
SPÁSNE UDALOSTI, KTORÉ ZMENILI OSUDY SVETA
katechéza na Pôstne obdobie pod a Youcat

ÚVOD

1. Modlitba
Z úvodu zastavenia krížovej cesty – Klaniame sa ti Kriste a dobrore íme ti, lebo si svojím krížom
vykúpil svet.

2. Motivácia
Istý novinár napísal krátky lánok do webnovín s názvom: Udalos , ktorá zmenila osudy sveta. Kým si
lánok stihneme pre íta , napadajú nás rôzne možnosti. No dozvedáme sa, že on uviedol udalos

Ježišovej smrti a zm tvychvstania. Bol to teda lovek, ktorý ohlasoval evanjelium vo svojom
novinárskom povolaní.

3. Svedectvo Svätého písma
Každý pár si vylosuje biblický text. ítajú svoje úryvky a robia poznámky na karti ku vo forme
krátkych viet. Na tabu u zapisujem: Stalo sa pred dvetisíc rokmi

a. „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. Nik nemá
vä šiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priate ov. Vy ste moji priatelia, ak
robíte, o vám prikazujem. Bolo pred ve kono nými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho
hodina odís  z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, o boli na svete, miloval ich
do krajnosti. Pri ve eri, ke  už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho
zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza,
vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do
umývadla a za al umýva  u eníkom nohy a utiera  zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak
prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umýva  nohy?“ Ježiš mu
odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, o robím, ale neskôr pochopíš.“ Peter mu povedal:
„Nikdy mi nebudeš umýva  nohy!“ Ježiš mu odpovedal: „Ak a neumyjem, nebudeš ma
podiel so mnou.“ Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, , ale aj ruky a
hlavu!“  Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umy  už len nohy a je celý istý. A vy
ste istí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: „Nie všetci ste istí.“ Ke
im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, o som vám
urobil? Vy ma oslovujete: „U ite “ a: „Pane“ a dobre hovoríte, lebo to som. Ke  som teda
ja, Pán a U ite , umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umýva . Dal som vám
príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ (Jn 13, 1-15).

b. „Ve  ja som od Pána prijal, o som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, ke  bol zradený,
vzal chlieb, vzdával v aky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto
robte na moju pamiatku.“ Podobne po ve eri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová
zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedyko vek ho budete pi , na moju pamiatku.“ A tak vždy,
ke  budete jes  tento chlieb a pi  tento kalich, zvestujete Pánovu smr , kým nepríde.“ (1 Kor
11, 23-26)

c. „Ve  Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho
verí, ale aby mal ve ný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa
skrze neho svet spasil.“ (Jn 3, 16-17)

d. „Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých o idú do záhuby, ale pre tých, o sú na ceste
spásy, teda pre nás, je Božou mocou. Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci h adajú
múdros  my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov
bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu
múdros .“ (1 Kor 1, 18.22-24)

e. „On, hoci má božskú prirodzenos ,
 neprid žal sa svojej rovnosti s Bohom,
 ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenos  sluhu,
 stal sa podobný om;
 a pod a vonkajšieho zjavu bol pokladaný za loveka.
 Uponížil sa, stal sa poslušným až na smr ,



 až na smr  na kríži.
 Preto ho Boh nad všetko povýšil
 a dal mu meno,
 ktoré je nad každé iné meno,
 aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno
 v nebi, na zemi i v podsvetí
 a aby každý jazyk vyznával:
 „Ježiš Kristus je Pán!“
 na slávu Boha Otca.“ (Flp 2, 6-11)

4. o ešte nevieme? Nájdeme v Youcate.
Otázka: Ako Ježišova smr  zmenila osudy sveta?
Text pre na vysvetlenie:
Aký má význam, že Ježiš umiera na kríži? udia sa správajú rovnako. inia dobro i zlo; slnko
rovnako vychádza a zapadá. Ale je tu jedna dôležitá zmena. Ježiš prináša udstvu nádej.

o priniesla Ježišova smr lovekovi?
Kres anstvo charakterizuje nádej, je to najsilnejšia a najvä šia charakteristika. Žiadna iná kultúra
a civilizácia nemá v sebe takú nádej. Ak sa Boh stal lovekom a zomrel, na tomto svete nie je ni
nezmyselné – ako ani m tve Ježišovo telo nebolo bez svojho významu. Kríž nie je nezmysel, hoci by
si to mysleli mnohí. Môj život má skrze Ježišovu obetu význam a všetko v om môže by  preto ve ké
a dôležité.

5. Nový život/preh benie viery
Svedectvo o smrti pápeža Jána Pavla II.:
V piatok po as Ve kono nej oktávy po posledných ve kono ných sviatkoch pápež Ján Pavol II. stratil
vedomie. O de  neskôr 2. apríla 2005 o 21:37 hod. pápež zomrel. V hodine smrti ho obklopoval úzky
kruh blízkych osôb. Posledné dni boli vrcholom jeho utrpenia, ktoré prežíval dlhé roky. Jeho
pontifikát bol v prvých rokoch výrazný jeho hlasom a živým vystupovaním. Na sklonku života sa
po as príhovoru na Kvetnú nede u zmohol iba na gestá a požehnanie.
Kardinál Jozef Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI. v pohrebnej kázni povedal, že Ján Pavol II.
bol k azom až do konca, ke  obetoval svoj život Bohu za svoje ovce, za ovce celého sveta
v každodennej službe Cirkvi, predovšetkým v ažkých skúškach posledných mesiacov. Tak sa stal
jedno s Kristom, dobrým Pastierom, ktorý miluje svoje ovce. Láska ku Kristovi bola prevažujúcou
silou nášho milovaného Svätého Otca; kto ho videl modli  sa , kto ho po ul hovori , ten to vie. A tak

aka tomu hlbokému zakoreneniu v Kristovi mohol nies  bremeno, ktoré presahovalo isto udské
sily.
Uvažujúc nad atentátom na seba hovoril: „Kristus trpiaci za nás dal utrpeniu nový zmysel, nový
rozmer a uviedol ho do nového poriadku, poriadku lásky. (...) Je to utrpenie, ktoré spa uje a pohlcuje
zlo oh om lásky a dokonca z hriechu vy aží mnohoraké ovocie dobra.“ Oživovaný touto víziou pápež
trpel a miloval spolu s Kristom, a preto posolstvo jeho utrpenia a ml ania je také ve avravné a plodné.
Nezabudnute ná zostane chví a, ke  sa Svätý Otec v poslednú Ve kono nú nede u pozna ený
utrpením ukázal v okne apoštolského paláca a posledný raz udelil požehnanie.
Benedikt XVI. zakon il pohrebnú káze  slovami: „Môžeme si by  istí, že náš milovaný Svätý Otec
stojí dnes v okne domu svojho Otca, pozerá na nás a žehná nás. „Tak žehnaj nás, Svätý Ot e!
Zverujeme sa Božej Matke, tvojej Matke, ktorá a denne sprevádzala a teraz a sprevádza do ve nej
slávy svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.

6. Záver

Spolo ne sa môžeme pomodli  jeden desiatok bolestného ruženca. K desiatku sa môže pripoji
nasledujúca modlitba:

Pane Ježišu, naše zm tvychvstanie a náš život,
pozdvihni nás z hrobu hriechov.
Napl  nás duchovnou silou.
Urob, aby sme sa ukotvení vo viere, nádeji a láske
mohli stretnú  so všetkými svätými.
Aká ve ká je tvoja láska!
Tak ve mi si nás miloval, že si kvôli k nám prijal smr  na kríži,
aby žiadny lovek, ktorý verí v teba nezahynul, ale mal ve ný život.
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