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Havajské zvesti

Zapamätaj si!

Kríž je znamením 
našej kresťanskej 
viery. Pripomíname 
si, že na ňom zomrel
Pán Ježiš.

Vezmi si 
farbičky 
a vyfarbi 
si tento 

kríž.
Vieš, že 
podobný 

kríž 
pochádza 
z mesta
Assisi 

a modlil 
sa pred
ním i 

sv. František?

Vyskúšaj si:
Keď sa postavíš 

a roztiahneš ruky, 
tvorí tvoje telo kríž. 

Hlava smeruje 
k nebu, ruky
sa naťahujú 

k iným ľuďom. 
Sú to dva

dôležité smery 
v živote:

K BOHU a ľuďom.
V tvojom srdci 

sa obidva
smery 

stretávajú. 

IC XC

NI KA

„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ 
(sv.  Ján Pavol II. )

Zádušné soboty a spomienky na zomrelých

 Vlastným miestom spomienky a modlitieb za našich zosnulých je vo 
východnej cirkvi byzantsko - slovanského obradu päť zádušných 
sobôt. Hoci sa u nás, podľa vzoru západnej cirkvi, slávi s veľkou 
dôstojnosť aj pamiatka zosnulých (2. novembra), nemali by sme 
zabúdať ani na tieto soboty, ktoré patria k nášmu obradu. Zádušné 
soboty sa slávia každý rok v súvislosti so slávením Paschy.                 
To znamená, že prvá zádušná sobota je vždy pred mäsopôstnou 
nedeľou. Druhá, tretia a štvrtá zádušná sobota sú zároveň 2., 3. a 4. 
sobotou Veľkého pôstu a posledná, piata zádušná sobota, pripadá na 
sobotu pred sviatkami Svätej Päťdesiatnice - Zostúpenia Svätého 
Ducha. V tieto soboty sa slúžia zádušné sv. liturgie a po nich býva 
panychída s čítaním hramoty (zoznam mien zomrelých členov našich 
rodín).
 Aby sme pochopili zmysel spojenia medzi Veľkým pôstom                   
a modlitbou za zosnulých, musíme pamätať na to, že kresťanstvo je 
náboženstvo lásky. Ježiš Kristus nezanechal svojím učeníkom 
doktrínu individuálnej spásy, ale nové prikázanie, „aby ste sa navzájom 
milovali“ a k tomu ešte dodal: „Podľa toho budú všetci ľudia poznať, že 
ste mojimi učeníkmi, ak sa budete navzájom milovať.“ Láska je takto 
základom, samotným životom Cirkvi, ktorá je, slovami sv. Ignáca 
Antiochijského, „jednotou viery a lásky“. Modlitby za zosnulých sú 
podstatným vyjadrením Cirkvi ako lásky. Prosíme Boha aby pamätal 
na tých, ktorých spomíname a pamätáme na nich, pretože ich 
milujeme. Modliac sa za nich, stretávame sa s nimi v Kristovi, ktorý je 
Láskou a ktorý, pretože je Láskou, prekonáva smrť, ktorá je konečným 
víťazstvom rozdelenia a nelásky. U Krista niet rozdielu medzi živými  a 
zosnulými, pretože v ňom sú všetci živí. Hoci Cirkev v svojich 
každodenných modlitbách a bohoslužbách pamätá na duše 
zomrelých, predsa však, ako dobrá matka, počas cirkevného roka 
dáva osobitné miesto na ich spomienku.
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