktorí ich sprevádzajú
Spolu s mládežou týchto stretnutí sa zúčastňuje
veľa biskupov, duchovných otcov, rehoľníkov,
konsekrovaných osôb, klerikov, novicov, a od
istého času tiež mnoho svetských mladých
učiteľov a akademických profesorov. Na
poslednom stretnutí SDM v Madride (2011) sa
zišlo 800 biskupov, 14 tisíc kňazov a niekoľko tisíc
rehoľníkov.

Ako vyzerá štruktúra celého týždňa SDM?
Po ukončení „Dní v diecézach" všetci účastníci
smerujú do diecézy, ktorú Svätý Otec určil ako
miesto prežívania hlavného ústredného stretnutia.
Mládež sa tam zhromažďuje počas celého týždňa.
V pondelok prichádza na dané miesto, v utorok sa
zúčastňuje otváracieho ceremoniálu, v stredu,
štvrtok a piatok sa zúčastňuje na katechézach a na
Festivale mladých, v sobotu putuje na miesto
bdenia a modlitby kde je prítomná na večernom
stretnutí s pápežom, a v nedeľu sa zúčastňuje
slávnostnej svätej omše, ktorá ukončí aktuálne
SDM. Hlavné časti stretnutia sprevádzajú
špeciálne zóny osobitných stretnutí, pomenované
zóna odpustenia (pre vysluhovanie sviatosti
zmierenia)
a tzv.
zóna
venovaná
novým
duchovným povolaniam.

SDM 2014 - 2016
XXIX Svetový deň mládeže 2014, v diecéznom
rozmere:
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich
je nebeské kráľovstvo." (Mt 5,3)
XXX Svetový deň mládeže 2015, v diecéznom
rozmere:
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni
uvidia Boha." (Mt 5,8)
XXXI Svetový deň mládeže 2016, v diecéznom
rozmere:
„Blahoslavení
milosrdní,
lebo
oni
dosiahnu milosrdenstvo." (Mt 5,7)
Pozývame Ťa – nebuď sám!
Skúsenosť spoločenstva je jedným z najkrajších
plodov účasti na Svetových dňoch mládeže!
Nečakaj na ďalšie pozvanie. Našiel si túto
internetovú stránku, cíť sa byť pozvaný a pridaj
sa k mnohým mladým ľudom, ktorí sa vo svojich
farnostiach pripravujú na stretnutie v Krakove.

Dôležitý dodatok
Účasť na SDM trvá približne dva týždne, ale je
potrebné pamätať si, že stretnutie vyžaduje dlhý
čas duchovnej i organizačnej prípravy, preto
skutočný čas trvania SDM začína od momentu
rozhodnutia sa pre účasť na SDM, a končí
naplnením misie vyplývajúcej z obsahu či
odkazu daného stretnutia.
Koľko osôb sa zúčastňuje SDM?
Spravidla sú to stretnutia veľmi početné.
V priemere počas celého týždňa sa ich
zúčastní niekoľko sto tisíc mladých ľudí.
Čím je bližší termín sobotného bdenia s
pápežom tým sa počet mladých zvyšuje a
mnohokrát prekračuje počet jedného
milióna
účastníkov.
Doteraz
najpočetnejšie stretnutie bolo v Manile na
Filipínach (1995) kde počet účastníkov

Spracoval o. Martin Snak
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Vzácny nález
V Edesse (dnes je to turecké mesto Urfa) sa
objavujú prvé správy o Kristovom pohrebnom
plátne v rokoch 527-565. V roku 525 Edessu
zničila povodeň. Keď cisár Justinián I. dal mesto
znovu postaviť, v jednom múre našiel zamurovaný
Kristov obraz, ktorý bol označený ako
archeiropoieton, čo doslova znamená “nie rukou
zhotovený”. Podľa tohto obrazu boli namaľované
obrazy Kristovej tváre, ktoré jednoznačne nesú
všetky charakteristické
znaky
Turínskeho
plátna.
Keď sa Edessa v r. 943
ocitla v rukách Arabov,
Edessania im venovali
plátno z vďaky, že mesto
nezničili.
Arabi
si
Kristovo plátno ctili, od
nich
dostalo
názov
mandylion. Pod týmto
názvom sa dostalo do
Carihradu, kde bolo 15.
8. 944 intronizované
slávnostnou
bohoslužbou v chráme
Hagia Sofia. Správy z 11.
a 12. stor. hovoria o
prechovávaní
mandylionu v kaplnke
cisárskeho paláca v
Carihrade.
V rokoch 1203-1204,
počas štvrtej križiackej
výpravy,
keď
bol
Carihrad
vyplienený,
stopa po mandylione sa
stráca.
Šľachtic Geoffrey de
Charny v r. 1353 ukázal
v mestečku Lirey neďaleko Paríža miestnym
cirkevným hodnostárom plátno, ktoré je dnes
vystavené v Turíne. Odmietol im prezradiť, ako sa
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k nemu dostal.
Relikvia sa dostala do Chambery, kde je r. 1532
poškodil požiar. Pritom na časť plátna stieklo
roztavené striebro z truhlice. V r. 1578 plátno
premiestnili do Turína.
Rez plátna
Obraz dobre vidieť asi z piatich metrov. Zo
vzdialenosti menšej ako 1 m sa už nedá rozlíšiť od
pozadia – rozplýva sa. Je utkané z ľanu a
nepatrnej
prímesi
bavlny.
Prvý vedecký výskum
plátna sa uskutočnil
9. – 13. 10. 1978.
Znalecké
posudky
tvrdia, že smrť nastala
niekoľko hodín pred
uložením mŕtveho do
plátna.
Telo
bolo
položené v dĺžke na
jednu polovicu plátna a
druhá polovica bola naň
preložená ponad hlavu.
S plátnom bolo telo v
kontakte
niekoľko
hodín, ale nie viac ako
tri dni. (Na oboch
stranách tela badať totiž
stopy
drobných
kvapôčok posmrtného
séra, ktoré vychádza z
pórov,
no
nebadať
žiadne
príznaky
rozkladu.) Telo bolo
stuhnuté, s hrudníkom
extrémne napnutým na
nadýchnutie,
so
zdvihnutým nadbruším
a
vpadnutým
podbruším, čo je typické pri zavesení za ruky. K
tomu možno pridať charakteristické rany na
zápästiach a stopy cícerkov po stekaní krvi z
9
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rozpätých ramien v smere gravitácie. Poloha
chodidiel a rany na nich svedčia o tom, že nohy
boli pribité jedným klincom, a to s ľavou nohou
preloženou
cez
pravú.
Rany
spôsobené
ukrižovaním vedú cez zápästia. (Celá kresťanská
tradícia, ako ju poznáme z umeleckých diel, až na
niektoré výnimky, totiž svedčia o tom, že Ježiš
Kristus bol pribitý cez dlane.) Z toho vidieť, ako sa
od čias Konštantína (4. stor.), keď bol trest
ukrižovania zakázaný, zabudlo na podstatné znaky
tohto spôsobu popravy.
Presný počet rán po bičovaní sa nedá určiť, lebo
niektoré splývajú a niektoré sú nezreteľné. Môže
ich byť 80 až 120.
Na pravej strane, medzi piatym a šiestym
rebrom je stopa po oválnom otvore veľkom 4,4 x
1,1 cm. Spôsobený bol zrejme kopijou. (Niektoré
dodnes zachované kusy rímskej výzbroje – tzv.
lancea – majú prierez takej istej veľkosti). Všetci
lekári, ktorí plátno skúmali, sa zhodujú v tom, že
ide o posmrtnú ranu, súdiac podľa relatívne
malého množstva krvi, jej tmavšieho sfarbenia,
väčšej viskozity a veľkého
množstva posmrtného séra.
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nebol odsúdený na smrť, lebo bičovanie ako súčasť
ukrižovania, bývalo miernejšie. Niektoré postupy
pri ukrižovaní Ježiša boli celkom zvláštne a nikde
v histórii sa nespomínajú. Patrí medzi ne
nasadenie tŕňovej koruny a vbodnutie kopije do
mŕtveho
tela.
Zvláštnosťou
je
pohreb.
Ukrižovaných totiž spravidla vôbec nepochovávali.
Celkom mimoriadnym javom je neprítomnosť
stôp rozkladu tela. Svedčí to o fakte, že telo
nemohlo byť v plátne dlhšie ako 72 hodín.
Niektorí nadšenci si dali námahu a vypočítali
pravdepodobnosť takejto zhody okolností. Vyšla
im hodnota jedna ku sto miliardám.
Na mikrofotografiách v polarizovanom svetle,
na zavretých očiach muža vidieť okrúhle stopy,
ktoré niektorí autori považujú za stopy mincí.
Podľa archeologických bádaní mali totiž Židia v 1.
stor. vo zvyku zomrelým klásť na oči mince.
Mikroskopom sa dali na minci pravého oka
rozlíšiť písmená U. CAI. Pilát dal v rokoch 29 a 30
raziť peniažtek lepton, ktorý nesie nápis
TIBERIOU CAISAROS. (Falzifikátori zo 14. stor.
by museli vedieť o Pilátových minciach a
zaobstarať ich.)
Švajčiarska archeologička Maria Grazia
Siliatová po viac než 15-ročnom bádaní
oznámila, že výskum objavil na látke
stopy slov “Ježiš Nazaret”, zrejme
napísané hneď potom, keď bolo telo
zahalené. Nápis nie je prostým okom
viditeľný, ale iba za použitia špeciálnej
fotografickej techniky.
Kriminológ a biológ M. Frei lepiacou
páskou odlepil prach z povrchu plátna na
ploche 240 cm2. Pod mikroskopom našiel
zvyšky vlákien, prachové čiastočky, zvyšky
rastlín a hmyzu, spóry húb, zrniečka peľu.
Našiel tam peľ zo 48 druhov rastlín. Z toho
tri štvrtiny identifikovaných rastlín rastú v
Palestíne,
z
nich
13
druhov
je
charakteristickou
zvláštnosťou
oblasti
Mŕtveho mora, 20 druhov je príznačných
pre Anatóliu (oblasť v Turecku), niekoľko
pochádza z oblasti Carihradu, arabskej,
perzskej, africkej púšte a napokon z
Francúzska a Talianska. Frei vylúčil
prenesenie peľových zrniečok ovzduším.
Ako kriminológ považuje za málo
pravdepodobné, aby falzifikátori podnikli
okružnú cestu za zberom rastlinného peľu.
(V 14. storočí nemali také poznatky o peli,
aké máme dnes, preto by to považovali za
nepotrebné.)
Koniec 1. časti

Čo hovorí veda
Obraz na plátne úplne verne
zobrazuje skutočnosť. Veriť, že
je možné umele vytvoriť takýto
obraz
v
stredovekých
podmienkach, by vyžadovalo
oveľa väčšmi veriť v zázračné
schopnosti
umelca.
Telo uložené do plátna nebolo
umyté. (Ježiša pochovávali vo
veľkej časovej tiesni.) Obraz je
odolný voči vode a teplu – to
vieme zásluhou nešťastného
požiaru z r. 1532. (Farby na
obrazy, ktoré poznáme zo 14.
stor., neboli voči obom živlom
odolné.) Plátno je veľmi
kvalitné a drahé.
Niekto sa domnieva, že v
plátne bolo zabalené iné telo
(nie Kristovo), z doby, keď
zomrel Kristus. Proti tomu
však svedčia tieto fakty:
Kristus dostal viac rán bičom,
ako vtedy dovoľoval predpis.
Rany, navyše, sú svedectvom
toho, že muž z Turínskeho
plátna v čase bičovania ešte

Spracoval o. Martin Snak
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Mária Magdaléna
zvestuje svojim
priateľom:
„Ježiš žije,
videla som ho.“
Kde sa táto
udalosť nachádza
vo svätom Písme?
1. Sk 1, 1 - 10
2.Mt 4, 3 - 8
3. Jn 20, 11 - 18
4. Lk 15, 1 - 2
5. Jn 3, 16
Tvoja odpoveď:
.............................

Vtipy:

- Jožko sa chváli kamarátom, že naučil
žiť kapra na suchu.
- Mohli by sme ho vidieť?
- Žiaľ, nie. Minulý týždeň spadol do
vedra s vodou a utopil sa.

- Pán doktor, priberám na určitých
miestach.
- Tak na tie miesta nechoďte.

Katka sa pýta mamy:
- Mami, môžem sa pozerať na televízor?
- Áno, ale nezapínaj ho, - odpovie mama.

- Pán sused, nevadí vám, že váš pes celú
noc breše?
- Kvôli tomu sa nemusíte trápiť. On sa
cez deň vyspí.
11
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Gréckokatolícka cirkev
Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Osloboditeľov 28, 066 01 Humenné
Telefón:

kancelária: 057/ 775 3628

WEB:

www.grkathe.sk

e-mail:

úrad: humenne@grkatpo.sk
farár: martinzlacky@gmail.com
kaplán: miro.sentik@gmail.com
kaplán: matosnak@gmail.com
Úradné hodiny:
Pondelok, streda, štvrtok: 8:00 - 9:00 | 16:00 - 17:00.
Na prvý piatok, štátne a cirkevné sviatky je kancelária zatvorená.
Prosíme Vás o dodržanie podmienok:

- ak žiadate KRST: krst nahlási jeden z rodičov aspoň týždeň vopred, prípravu
(náuku) odporúčame ešte pred pôrodom. Ak bývate min. 3 mesiace mimo našu
farnosť, zabezpečte si písomné dovolenie kňaza, kde bývate ku krstu.
- ak žiadate SOBÁŠ:
1) a máte všetky iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, sv. prijímanie - minimálne 3
mesiace vopred;
2) ak niektorá z iniciačných sviatostí Vám chýba - minimálne 6 mesiacov vopred;
3) ak bývate min. 3 mesiace mimo našu farnosť: zabezpečte si prípravu (náuky)
a dovolenie kňaza, kde bývate k sobášu, príp. aj cirkevnú sobášnu zápisnicu s požadovanými
náležitosťami.
LITURGIE – úmysly na Božské liturgie prijímajú kňazi iba v cerkvi (v čase okolo bohoslužieb).
KRSTNÝ, SOBÁŠNY LIST – je možné vyžiadať si aj telefonicky, mailom. K sobášom krstné
listy musíme zasielať priamo na farský úrad, kde bude sobáš (nariadenie o. arcibiskupa Jána).

Zaopatrovanie non-stop:

0907 323 733.

Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel akýmkoľvek
finančným darom. IBAN farnosti: SK3009000000000086909038
SME TU PRE VÁS
Informačno-formačný časopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom
Dobrovoľný príspevok (tlač 1ks = 0,20€)
Pre vnútornú potrebu vydáva: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné.
Texty článkov neprešli gramatickou úpravou.
Zodpovedný za vydanie: o. Martin Zlacký, o. Miroslav Sentivan, o. Martin Snak
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