Veľkonočná oktáva, cyklus „A“

Ofera – Finančné milodary posielajte na číslo účtu alebo odovzdávajte našej ekonómke, pokladníčke a kurátorom.
Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu
Božieho domu.

Pondelok
Pondelok vo Veľkonočnej
oktáve
13.04.2020

14.04.2020 Utorok
Utorok vo Veľkonočnej oktáve

15.04.2020 Streda
Streda vo Veľkonočnej oktáve

10:00

Hertník (+Albert Palša - č. 157)
Hertníka

11:00

Bartošovce (za o. Anthonyho, o. Jaroslava - č.
60)
úmysel z Bartošoviec

úmysel z

Hertník:
1. zdr., B. pož. a dary Ducha
Sv. pre Katarínu - 18 rokov - č. 56) (úmysel z
Bartošoviec)
2. +Alexej,+Marián,+členovia
rodiny - č. 150 (úmysel z Bartošoviec)
Hertník:
1. +František,+Štefan,+Mária
- č. 106 (úmysel z Bartošoviec)
2. +Margita,+Jozef - č. 160 II. (úmysel z Bartošoviec)

16.04.2020 Štvrtok
Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve

Bartošovce : /v tento deň odslúžim súkromne
sv. omše v Bartošovciach/
1. zdr., B. pož. a poďak. pre Justínu - č. 132 75 rokov) (úmysel z Bartošoviec)
2. + Stanislav,+Jozef,+Štefan - č. 113 (úmysel
z Bartošoviec)

17.04.2020 Piatok
Piatok vo Veľkonočnej oktáve

Hertník:
1. zdr., B. pož . pre Magdalénu Stachurovú - 85
rokov - č. 267 (úmysel z Hertníka)
2. zdr., B. pož. a poďak. rodiny Vojtekovej a
Palšovej - č. 150 (úmysel z Bartošoviec)

18.04.2020 Sobota
Sobota vo Veľkonočnej oktáve

Hertník:
1. zdr., B. pož. a dary Ducha
Sv. pre deti a vnúčatá - č. 203 (úmysel z Hertníka)
Hertníka)

19.04.2020
NEDEĽA
2. Veľkonočná nedeľa
alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva

2. + Anton Choma - IV. (úmysel z

Hertník
1.
za veriacich (úmysel za celú farnosť)
—————————————————KRSTY: 1. 9.45 hod., 2. 10:00 hod. a 3. 10:20
hod. (v Hertníku!)

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

APRÍL 2020
Číslo 292

HerBartnícek
Príhovor kňaza našej arcidiecézy svojim farníkom! (M. P.)
Drahí bratia a sestry,
Prečo Boh dopustil takúto Veľkú noc? Tak sa pýtajú mnohí veriaci, ktorí túžili prežiť tieto najväčšie sviatky liturgického roka ako obvykle – na obradoch posvätného Trojdnia.
Z pohľadu minulosti toto nikto z nás nečakal a z iného uhla pohľadu je to šok.
Jedným zo spôsobov ako sa brániť, je útek pred nebezpečenstvom. Je to prirodzená reakcia uchýliť sa do bezpečia a prečkať čas, v ktorom nás niečo ohrozuje. Apoštoli, vidiac
ukrižovanie Ježiša Krista, rozutekali sa a svoje „bezpečie“ našli za zatvorenými dverami.
Napriek tomu však tento útek a izolácia nepriniesli apoštolom pokoj. Prežívali tam strach
pred Židmi a sklamanie z toho, že sa nenaplnili ich očakávania, čo potvrdzuje vyjadrenie
emauzských učeníkov: „Už je tomu tretí deň, čo sa to stalo... a my sme dúfali...“ Podobné
je to aj dnes.
Aj my sme v bezpečí domova, zatvorení zo strachu pred vírusovou nákazou a sklamaní,
že nemôžeme sláviť posvätné Trojdnie v našom kostole. Strach, sklamanie, obava o to, čo
bude ďalej. Veriaci človek však nemôže dopustiť, aby sa táto situácia stala príčinou bedákania, zúfania a straty jeho viery. Práve naopak, napriek tomu a práve preto, že je ťažká,
musíme ju využiť ako podnet pre zamyslenie sa nad svojím doterajším životom. Tento
čas je časom skúmania svojho vnútra a pravdivého pomenovania našich chýb a hriechov,
ktoré vo svojom živote zľahčujeme. Neukazujme prstom na iných, ale skúmajme seba,
k akej zmene nás Boh doteraz láskavo nabádal, no pre našu tvrdosť musel dopustiť tvrdšiu a ťažšiu situáciu – skúšku vo viere.
Apoštoli neboli prítomní pod Kristovým krížom, neboli svedkami pohrebu, ani chvíle
vzkriesenia Ježišovho mŕtveho tela. No predsa im vzkriesený Kristus priniesol veľkonočnú radosť aj cez zatvorené dvere. Aj my hoci v tomto roku nie sme prítomní na Obradoch
utrpenia, smrti a vzkriesenia, prijmime veľkonočnú radosť a pokoj, s ktorým prišiel Pán
do Večeradla. Nájde srdcia pripravené ochotou polepšiť svoj život a viac žiť pre neho
a s ním?
Beda však, ak nám tento stav vyhovuje a už sme našli svoj „pokoj“ a svoju „radosť“
z toho, že Veľkú noc máme „light“ - bez kostola a tým aj bez Pána Boha, máme voľno
a stačí nám jarná prechádzka, oddych, práca v záhrade a občasné nakupovanie. A ak aj
chceme, aby tento stav čím skôr skončil, chceme ho prečo? Aby sme sa vrátili späť do
kostola, k sviatostiam, k sv. omši, k Pánu Bohu? Alebo nám chýba náš zabehnutý životný
štýl, kde môžeme nariekať, akí sme unavení a zaťažení a tým nemáme čas na svoju dušu?
Bojíme sa viac o finančné príjmy alebo o svoje spasenie? Práve táto hriešna radosť
z akéhosi „náboženského voľna“ a strach iba o pozemskú budúcnosť u mnohých zablokuje cestu k obráteniu, ktorú Pán ukazuje ako jedinú,

aby sme ho stretli živého a vzkrieseného, ak sme – ako apoštoli – zradili, zapreli a ušli za
svoje „zatvorené dvere“ len čakania a nič nerobenia. Urobme všetko preto, aby táto Veľká
noc, ktorá už je iná, bola iná hlavne vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. Aby sme si ju pamätali
ako Božie dopustenie, cez ktoré prišlo Jeho požehnanie. Nech v našich srdciach a životoch
vďaka obráteniu naplno zaznie: „Pokoj vám!“ Potom sa nemusíme báť o budúcnosť. Veď
Pán je s nami, ako prisľúbil. Len či aj my s ním a zostaneme s ním aj naďalej. Veríme mu?
M. P.

***

Stotožniac sa s týmito slovami v modlitbe a dennom požehnávaní na vás pamätá
aj váš duchovný otec.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------

Pastierske listy a príhovory diecéznych biskupov na Veľkonočnú nedeľu – vyberám jeden
P:3, 11. 04. 2020 15:00, DOM
Bratislava 11. apríla (TK KBS) V plnom znení prinášame pastierske listy a príhovory
biskupov, ktoré napísali na Veľkonočnú nedeľu (12. apríla 2020).

---------------------------------------------------------------------------------------------------Zamyšlení nad izolací v důsledku onemocnění COVID-19
(jeden z kňazov, misionárov vo vých. Afrike – o. Anthony Saji, VC)

Výrazy izolace či uzavření slýcháme poslední dobou často. Lidská svoboda je kvůli pandemii
COVID-19 omezena. Svět je bezmocný. Většina lidí je vystrašená, někteří panikaří.
Mnozí jsou paralyzováni duchovně, psychicky, finančně i sociálně. Je nezbytné dodržovat
nařízení státních i církevních autorit. Svět už takové náročné výzvy zažil a věřící vždy nad
každou pohromou zvítězili vírou v Pána Ježíše Krista. Nikoho z nastalé situace neobviňujme (ani Boha), a nelitujme se. Berme tuto situaci jako pozvání k tomu, abychom povstali a
vztáhli ruce ke Stvořiteli. On nám říká: “Buďte silní a stateční, nebojte se a nechvějte se
před nimi, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nevzdá se tě a neopustí
tě!” (Deuteronomium 31,6)
Můžeme spoléhat jenom na Boha
V Bibli najdeme odpověď na všechny problémy. Pro snazší pochopení uvedu dva příklady. Za prvé hrozná prohra Izraele s Pelištejci, jak o tom čteme v 1. knize Samuelově, kapitole 4. Po první porážce přinesli Izraelité Archu úmluvy ze Šíla, ale Pelištejci ji uloupili. V
celé té válce s Pelištejci přišlo o život na 34 tisíc Izraelitů. Za druhé chrám v Jeruzalémě,
který byl chloubou a nadějí Izraele, a který v roce 70 našeho letopočtu během dobytí Jeruzaléma zničili.
Co z toho vyplývá? Že ani Archa úmluvy, ani Jeruzalémský chrám nebyli pro vyvolený
lid trvalou oporou, pouze víra. Ani Archa, ani chrám nebyly Bohem, nýbrž hlavním znamením Boží přítomnosti. Ale Izrael je využíval sobecky, pro své osobní záměry, jak o tom
čteme v 1. knize Samuelově 2,12: Synové Élího byli ničemníci, neznali se k Hospodinu.
Élí byl velekněz a jeho děti manipulovali Pánem, lidmi i obětními praktikami. Žili bezbožný život, a když přišla nečekaně krize a nebezpečí, obrátili se k Pánu a čekali okamžitou
pomoc! Nejsou na tom dnes mnozí lidé podobně?
A co my? Nepoužíváme Boží slovo a církevní praktiky sobecky?
Jedna věc je jistá: tady na zemi nemůžeme spoléhat na nic než na Boha samotného.
Různé sociální a bezpečnostní systémy mohou selhat a pak zbývá buď zoufalství, nebo
víra, hluboké zoufalství nebo heroická víra.

Naší záchranou není Archa úmluvy, ale Bůh, který v ní přebývá! Stejně tak nás nezachrání sociální systémy, nýbrž Bůh, který skrze ně působí.
Pravé bezpečí a jistotu vnáší do našeho života a do naší společnosti pouze ryzí víra v Pána
Ježíše. Současná situace nám dává
příležitost činit pokání a vrátit se k Bohu. Jsme v procesu návratu k Němu s lítostí a vírou.
Když lid Izraele neposlechl, řekl Bůh Mojžíšovi: “Vystup do země oplývající mlékem a
medem. Já však nepůjdu uprostřed vás, abych vás nezničil na cestě, neboť jste tvrdošíjný
lid.” (Exodus 33,3)
A Mojžíš řekl Bohu: “Kdybys nešel ty sám, pak nás odtud nevyváděj!” (Exodus 33,15).
Jak dál čteme, Bůh svému lidu odpouští hříchy a jde s ním. Jak mocná je Mojžíšova
přímluvná modlitba!
Představte si, co by se stalo s našimi systémy i s námi, kdyby Bůh nešel s námi? Pane Ježíši, potřebujeme, abys šel s námi a neopouštěl nás ani na vteřinu! Ó Pane, bez Tebe nejsme nic.
Současná situace je pro nás otazníkem.
Závěr
Neztrácejme naději a víru v Pána Ježíše a v sebe, nýbrž obnovme svou víru pokáním, postem a modlitbami. Kněží a věřící postupují společně vpřed ve chvále Pána Ježíše Krista.
Pán Ježíš má Davidův klíč a má veškerou moc nad nebem a zemí.”… Toto prohlašuje ten
Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá,
nikdo neotevře. (Zjevení 3,7).
Přeji vám všem požehnané Velikonoce!

P. Anthony Saji VC
(vincentiánska kongregácia východná Afrika – duchovne spojený s našou farnosťou)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

FARSKÉ OZNAMY
Apoštolské požehnanie – Dnes na poludnie Jeho Svätosť pápež František udelí svoje apoštolské požehnanie „Urbi et Orbi“ – „Mestu Rímu a svetu“.
Antifóna – Od veľkonočnej vigílie do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlievame mariánsku
veľkonočnú antifónu „Raduj sa nebies Kráľovná“.
Veľkonočná nedeľa – Prežívame najväčší sviatok Katolíckej cirkvi.
Veľkonočná oktáva + Novéna – Celý týždeň slávime veľkonočnú oktávu spojenú
s Novénou k Božiemu Milosrdenstvu. Prežime tento týždeň, ktorý je tak bohatý na milosti
Božieho milosrdenstva, so vzkrieseným Spasiteľom na súkromnej adorácii, Novéne a konaním skutkov telesného a duchovného milosrdenstva. Modlime sa Novénu so svojimi príbuznými a vyprosujme milosrdenstvo pre celý svet.
Sviatok Božieho Milosrdenstva – Budúca nedeľa je sviatkom Božieho Milosrdenstva. Sv.
Faustína dostala všetky posolstvá od Pána Ježiša najmä pred bohostánkom. Usilujme sa teda
spájať sa s ním, v prítomnosti tejto svätice počas celého týždňa, prosiac o jeho zmilovanie.
Prvoprijímajúci – Prosíme rodičov, aby doma so svojimi deťmi pokračovali v katechézach
podľa jednotlivých tém katechizmu. Aj keď nevieme stanoviť termín Prvého sv. prijímania,
pokračujme aspoň v domácich katechézach, aby nás slávnosť nezastihla nepripravených.

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika na Veľkonočnú
nedeľu

Milovaní bratia a sestry!

Vo veľkonočnú nedeľu sme si zvykli pripomenúť ženy, ktoré sa ponáhľali k Ježišovmu hrobu. Celé prestrašené, až vyľakané však zistili, že kameň je od hrobu odvalený. Odrazu
majú otvorený prístup do hrobu. Toto nečakali a sú zneistené. Predtým nemali skúsenosť
otvoreného prístupu do hrobu.
Ako radi by ste sa, drahí brata a sestry aj vy ponáhľali v túto veľkonočnú nedeľu do Božieho chrámu. Ak by ste aj tak urobili, tiež by ste zažili niečo, čo doteraz nie, s čím ste nemali skúsenosť, že v tieto najväčšie kresťanské sviatky nenachádzate naše chrámy otvorené, ale zavreté. To ste na Veľkú noc ešte nezažili. A niet sa čo diviť, ak vás pri tomto konštatovaní rozbolelo srdce. Tak ste sa tešili, tak sme sa všetci tešili na oslavu Kristovho
zmŕtvychvstania.
Aj v tejto chvíli však zdôrazňujeme, aké je dôležité, aby naše srdcia boli otvorené pre Pána a druhých ľudí. Ktovie, či nám naše zavreté chrámy nechcú pripomenúť, že niekedy
predtým sme možno aj sami dopustili, aby aj z nášho srdca nebol odvalený kameň, keď
sme Veľkú noc chceli sláviť bez svätej spovede. Ak sa v tomto roku nepodarilo odvaliť
kameň z našej duše tým, žeby sme sa očistili z hriechov, pre opatrenia kvôli koronavírusu,
asi si viac uvedomíme, akým obrovským darom zmŕtvychvstalého Krista je odpustenie
hriechov. Ako vieme, moc odpúšťať hriechy zveril Ježiš apoštolom, od ktorých prešla táto
moc aj na kňazov dnešných čias. Azda práve v týchto chvíľach si tak veľmi uvedomujeme
liečivé slová kňaza, keď povie: „Ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov.“ A už sa tešíme
na prijatie Chleba života. Žiaľ, teraz je to inak a sme odkázaní a povzbudzovaní na duchovné sv. prijímanie. A v prežívanom Roku Eucharistie v našej diecéze sme sa tak veľmi
tešili na všetko, čím by sme ešte viac ďakovali za Chlieb života a prehĺbili svoj vzťah k
Ježišovi v Eucharistii. Ale prišiel koronavírus a všetky naše doterajšie plány sú už o inom.
Svet sa za pár dní a týždňov veľmi zmenil. Čo sme v sebe cítili, keď sme 27. marca (2020)
sledovali Svätého Otca Františka, ako na obrovskom, upršanom, ale hlavne prázdnom
Námestí sv. Petra v Ríme dával po krátkej adorácii požehnanie s eucharistickým Kristom
Urbi et Orbi? Iste sme boli Svätému Otcovi vďační za jeho starostlivú blízkosť. Ale zároveň sme mohli pocítiť bolesť z nášho vzájomného odlúčenia, keď na námestí chýbali pútnici z celého sveta.
Tejto obrovskej zmene a zastaveniu sa celého sveta predchádzala situácia , ktorú Svätý
Otec pomenoval presne: „...napredovali (sme) plnou rýchlosťou a cítili sa silní a schopní
na všetko. Lakomí po zárobku, nechali sme sa pohltiť vecami a vyčerpať náhlením. Nezastavili sme sa pred tvojimi výzvami (Pane), nepohli nami vojny a planetárne nespravodlivosti, nepočuli sme volanie chudobných a našej ťažko chorej planéty. Napredovali sme
bezohľadne a mysleli sme si, že navždy zostaneme zdraví na chorom svete.“ Do nášho
náhlenia a dívania sa iba na vlastné plány „zostúpila noc. Husté temnoty zahalili naše
námestia, cesty a mestá; zmocnili sa našich životov a naplnili všetko ohlušujúcim tichom a
ničivou prázdnotou, ktorá paralyzuje chod všetkých vecí.“ Zároveň sme pozvaní uvedomiť
si, „že sa nachádzame na tej istej loďke, všetci krehkí a dezorientovaní, no na druhej strane aj dôležití a nevyhnutní; všetci povolaní veslovať spoločne, všetci odkázaní navzájom
sa posilňovať. Na tejto loďke... sme všetci.“ Búrka koronavírusu „odhaľuje našu zraniteľnosť a objavuje tie falošné a povrchné istoty, na ktorých sme si postavili naše agendy,
naše plány, naše zvyky a priority,“ ktoré nás urobili „neschopnými oprieť sa o naše korene a dať zaznieť pamäti našich starcov, zbavujúc sa tak imunity, nevyhnutnej, aby sme
mohli čeliť nepriazni.“

Svet nemá šancu na obnovu, ak si každý bude hľadieť iba svoje. Obetavú ľudskú vzájomnosť do krajnosti dokazujú mnohí. Svätý Otec nám hovorí, že „je to život Ducha, ktorý je
schopný zachrániť, oceniť a ukázať, ako naše životy udržiavajú bežní ľudia – na ktorých
sa obyčajne zabúda – ktorí sa neobjavujú na titulkách novín a časopisov ani na veľkých
pódiách posledného show...; lekári, zdravotné sestry, zamestnanci supermarketov, upratovačky, opatrovateľky, prepravcovia, poriadkové služby, dobrovoľníci, kňazi, rehoľné
sestry a toľkí iní, ktorí pochopili, že nikto sa nezachráni sám.... Koľkí [ďalší] ľudia každý
deň prejavujú trpezlivosť, šíria nádej a snažia sa nezasievať paniku, ale spoluzodpovednosť. Koľkí otcovia, matky, starí rodičia či učitelia ukazujú našim deťom malými a každodennými gestami, ako čeliť a prechádzať krízou... Koľkí ľudia sa modlia, obetujú a prihovárajú za dobro všetkých. Modlitba a tichá služba – toto sú naše víťazné zbrane.“
Áno, veľmi dôležité sú naše duchovné zbrane, s ktorými vstupujeme do náročného zápasu
s búrkou koronavírusu. Celý život, ale zvlášť v tomto pôstnom čase, nás Boh neustále pozýva prehĺbiť, posilniť našu vieru. Svätý Otec to v spomenutom príhovore vyjadril takto:
„Pane, obraciaš sa na nás s výzvou, výzvou po viere. Čo nie je len veriť, že jestvuješ, ale
prísť k tebe a s dôverou sa ti odovzdať. Cez túto pôstnu dobu zaznieva tvoja naliehavá
výzva: „Zmeňte sa!”, „Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom” (Joel 2, 12). Svoje obrátenie sa k Bohu, svoje posilňovanie viery začnime od základu: „Počiatkom viery je uvedomiť si, že potrebujeme spásu, záchranu. Nevystačíme si sami, sami sa topíme: potrebujeme Pána ako dávni námorníci potrebovali hviezdy. Pozvime Ježiša do lodiek nášho života... [lebo] s ním na palube sa nejde ku dnu... toto je Božia sila: obrátiť na dobro všetko,
čo sa nám prihodí, aj keď sú to zlé veci..., pretože s Bohom život nikdy nezomiera.“ Silu
viery potrebovali aj apoštoli, ktorí chceli prebudiť spiaceho Krista, lebo verili, že iba On
ich môže zachrániť na rozbúrenom mori. (Mk 4, 35-41).
Preto aj teraz sa plní viery utiekame ku Kristovi o pomoc v búrke koronavírusu. Alebo
pochybujeme, že nám Ježiš pomôže? Potom ho prosme, aby najskôr prebudil nás - spiacich vo viere. Aby najskôr prebudil nás – našu vieru, možno už dlhý čas driemajúcu a
oslabenú alebo aj stratenú. Aby silou obnovenej viery sme v sebe prebudili dôležitosť ľudskej vzájomnosti, dôležitosť hodnotových koreňov a nie experimentov, ktoré ničia tieto
korene i nás všetkých.
Pán nás počuje našu potrebu „... nás oslovuje... a uprostred našej búrky... Pán sa prebúdza, aby prebudil a oživil našu veľkonočnú vieru. Máme predsa kotvu: v jeho kríži sme
boli zachránení. Máme kormidlo: v jeho kríži sme boli vykúpení. Máme nádej: v jeho kríži
sme boli uzdravení a objatí, aby nás nikto a nič neodlúčilo od jeho vykupiteľskej lásky.
Uprostred izolácie... vypočujme si ešte raz zvesť, ktorá je našou záchranou: vstal z mŕtvych a žije medzi nami!
Ako tradične nás napokon Svätý Otec zveruje Pánovi na príhovor jeho Matky, spásy svojho ľudu, morskej hviezdy v tejto búrke. O jej mocný príhovor sa utiekame neustále. Tak to
budeme robiť znova a radi aj v jej mesiaci máj pri mariánskych litániách a modlitbe sv.
ruženca.
Ešte stále sa nemôžeme modliť spolu, ale jedna možnosť, možnosť duchovnej jednoty je tu
stále. Každý večer v máji sa budem modliť na balkóne biskupského úradu, ktorý je pred
mariánskym stĺpom Nepoškvrnenej v Rožňave. Pripomína mor z roku 1710. Bol postavený
na znak vypočutých prosieb za záchranu pred morom a stále stojí na Námestí baníkov v
Rožňave, žiaľ, možno už málo všímaný. Pri ňom budeme prosiť Nepoškvrnenú Pannu Máriu o záchranu. Večerný čas a spôsob modlitby zverejníme na našej stránke. V stanovenú
hodinu sa budeme môcť duchovne zjednotení modliť spoločne v celej diecéze na tento
úmysel a pridať sa môžu aj veriaci z iných častí krajiny. Matka Božia nám pre Kristovo
zmŕtvychvstanie znova vyprosí záchranu.

Pomôže nám odvaliť kameň z hrobu našej neistoty.
Všetkým vám prajem a vyprosujem, aby aj napriek náročným chvíľam, ktoré všetci prežívame, nech Kristovo zmŕtvychvstanie posilní našu nádej na koniec šírenia smrtonosného
vírusu a na Kristovo víťazstvo nad všetkými vírusmi, ktoré ohrozujú život našich duší.
Prežite veľkonočné sviatky podľa možnosti spolu v rodinách, kde si buďte navzájom oporou a povzbudením. A zároveň vytvárajme duchovnú jednotu modlitby, ktorá nás všetkých
posilní a vyprosí zmenu k lepšiemu. Ubezpečujem vás, že ste denne prítomní v mojom srdci a v mojich modlitbách zvlášť pred Pánom Ježišom v eucharistickej adorácii a pri slávení sv. omše.

Všetkým vám zo srdca žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Mons. Stanislav Stolárik
rožňavský biskup

Veľkonočný pozdrav kardinála Gerharda Müllera
Drahí bratia a sestry!
Nikto z nás nikdy nezažil porovnateľnú situáciu, akej dnes čelíme. Pre hroznú epidémiu
koronavírusu je verejný život drasticky obmedzený. Už nemôžeme sláviť liturgiu
v kostole v nedeľu a dokonca ani teraz cez Veľkú noc. Pravda, pokúšame sa uspokojiť
prenosmi svätých omší v televízii. No provizórne riešenie nemôže nahradiť našu prítomnosť pred tvárou Boha uprostred rozjímajúceho a radostného spoločenstva, na veľkonočnom slávení vykúpených ľudí. Fyzické slávenie zodpovedá našej spoločenskej povahe.
Preto sa Boh s nami nestretáva v abstraktných myšlienkach, ale viditeľne vo svete
a zvlášť v Ježišovi, ktorý povedal o sebe: „Kto mňa vidí, vidí Otca“ (Jn 14,9).
Vzkriesený Pán zostáva prítomný medzi veriacimi v akustických slovách kázní, vo viditeľných znameniach sviatostí a spoločenstve Cirkvi, ktoré možno osobne prežívať. Slová
Svätého písma nám ukazujú v týchto časoch zákazu ľudských kontaktov, hygienických
opatrení a príkazov dodržiavať odstup, čo nám chýba a čo bude, ako dúfame, čoskoro
prekonané.
V ranej Cirkvi bolo jasné, čo vyplýva z vtelenia Boha a fyzickej blízkosti Ježišovi. Ježišovi učeníci nám hovoria:
„Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a
čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. Lebo zjavil sa život a my sme
videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo
sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my
máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. A toto píšeme, aby naša
radosť bola úplná“ (1Jn1,1-4).
Mnohí z našich bratov kresťanov v minulosti aj prítomnosti nemali a nemajú možnosť
napríklad pre prenasledovanie zúčastniť sa na živote spoločenstva a slávení liturgie. Samozrejme Boh im neodňal milosť prijímať ho v duchovnom prijímaní bohatou mierou.
Môžeme teda čítať Sväté písmo doma, modliť sa spolu, obnovovať si v srdci vieru, nádej
a lásku, prehodnocovať a ak je možné zlepšovať vzťahy s rodinou a priateľmi, vnútorne
sa obrátiť, oľutovať hriechy a sľúbiť si ísť na spoveď pri najbližšej príležitosti.
Musíme udržiavať pri živote túžbu znova byť čoskoro v kostole na svätej omši a prijímať
sviatosti. Rád by som vás všetkých, hoci neznámych, zahrnul do svojich modlitieb! Tvoríme svetové spoločenstvo modlitby, pretože patríme k „Cirkvi živého Boha“! (1 Tim
3,15)

Naša situácia je duchovne trocha porovnateľná k situácii učeníkov ustráchane zhromaždených za zatvorenými dverami na Veľkonočnú nedeľu. Ale práve tak ako vtedy On vstupuje do stredu svojich verných aj dnes a hovorí každému jednotlivo a všetkým nám:
„Pokoj s vami“. Ukrižovaný a vzkriesený Pán nám ukazuje svoje prebodnuté ruky a bok
prerazený kopijou. Nech je to príčinou rovnakej reakcie v našich srdciach aj dnes ako to
bolo u učeníkov, ktorých sám Ježiš oslobodil od ich neistoty a pochybností:
„Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána“ (Jn
20,20).
Želám nám všetkým radosť zo Vzkrieseného Pána. Požehnanú a šťastnú Veľkú noc! Váš
Gerhard kardinál Müller
Rím, Biela sobota 2020

---------------------------------------------------------------------------------------Plné znenie homílie pátra Raniera Cantalamessu na Veľký piatok
„Mám s vami zámery pokoja, a nie nešťastia“

Sv. Gregor Veľký hovorieval, že Písmo cum legentibus crescit, rastie s tými, ktorí ho čítajú[1]. Vyjadruje neustále nové významy podľa otázok, ktoré človek nosí v srdci, keď ho
číta. A my tento rok čítame pašiové rozprávanie v srdci s otázkou, ba výkrikom, čo sa
dvíha z celej zeme. Musíme sa snažiť zachytiť odpoveď, ktorú nám na túto otázku dáva
Božie slovo.
To, čo sme práve počúvali, je príbeh o zle, ktoré je fakticky tým najväčším zlom, aké bolo
kedy spáchané na zemi. Môžeme sa na to pozrieť z dvoch rôznych perspektív: alebo spredu, alebo zozadu - to znamená z pohľadu príčin alebo následkov. Ak zostaneme stáť pri
historických príčinách Kristovej smrti, budeme zmätení a každý bude v pokušení prehlásiť ako Pilát: „Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka“ (Mt 27,24). Kríž sa ale dá lepšie
pochopiť z hľadiska jeho dôsledkov než príčin. A aké sú tie dôsledky Kristovej smrti?
Sme ospravedlnení z viery v neho, zmierení a v pokoji s Bohom, naplnení nádejou vo
večný život! (porov. Rim 5,1-5).
Je tu ale ešte jeden dôsledok, ktorý nám aktuálna situácia zvlášť pomáha pochopiť. Kristov kríž zmenil zmysel ľudskej bolesti a utrpenia; každého utrpenia, fyzického
i morálneho. Ono už viac nie je trestom, prekliatím. Bolo od základov vykúpené odvtedy,
ako ho na seba vzal Boží Syn. Čo je tým najsilnejším dôkazom toho, že nápoj, ktorý ti
niekto ponúka, nie je otrávený? To, keď sa dotyčný pred tebou napije z toho istého kalicha. To urobil Boh: na kríži vypil, pred zrakom sveta, kalich bolesti až po samé dno. Tým
ukázal, že nie je otrávený, ale že na jeho dne leží perla.
Nejde pritom len o bolesť toho, kto verí, ale o každú ľudskú bolesť. On zomrel za všetkých. „Až budem vyzdvihnutý od zeme“, povedal, „všetkých pritiahnem k sebe“ (porov.
Jn 12,32). Všetkých, nie iba niektorých! „Utrpenie – napísal sv. Ján Pavol II. po tom, ako
bol na neho spáchaný atentát – znamená otvorenosť a vnímavosť voči činnosti spásonosnej Božej sily, ktorá sa v Kristovi ponúka ľudstvu.“[2] Vďaka Kristovmu krížu sa aj samotné utrpenie stalo, svojím spôsobom, istým druhom „univerzálnej sviatosti spásy“ pre
ľudské pokolenie.
*
Aké svetlo toto všetko vrhá na dramatickú situáciu, v ktorej žijeme? Aj v tomto prípade
sa skôr než na príčiny musíme pozrieť na dôsledky. A to nielen na tie negatívne,
o ktorých každý deň počúvame v smutnom prehľade správ, ale aj na tie pozitívne,

ktoré nám pomôže zachytiť iba pozornejšie skúmanie.
Pandémia koronavírusu nás drsne zobudila z toho najväčšieho nebezpečenstva, do ktorého
majú nábeh jednotlivci i ľudstvo: z ilúzie o všemohúcnosti. Ako napísal jeden popredný
židovský rabín, tento rok máme príležitosť sláviť osobitný veľkonočný exodus, a to z
„vyhnanstva svedomia“[3]. Stačil ten najmenší a neforemný prvok prírody, vírus, aby
nám pripomenul, že sme smrteľní, že vojenská sila a technológia nás zachrániť nedokážu.
„Človek v blahobyte to nechápe,“ – hovorí biblický žalm – „je ako zviera, ktoré hynie“ (Ž
49,21). Akú pravda ukrývajú tieto slová!
Pri maľovaní fresiek v katedrále sv. Pavla v Londýne maliar James Thornhill v istom okamihu bol tak nadšený jednou zo svojich fresiek, že si poodstúpil, aby ju mohol lepšie vidieť, neuvedomujúc si, že sa len-len že nezrútil z lešenia do prázdna pod sebou. Jeho zdesený asistent však pochopil, že upozornenie zakričaním na neho by nešťastie iba urýchlilo. Bez dlhého premýšľania teda namočil štetec do farby a šmaril ho do stredu fresky.
Zhrozený majster poskočil vpred. Jeho dielo utrpelo, ale on sa zachránil.
Takto občas koná Boh s nami: otrasie našimi plánmi a našou nerušenosťou, aby nás zachránil od priepasti, ktorú nevidíme. Ale buďme pozorní, aby sme sa neoklamali. To nie
Boh koronavírusom hodil štetcom do fresky našej nadutej technologickej civilizácie. Boh
je naším spojencom, nie spojencom vírusu! „Zámery, ktoré mám s vami, sú zámermi pokoja, a nie nešťastia“, hovorí sa v Biblii (porov. Jer 29,11).
Ten, ktorý kedysi plakal nad smrťou Lazára, dnes plače nad pohromou, ktorá doľahla na
ľudstvo. Áno, Boh „trpí“, tak ako trpí každý otec a každá matka. Keď to raz objavíme,
budeme sa hanbiť za všetky tie obviňovania, ktoré sme robili voči nemu za života.
Boh zdieľa našu bolesť, aby sme ju prekonali. „Keďže je zvrchovane dobrý“ – napísal sv.
Augustín – „Boh by nikdy nedovolil, aby v jeho dielach existovalo akékoľvek zlo, ak by
nebol dosť silný a dobrý na to, aby i zo samotného zla vyvodil dobro.“[4]
Vari si Boh Otec želal smrť svojho Syna na kríži, aby z toho vyťažil dobro? Nie, len jednoducho dovolil, aby ľudská sloboda išla svojou cestou, avšak tak, aby poslúžila jeho zámeru, nie zámerom ľudí. To isté platí i pre prírodné nešťastia, zemetrasenia a epidémie.
Nevyvoláva ich on. On totiž dal i prírode istý druh slobody, isteže, kvalitatívne odlišnej
od tej morálnej slobody ľudí, no stále ide o formu slobody. Slobodu vyvíjať sa podľa svojich zákonitostí rozvoja. Nestvoril svet ako hodinky vopred naprogramované do každého
jedného najmenšieho pohybu. Je to skôr to, čomu niektorí hovoria náhoda, no čo Biblia
nazýva „Božia múdrosť“.
*
Iným pozitívnym ovocím súčasnej zdravotnej krízy je zmysel pre solidárnosť. Kedy
v dejinách ľudstva si pamätáme, že by sa ľudia všetkých národov cítili byť tak zjednotení,
tak si rovní, tak málo hašteriví, ako v tejto bolestnej chvíli? Ešte nikdy tak ako teraz sme
nevnímali pravdivosť toho zvolania jedného nášho básnika: „Ľudia, pokoj! Na zhrbenej
zemi je priveľa tej záhady...“[5] Zabudli sme na múry, ktoré sme chceli stavať. Vírus nepozná hraníc. V okamihu zrúcal všetky bariéry a rozdiely: rasové, náboženské, majetkové,
mocenské. Keď sa raz táto chvíľa pominie, už sa nemôžeme vrátiť späť. Ako nás vyzýval
Svätý Otec, nesmieme premárniť túto príležitosť. Nedovoľme, aby toľká bolesť, toľko
mŕtvych, toľko heroického úsilia zdravotníckych pracovníkov vyšli navnivoč. Práve tejto
„recesie“ sa nám treba najviac báť.
Z mečov si ukujú radlice, zo svojich kopijí vinárske nože; Národ proti národu nepozdvihne meč a už sa nebudú cvičiť v boji. (Iz 2,4)
Je čas uskutočniť niečo z tohoto Izaiášovho proroctva, na ktorého naplnenie už ľudstvo
oddávna čaká. Povedzme „Dosť!“ tragickej honbe za zbrojením. Zakričte to z celej sily vy
mladí, lebo najmä váš osud je tu v hre.

Presmerujme tie bezmedzné zdroje vydávané na zbrojenie na také účely, ktorých urgentnosť vidíme v tejto situácii: zdravie, hygiena, výživa, boj proti chudobe, starostlivosť
o stvorenstvo. Zanechajme generácii, ktorá príde po nás, svet, ktorý, ak to bude nevyhnutné, bude síce chudobnejší na materiálne veci a peniaze, ale bohatší na ľudskosť.
*
Božie slovo nám hovorí, čo je tá prvá vec, ktorú máme robiť vo chvíľach, ako je táto: volať k Bohu. On sám vkladá ľuďom na pery slová, ktorými majú k nemu volať, neraz slová
tvrdé, slová žalovania sa, takmer až obviňovania. „Vstaň, Pane, pomôž nám! Vykúp nás
pre svoje milosrdenstvo! […] Precitni, nezavrhni nás navždy!“ (porov. Ž 44,24.27)
„Pane, nedbáš, že hynieme?“ (porov. Mk 4,38)
Vari sa Boh kochá v tom, aby sa nechal prosiť o udelenie jeho dobrodení? Môže azda
naša modlitba Boha donútiť, aby menil svoje plány? Nie, ale sú skutočnosti, ktoré sa Boh
rozhodol nám udeliť ako ovocie jeho milosti a zároveň našej modlitby, akoby na podelenie sa so svojimi stvoreniami o zásluhy za udelené dobro[6]. To on nás pobáda k tomu,
aby sme tak robili: „Proste a dostanete!“, hovorí Ježiš, „Klopte a otvoria vám!“ (Mt 7,7).
Keď Hebrejov na púšti hrýzli jedovaté hady, Boh nariadil Mojžišovi vyzdvihnúť na stĺp
bronzového hada, aby ten, kto sa naň pozrie, neumrel. Ježiš si prisvojil tento symbol. „A
ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý,
kto verí, mal v ňom večný život“ (Jn 3,14-15). Aj nás v tomto čase hryzie jeden neviditeľný jedovatý „had“. Hľaďme teda na toho, ktorý bol „vyzdvihnutý“ pre nás na kríž. Pokloňme sa mu kvôli nám a kvôli celému ľudskému pokoleniu. Kto na neho hľadí s vierou,
neumrie. A ak zomrie, bude to na vstup do večného života.
„Po troch dňoch vstanem z mŕtvych“, predpovedal Ježiš (porov. Mk 9,31). Rovnako my,
po týchto dňoch, ktoré dúfame prejdú čím skôr, vstaneme z mŕtvych a vyjdeme z hrobov,
ktorými sú teraz naše domovy. Nie preto, aby sme sa vrátili k predošlému životu ako Lazár, ale k novému životu ako Ježiš. K životu bratskejšiemu a ľudskejšiemu. Kresťanskejšiemu!
(Preklad: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)
[1] Sv. Gregor Veľký, Poučný komentár k Jóbovi, XX, 1.
[2] Sv. Ján Pavol II., Apoštolský list Salvifici doloris, 23.
[3]https://blogs.timesofisrael.com/coronavirus-a-spiritual-message-from-brooklyn
(Yaakov
Yitzhak Biderman).
[4] Sv. Augustín, Enchiridion, 11,3 (PL 40, 236).
[5] „Uomini, pace! Sulla prona terra troppo è il mistero“ - Giovanni Pascoli, I due fanciulli.
[6] Porov. Sv. Tomáš Akvinský, S.Th. II-IIae, q. 83, a.2).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Libanonskí svätci

Sv. Nimatullah (Youssef) Kassab Al Hardini, mních
V období dvoch libanonských občianskych vojen, ktoré boli rozpútané v rokoch 1840 a
1845, kedy Islam bojoval proti členom rôznych kresťanských vyznaní, sa ho rodný brat
Eliáš, ktorý bol pustovníkom, pokúšal prehovoriť, aby ho nasledoval do ústrania. Nimatullah bol však presvedčený, že má zostať s tými, ktorým mohol prospieť. V
úsilí o cnosti medzi tými, ku ktorým bol poslaný, videl zvlášť za danej situácie väčšiu
cenu.
V roku 1845 bol Svätou stolicou vymenovaný na tri roky za generálneho asistenta opáta
so sídlom v kláštore Panny Márie v Tamiche. Sám bol veľkým ctiteľom Panny Márie a k
jej cti staval oltáre.

Založil Mariánske združenie, ktoré sa modlilo za libanonských kresťanov. Vo svojej pokore a skromnosti odmietol úrad generálneho opáta, ktorý mu bol viackrát ponúknutý. V
decembri 1858 dostal Nimatullah zápal pľúc, ktorému v 51 rokoch podľahol so slovami:
„Tebe, Mária, zverujem svoju dušu.“
Proces jeho blahorečenia bol otvorený v roku 1926, za ctihodného bol vyhlásený 7. 9.
1989, blahorečený bol pápežom Jánom Pavlom II. 10. mája 1998 a ním aj kanonizovaný,
vyhlásený za svätého 16. 5. 2004.
Predpokladá sa, že Kassab počas svojho života vykonal veľa zázrakov kvôli svojej hlbokej duchovnosti a vysokému stupňu čností. Je uctievaný za to, že mal priam žiarivú dušu a
hovorilo sa, že je hlboko spojený so svojím tvorcom. Bol vyhlásený svojim darom proroctva, a preto sa stal známy ako „muž videní.“ Podľa niektorých zdrojov, pri jednej príležitosti, keď učil svojich študentov a stál oproti veľkej stene pred kláštorom Kfifan, mal pocit, že múr náhle padne. Následne rýchlo požiadal svojich študentov, aby sa postavili a
odišli tesne predtým, než padol múr, a tým ušetril všetkých prítomných pred veľkými zraneniami.
Pri inej príležitosti otec Nimatullah odrazu nasledoval svoje vnímanie, že stodola, kde boli
držané kravy kláštora Kfifan, sa na nich zrúti (kravy sa pritom považovali za životne dôležité pre kláštor). Otec Nimatullah požiadal mnícha, aby zmenil miesto kráv. Spočiatku
mních zaváhal, ale otec Nimatullah trval na tom, aby to tak urobil. Po premiestnení kráv
sa zrútila strecha stodoly, ktorá by zvieratá usmrtila, ale vďaka včasnému zásahu sa zvieratám nič nestalo.
V jeden deň otec Nimatullah chcel sláviť každodennú svätú omšu, ale jeho obvyklý miništrant neprišiel do kostola včas. Otec Nimatullah odišiel do chlapcovej izby a požiadal
chlapca, aby vstal a išiel na sv. omšu. Miništrant však nebol schopný, pretože mal vysokú
horúčku. Otec Nimatullah potom požiadal chlapca, aby sa postavil, a potom nariadil chorobe: „Nechaj ho …“ Po jeho slovách bol okamžite chlapec vyliečený a išiel pomáhať pri
oltári a slúžiť otcovi Nimatullahovi s radosťou a živosťou.
Otec Nimatullah počas jednej modlitby požehnal košík, ktorý obsahoval pšenicu a iné
potraviny v kláštore El-Kattara. Košík bol takmer úplne prázdny a boli to jediné potraviny, ktoré mali. Po chvíli jeho požehnania a modlitby bol košík naplnený a doslova pretekal potravinami. Všetci boli ohromení a chválili Boha za to, čo videli na vlastné oči.
Už počas života jeho spolubratia i obyčajní ľudia, ktorí ho poznali, považovali otca Nimatullaha za svätého. Často prišli, aby ho prosili, aby sa za nich modlil a často žehnával vodu, aby sa dostala na ich pozemky a k ich dobytku. Vždy sa to zázračne podarilo. Jeho
prítomnosť vždy prijímali so zvláštnym rešpektom, úctou a slávou.
Podľa svedectiev, po jeho smrti Boh udelil veľa uzdravení a zázrakov prostredníctvom
jeho príhovoru. Jedno takéto uzdravenie bolo udelené pravoslávnemu slepému, Moussovi
Salibovi, z mesta Bteghrín (Elmaten). Moussa Saliba navštívil Nimatullahovu hrobku,
modlil sa a žiadal o jeho požehnanie. Hlboký spánok prekonal MoussuSalibu a potom sa
mu v sne objavil otec Nimatullah, ktorý mu uzdravil oči a umožnil mu jasne vidieť.
Ďalším zázrakom bol požehnaný melkitský muž, MickaelKfoury, z mesta WattaElMrouge. Nezastaviteľná a ťažká choroba útočila na obe jeho nohy, čo spôsobilo, že ich
vysušilo, zbavilo mäsa a skrútilo až tak, že zostal chromý. Jeho lekári upustili od všetkých
nádejí na liečbu. Keď však počul o zázrakoch, ktoré vykonal otec Nimatullah, rozhodol sa
navštíviť jeho hrobku v Kfifane a požiadať o uzdravenie. Spal v noci v kláštore a keď bol
v hlbokom spánku, objavil sa mu starý mních: „Postav sa a pomôž mníchom nosiť hrozno
z vinice.“ Okamžite odpovedal: „Nevidíš ma paralyzovaného? Ako môžem chodiť a nosiť
hrozno?“ Mních odpovedal: „Vezmi si tieto topánky, obuj si ich a choď.“ Chromý muž si
vzal topánky a pokúsil sa natiahnuť svoju pravú nohu a na jeho prekvapenie to dokázal.

Prebudil sa a začal cítiť obe nohy, ktoré boli teraz plné krvi a mäsa, a potom, keď sa postavil, ocitol sa úplne uzdravený.
Podľa iných zdrojov zo zápisov, 26. septembra 1987 muž menom Andre Naim s ťažkou
chorobou krvi priviedol svoju rodinu a priateľov do kláštora Kfifane, kde sa horlivo modlili pri hrobe otca Hardina. Ľudia okolo neho počuli, ako hovorí: „Prosím ťa, otče AlHardini, daj mi kvapku svojej krvi, pretože som tak chorý, že nedokážem nič, ani žobrať
na ulici.“ O chvíľu neskôr bol vyliečený a radosťou kričal: „Ja som vyliečený, už nepotrebujem krv!“ Od tohto dňa si Andre nevyžadoval žiadne krvné transfúzie a v roku 1991 sa
oženil s Rola SalimRaadovou. Majú tri deti, syna Šarbela a dve dcéry s menom Rafca a
Maria. Dnes má Andre vynikajúce zdravie a stal sa maronitským kňazom.
(Zdroj: Internet)

Sv.Charbel Makhlouf
Zahalený tichom

Návštevníci tejto primitívnej pustovne sa pýtajú, prečo sa niektorí rozhodnú žiť v takej
izolácii a prísnosti. Charbel, žiaľ, nedával odpovede! Hovoril veľmi málo a veľká časť
jeho vnútorného života je zahalená tajomstvom.
Jozef Makhlouf sa narodil 8. mája 1828. Bol známy svojím tichom. Už ako dieťa, ktoré
strážilo rodinnú kravu, mal také odlišné správanie, že ho ľudia prezývali „svätý“. Keď
mal 21 rokov, počul Božie volanie k rehoľnému životu. Inšpiroval ho príklad dvoch strýkov a vstúpil do libanonskej maronitskej rehole. Stal sa mníchom a kňazom. Prijal meno
Charbel po mučeníkovi z 2. storočia.
Nikto nevie, čo zapálilo plameň lásky, ktorý horel v tomto človeku. Ani jeho spolubratia
nechápali, ako dokázal tak dokonale plniť svoje rehoľné sľuby. Hoci raz ho počuli volať
k Bohu o pomoc proti pokušeniu, svoje zápasy si nechával pre seba.
Charbel radikálne dodržiaval prísne rehoľné pravidlá. Mal odpor k peniazom. Starostlivo
sa vyhýbal kontaktu, dokonca aj očnému, so ženami. Raz dokonca nevpustil do pustovne
svoju matku. Rozprával sa s ňou jemne, ale dôrazne za zatvorenými dverami a uisťoval
ju, že ak sa už nikdy nestretnú na tomto svete, uvidia sa na druhom. Hlavnou črtou jeho
spirituality bola predovšetkým poslušnosť. Rozhodol sa podriadiť svoju vôľu vôli svojich
predstavených a toto pravidlo dodržiaval do konca. V starobe dokonca poslúchol mladšieho mnícha, ktorý mu pomáhal v pustovni, a jedol len vtedy, keď mu prikázali.
Hoci jeho zásady môžu byť pre niekoho extrémne, Charbelova prísnosť bola súčasťou
jeho cesty k svätosti. Ako poznamenal Pavol VI.: „Ponechala cestu otvorenú pre Ducha
Svätého.“ Nehovoril veľa, ale jeho slová boli účinné. Ľudia z miestnych dedín ho vyhľadávali, išli až do jeho pustovne po radu, uzdravenie alebo sa jednoducho zúčastnili na jeho svätej omši.
Stali sa aj mnohé zázraky. Jeden sa týkal Charbelovej olejovej lampy. Ktorýsi mních ju
raz zo žartu naplnil vodou, ale žasol, keď Charbel zapálil lampu ako zvyčajne na nočnú
modlitbovú vigíliu! Aspoň pri dvoch príležitostiach zmizli mračná hladných kobyliek,
keď polia s dozrievajúcou úrodou pokropili vodou, ktorú požehnal Charbel. Niet divu, že
miestne dediny, moslimské i kresťanské, sa k nemu obracali o pomoc! A Charbel ju zadarmo dával každému. Požadoval len to, aby najprv získali povolenie jeho predstaveného.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
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