Nepredajné
Iba pre vnútornú potrebu
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1 PREDSTAVENIE KAJÚCNEJ TRYZNY
Slovo „tryzna“ je odvodené od slova „trýzeň“ – ako vnútorná bolesť duše. Počas tryzny
by sme mali vyjadriť úprimnú a hlbokú ľútosť voči Bohu za hriechy spáchané jeho vyvolenému
národu. Preto prídavné meno „kajúcna“. Jednoducho nie je nám to jedno a bolesť Božieho srdca
sa dotýka aj nášho. Dôležité pri kajúcnych tryznách je získať súcit - poznávať Božie srdce –
a dovoliť mu, aby nám zjavil jeho pohľad na danú situáciu. Blízkosť pri Božom srdci, a
poznávanie jeho pohľadu na danú vec nám „vtlačí slzy do očí“.
Kajúcna tryzna sa dá robiť za akékoľvek neprávosti:


potraty



komunistický režim



konflikty medzi cirkvami

1.1 Čo je to kajúcna tryzna?
Kajúcna tryzna je akt kajúcnosti a nie len spomienková udalosť na hrôzy holokaustu. Je to
vyjadrenie úprimnej a hlbokej ľútosti voči Bohu a taktiež prosba o odpustenie voči
predstaviteľom Židovskej náboženskej obce a preživším holokaustu (ak ešte žijú a podarí sa ich
nájsť a osloviť).
Tryzna je verejným zhromaždením, pri ktorom autority mesta, zástupcovia kresťanských
cirkví ale aj zhromaždený ľud prosíme Boha o odpustenie za všetku nespravodlivosť a hriechy.
No taktiež prosíme o odpustenie predstaviteľov Židovskej náboženskej obce alebo preživších za
bolesť a utrpenie spôsobené našimi otcami, obyvateľmi nášho mesta. Nie sme zodpovední za to,
čo urobili naši otcovia, ale dodnes žneme následky ich rozhodnutí a potrebujeme sa postaviť pred
Boha ako žijúca generácia a prosiť ho o odpustenie.
1.2 Cieľ kajúcnej tryzny
Cieľom kajúcnej tryzny je odpustenie, zmierenie a uzdravenie na týchto úrovniach:
 Obnovenie vzťahu s Bohom pre všetkých, ktorí po tom túžia.
 Zmierenie medzi cirkvami.
 Ozdravenie klímy našich cirkevných spoločenstiev.
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 Vyčistenie duchovnej atmosféry v našich mestách.
Cieľom je obnoviť bratstvo s ľudom zmluvy a to nie je možné, pokiaľ nezaznie z našich
úst a sŕdc úprimné pokánie.
Za deportáciami stáli v jednotlivých mestách a dedinách konkrétni ľudia, ktorí sa často
hlásili ku kresťanstvu. Preto je tu snaha priniesť pokánie na úroveň miest a obcí a vykoreňovať
skrze pokánie zo sŕdc kresťanov antisemitizmus. Ale tiež zavolať ľudí, ktorí buď zažili holokaust
sami, alebo sú ich priami potomkovia a poprosiť ich o odpustenie a prejaviť im úctu.
Je Božou túžbou odpúšťať a uzdravovaťnašu zem.
Vždy treba mať na pamäti, že „kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila
milosť“ (Rim 5, 20).
Ak my spravíme svoju časť a úprimne vyznáme svoje zlyhania pred Bohom, Boh je pripravený
rozmnožiť milosť a uzdraviť našu zem.
„...(ak) môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať
moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem
uzdravím“ (2 Kron 7, 14). Poďme sa stať tvorcami dejín našej zeme!
1.3 Ovocie kajúcnej tryzny
Kajúcna tryzna má dvojité ovocie:
1. Božím plánom pre tento svet je prinášanie Božieho Kráľovstva skrze veriacich, ktoré vydobil
Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Dostali sme príkaz hlásať Evanjelium
zmierenia (Mt 28, 18-20) – teda prinášať zmierenie do hriechom poznačeného sveta, na miesta
kde boli spáchané krivdy. V tomto konkrétnom prípade za krivdy spáchané na židovskom národe.
2. Pripravovať cestu Pánovi na jeho druhý príchod - skrze pokánie a úctu k židovskému
národu môže Boh zmäkčovať srdcia izraelského národa, aby mohli v Ježišovi spoznať svojho
Mesiáša.
V 11.kapitole listu Rimanom totiž sv. Pavol odkrýva Božie tajomstvo - že „spása Izraela“, či už
všeobecné obrátenie alebo len obrátenie silnej väčšiny, otvorí brány druhému príchodu Mesiáša
(porov. KKC 674). Duchovný princíp je nám jasný: pokiaľ je diabol schopný udržať tento závoj
na očiach izraelského ľudu a nedôjde k nevyhnutnému zjednoteniu cirkvi z národov s cirkvou zo
Židov (porov. Ef 2, 11-20) stále zostáva pri moci. Ale čas milosti a bod zvratu už nastal! Boh
použije každý spôsob, ako dosiahnuť pokoru a otvorenosť u svojich učeníkov na oboch stranách,
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aby ich priviedol k zjednoteniu a pripravil Nevestu Mesiáša. Toto zahŕňa aj časy utrpenia a
prenasledovania, keďže Zlý sa nevzdáva ľahko.
Rumunský ortodoxný biskup z Nového Sadu v Srbsku prirovnáva vzkriesenie Lazára
podľa Jánovho evanjelia k „vzkrieseniu“ židovského národa takto: „Vzkriesenie Lazára, bolo
posledným Ježišovým zázrakom pred jeho vlastným vzkriesením. Fakt, že židovské mesiánske
hnutie povstalo k životu po takom dlhom čase z hrobu dejín, môže byť posledným zázrakom, ktorý
Ježiš urobí pred svojím druhým príchodom. Pán ich vzkriesil z mŕtvych, ale my kresťania z
národov im teraz môžeme pomôcť vyjsť z hrobu. To znamená odvaliť kameň, prekážku, ktorá im
bráni vyjsť z hrobu. Pokáním a odprosením ich uvoľňujeme od všetkého, čo ich zväzuje a bráni
plnej slobode, ktorú pre nich chcel Mesiáš.“ A tak, povedal ortodoxný biskup, keď Lazár
nakoniec vyjde z hrobu, čo iné to bude ako celosvetová oslava obnovenia, návratu domov na
Sion.

2 CHARAKTERISTIKA IZRAELSKÉHO NÁRODA
2.1 Zmluva s Izraelom
„Boh povedal Abrahámovi, „Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú
preklínať!“ (Gn 12, 3) A Boh svoju zmluvu s Izraelom nikdy nezrušil, lebo táto zmluva bola
večná. Boh povedal Abrahámovi, toto je zmluva medzi mnou a tebou a je naveky. Ako znak tej
zmluvy je obriezka. Dodnes Izraeliti, či sú veriaci alebo neveriaci podstupujú obriezku. Lebo to
je zmluva medzi Bohom a Abrahámovým potomstvom naveky. A keďže Boh povedal, že
požehná tých, ktorí Izrael žehnajú a prekľaje tých, ktorí ho preklínajú, vyskytuje sa tu otázka, kde
v tom stojíme my, ako slovenský národ.

2.2 Povolanie Izraela
Náš vzťah s Bohom, osobný vzťah každého kresťana, ako aj vzťah kresťana ako člena určitej
cirkvi a celosvetového Tela Kristovho, je vždy vzťahom k Bohu Abraháma, Izáka a Jakuba – k
Bohu Izraela. Ak chceme mať skutočne zdravý vzťah s Bohom, ako jednotlivci aj ako Kristova
Cirkev, musíme zvážiť náš vzťah k Izraelu – jeho ľudu.
Boh si povolal Izrael nezrušiteľnou zmluvou, aby bol jeho vyvoleným národom naveky vekov.
Zavolal si ho kvôli špeciálnemu účelu a miluje ho jedinečnou láskou (Dt 32, 8 a nasl.). Boh
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rozhodol, že hlavné požehnania sa ľudstvu dostanú cez Židov. Toto povolanie nebolo nikdy
zrušené. Božia zmluva s Izraelom nebola nikdy v celej histórii spásy odvolaná, a to ani pre
neposlušnosť a zradu Izraela.
„Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním.
Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú
požehnané všetky pokolenia zeme!“ (Gn 12, 2-3).
Apoštol Pavol to jasne vyjadril v 9. až 11. kapitole Listu Rimanom: Izrael je pravá oliva.
Ako veriaci z národov sme divoké ratolesti naštepené na olivu – Izrael. Cez túto olivu máme
účasť na spoločenstve Izraela a máme do istej miery účasť na povolaní a prisľúbeniach Izraela.
Pre toto Pavol varoval Rimanov: „Nevyvyšuj sa nad ratolesti. Ak sa vyvyšuješ, nie ty nesieš
koreň, ale koreň teba“ (Rim 11, 18). Boh nikdy nechcel rozdelenie medzi židovskou
a nežidovskou časťou cirkvi!
3 POTREBA POKÁNIA
3.1 Pokánie
Pokáním sa oslabuje duchovná temnota a búrajú sa duchovné mocnosti. Ježiš začal svoju
pozemskú službu kázaním o pokání: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa
a verte v evanjelium!“ (Mk 1, 14) No Ježiš nevyzýva k pokániu len jednotlivcov, ale celé mestá
a cirkvi. V knihe Zjavenia píše list siedmym cirkvám a piatim prikazuje robiť pokánie. Všimnite
si, prečo má cirkev v Pergame robiť pokánie. Anjelovi cirkvi v Pergame napíš: “Toto hovorí ten,
ktorý má ostrý dvojsečný meč:... Mám však niečo proti tebe: máš tam ľudí, čo sa pridŕžajú učenia
Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby jedli mäso obetované modlám a aby
smilnili. A aj ty máš takých, čo sa pridŕžajú učenia Nikolaitov. Kajaj sa teda! Ak však nie,
čoskoro k tebe prídem a budem bojovať proti nim mečom svojich úst!...“
Cirkev ako dobrá matka sa má kajať za iných, aby Ježiš nemusel prísť a jednať s tým on. Každý
list cirkvám v knihe Zjavenia končí slovami: „Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí
cirkvám.“ Čo hovorí Duch našim cirkvám na Slovensku?
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3.2 Tri fázy pokánia: Uznanie, Vyznanie a Nárek
Uznanie je prijatie, že konkrétny čin a správanie v minulosti bolo zlé. Vyžaduje si to
pokoru srdca a odvahu pomenovať veci tak ako boli. “Hrešili sme ako naši otcovia, konali sme
bezbožne, páchali sme neprávosť. Naši otcovia nechápali tvoje zázraky, zabudli na tvoje veľké
dobrodenia a popudzovali ťa... zmiešali sa s pohanmi a osvojili si ich správanie... Synov a dcéry
obetovali zlým duchom. Prelievali krv nevinnú, krv svojich synov a dcér obetovali modlám
Kanaánu. A zem bola poškvrnená krvou; znečistili sa svojimi skutkami a porušovali vernosť
svojimi zločinmi... Ale on zhliadol na ich súženie, keď počul ich náreky. Rozpamätal sa na svoju
zmluvu a zľutoval sa nad nimi, lebo je veľmi milosrdný.“ (Ž 106)
Vyznanie zahŕňa priznanie hriechu ako urážky Boha a prosbu o odpustenie. V Písme
nachádzame vzory na inšpiráciu do modlitieb pokánia od mužov, ktorí tak milovali svoj národ, že
sa vo svojej modlitbe identifikovali s ich hriechmi. (Daniel 9. kapitola, alebo Nehemiáš 9.
kapitola)
Daniel a Nehemiáš boli spravodliví ľudia a nespôsobili to, že sa ocitli v Babylonskom
zajatí, no žali dôsledky rozhodnutí svojich otcov. Víťazstvá a prehry Slovákov totiž nepatria len
tým, ktorí stoja na javisku dejín. Požehnanie, ktoré nám naši otcovia priniesli, patrí nám všetkým,
a v rovnakom duchu sú aj ich prehry života našimi prehrami.“Keď som počul tieto slová, sadol
som si, plakal som a kvílil celé dni, postil a modlil som sa k nebeskému Bohu. Bedákal som:
"Prosím, Pane, Bože nebies, veľký, hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo voči
tým, čo ťa milujú a čo sa pridŕžajú tvojich prikázaní, nech sú tvoje uši pozorné a tvoje oči
otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú sa dnes dňom i nocou modlím k tebe za
Izraelových synov, tvojich služobníkov. Vyznávam hriechy izraelských synov, ktorými sa
prehrešili proti tebe. Aj ja, aj dom môjho otca sme hrešili. Hrubo sme sa previnili proti tebe a
nezachovali sme ani prikázania, ani ustanovenia, ani rozhodnutia.“ (Neh 1, 4-7)
Nárek zahŕňa žiaľ celej osoby. Nie je to len rozpoznanie zla a explicitné vyznanie
hriechu, ale reakcia srdca a žiaľ nad otrasnou realitou hriechu. Náreky sú v skutočnosti jedna
z foriem hebrejskej modlitby, ktorá vyplýva z precítenia Božej svätosti: „Oči mám zoslabnuté od
sĺz, vnútro mám rozbúrené, pečeň sa mi na zem rozteká pre skazu dcéry môjho ľudu, že nemluvňa
i dojča hynú na uliciach mesta... Zo srdca volaj k Pánovi, sionská dcéra, panna; sťa potok nech ti
tečú slzy vo dne i v noci; nedaj si odpočinku, nech ti neustáva zrenica! Povstaňže, kvíľže v noci
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začiatkom nočných bdení; vylej si srdce ako vodu pred Pánovou tvárou, k nemu si dvíhaj ruky za
život svojich detí.“ (Náreky 2, 11; Náreky2, 18-19)

3.3 Zástupné pokánie
Vo vyznávaní hriechov je koncept identifikácie veľmi významný. Je dôležité si
pripomenúť, že naše vykúpenie sa udialo aktom identifikácie toho, ktorý bol nevinný a čistý od
hriechu. Takže model pre porozumenie identifikačného pokánia musí byť Ježiš sám. Evanjelium
Matúša predstavuje krst Ježiša v Jordáne ako jeho identifikáciu s hriešnikmi a predobraz jeho
smrti na kríži. Ján Krstiteľ vidí jasnú nevhodnosť krstu Ježiša, ktorý je bez hriechu: „Ja by som
sa mal tebe dať pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ (Mt 3, 14). Ale Ježiš odpovedá: „Nechaj to
teraz! Patrí sa nám naplniť všetko, čo je spravodlivé.“ (Mt 3, 15). Ježiš sa tak identifikoval so
všetkými hriešnikmi, že berie na seba všetky hriechy. Naplnenie tejto identifikácie na kríži na
Kalvárií, naplnilo Božiu spravodlivosť.
Solidarita k hriechu generácií je opísaná aj Ježišom v jeho varovaní zákonníkom
a farizejom v Matúšovi 23 kapitole, ktorá kulminuje v strašnom proroctve: “Vy už dovŕšte mieru
svojich otcov!... aby na vás padla všetka spravodlivá krv, vyliata na zemi, počnúc krvou
spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi
chrámom a oltárom. Veru, hovorím vám: To všetko padne na toto pokolenie.“
(Mt 23,32; Mt 23, 35-36)
Tento proces identifikácie použil aj pápež Ján Pavol II. keď
privádzal Katolícku cirkev do nového milénia. On ako
hlava Rímskej cirkvi povedal, že potrebujeme vyznávať
hriechy jednotlivých členov cirkví, ktorí zlyhali počas
histórie. Toto zahŕňa aj rozpoznanie hriechov proti Židom v
celej histórii kresťanstva.
Ján Pavol II. vkladá modlitbu
pokánia do Múru nárekov
v Jeruzaleme 26.3. 2000
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„Boh našich otcov, ty si si vyvolil Abraháma a jeho potomkov, aby priniesli tvoje meno národom;
sme hlboko zarmútení správaním tých, čo počas dejín spôsobili týmto tvojim deťom utrpenie a
pýtajúc si tvoje odpustenie túžime sa zaviazať ku skutočnému bratstvu s ľudom Zmluvy.“
Toto rozpoznanie hriechov má za následok stotožnenie sa s hriechmi predkov, ako sa v Starom
zákone píše v knihách Daniel a Jeremiáš, kde proroci hovoria takto: „Poznáme, Pane, svoju
zlobu, vinu našich otcov, veď sme zhrešili proti tebe.“ (Jer 14, 20; porov. Jer 3, 25).
Aj keď my osobne nemáme priamu účasť na týchto bezohľadných skutkoch a zločinoch,
všetci sme sa narodili do ľudu, národa alebo kmeňa, ktorý zhrešil voči Židom. My veriaci z
národov sme boli pokrstení do cirkví, ktoré verili v teológiu náhrady, schvaľovali protižidovské
praktiky a rozvinuli svoju cirkevnú identitu bez zmienky o židovských koreňoch. Iba nárek nad
hriechmi minulosti otvorí duchovné dvere, ktoré nám umožnia urobiť správne veci so správnym
postojom.
Slovák môže vyznávať hriechy za Slovákov, katolík za katolíkov, Dolnokubínčan za
Dolnokubínčanov. V zásade je tryzna stretnutie, kedy my v prvom rade voči Bohu vyznávame
svoje hriechy a hriechy našich otcov za to, čo sa stalo. (V tomto prípade Židom.)
No tiež je jasným odhodlaním, že chceme byť generáciou, ktorá už niečo podobné nedopustí.

3.4 Hriechy otcov
Môžeme sa stretnúť s tvrdením, že väčšina z nás v tom čase nežila, a preto nie sme priamo
zodpovední za hriechy našich otcov. No aj Daniel, či Nehemiáš boli spravodliví ľudia, ktorí
nespôsobili to, že sa ocitli v Babylonskom zajatí, no žali dôsledky rozhodnutí svojich otcov.
Víťazstvá a prehry daného mesta totiž nepatria len tým, ktorí stáli na javisku dejín. Požehnanie,
ktoré nám naši otcovia priniesli patrí nám všetkým, a v rovnakom duchu sú aj ich prehry života
našimi prehrami. Nehemiáš a Daniel sú spravodliví muži a obaja sa modlia: „Vyznávam hriechy
izraelských synov, ktorými sa prehrešili proti tebe. Aj ja, aj dom môjho otca sme hrešili.“ Akoby
sa identifikujú s hriechom svojho národa a vyznávajú ho pred Bohom, plačú, nariekajú, postia sa
a modlia. V tomto istom zmysle aj Ježiš, ktorý bol bez hriechu, stal sa za nás hriechom (2 Kor 5,
21) a prináša ten hriech Bohu (porov. Hebr 5, 1-10).
Katolícka cirkev sa k zástupnému vyznávaniu hriechov vyjadruje takto:
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„V každom prípade zmysel medzigeneračnej solidarity v hriechu (a v milosti) zostáva relevantný
v biblickom svedectve a je vyjadrený vo vyznaní pred Bohom o "hriechoch otcov", tak môže
konštatovať Ján Pavol II., ktorý citoval skvelú modlitbu Azariáša: „Zvelebený si, Pane, Bože
našich otcov... Lebo sme zhrešili a prestúpili zákon, keď sme odpadli od teba a hrešili vo
všetkom; nepočúvali a nezachovávali sme tvoje príkazy, ani sme nerobili, ako si nám prikázal
(Dan 3, 26, 29-30). Tak sa Židia modlili po vyhnanstve (taktiež Bar 2, 11-13), prijímajúc
zodpovednosť za hriechy, ktoré spáchali ich otcovia. Cirkev napodobňuje ich príklad a tiež žiada
o odpustenie historických hriechov svojich detí.“ (Dokument Medzinárodnej Teologickej
komisie: Pamäť a zmierenie: Cirkev a zlyhania minulosti – Vatikán December 1999 – článok 2.1)
Aj pápež Ján Pavol II. v liste Incarnationis mysterium, ktorým vyhlásil veľké jubileum
roku 2000, každého z nás vyzýva na pokánie. „Treba však uznať, že dejiny zaznamenávajú aj
nemálo prípadov, ktoré sú určitým protisvedectvom kresťanstva. Pre puto, ktoré nás v tajomnom
tele spája jedných s druhými, my všetci, hoci za to nenesieme osobnú zodpovednosť, a ani
nechceme nahrádzať súd Boha, ktorý jediný pozná srdcia, nesieme ťarchu omylov a previnení
tých, ktorí nás predišli. Ale aj my, dietky Cirkvi, sme zhrešili a Kristovej Neveste zabránili, aby
zažiarila v plnej svojej kráse. Náš hriech bol prekážkou pôsobenia Ducha Svätého v srdci
mnohých ľudí. Naša slabá viera zavinila upadnutie do ľahostajnosti a vzdialila mnohých od
opravdivého stretnutia s Kristom. Ako Petrov nástupca žiadam, aby Cirkev, silná svätosťou,
ktorú prijíma od svojho Pána, kľakla si v tomto roku pred Bohom a prosila odpustenie za
minulé i prítomné hriechy svojich dietok. Všetci zhrešili a nikto sa nemôže pokladať pred Bohom
za spravodlivého (por. 1 Kr 8, 46). Nech sa bez strachu opakuje: "Zhrešili sme" (Jer 3, 25), ale
nech sa udržuje aj živá istota, že "kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť"
(Rim 5, 20). Objatie, ktoré Boh rezervuje tomu, kto mu v pokání ide v ústrety, bude spravodlivou
odmenou za pokorné uznanie vlastných i cudzích previnení, založené na povedomí hlbokého puta,
ktoré spája medzi sebou všetky údy tajomného Kristovho tela.“

11

4 PRÍPRAVA A SAMOTNÁ REALIZÁCIA
Ježiš nie je len cieľ, ale aj cesta. My to veľmi dobre poznáme v pôstnej praxi katolíckej aj
evanjelickej cirkvi. Keď dobre prejdeme 40 dňovú cestu duchovného očisťovania, dokážeme
dobre prežiť aj Veľkú noc. Preto má Kajúcna tryzna dve fázy:
1. Prípravná fáza – cesta
2. – trvá niekoľko mesiacov, v závislosti od veľkosti mesta. Tu sú návrhy aktivít, ktoré si
môžu jednotlivé mestá osvojiť na ceste prípravy.
 Modlitba
Základ úspešnej realizácie Kajúcnej tryzny je v modlitebnej príprave. Je dôležité, aby sa ľudia
individuálne a aj spoločne aspoň 1x za mesiac stretávali na modlitbách.
„Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto
temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. (Ef 6, 12)
V každom meste a obci sú ľudia, ktorí milujú modlitbu. Nebojte sa využiť potenciál
modlitebných skupín a pozvite všetky hnutia, stretká a cirkevné spoločenstvá, aby sa vo
svojich modlitebných skupinkách za túto vec začali modliť.
Pokiaľ je to možné, je viac než vítané zorganizovať spoločné ekumenické modlitby na tento
úmysel. „Hľa, aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyseľne spolu! Je to ako
výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu, ktorý steká na okraj jeho rúcha. Je to
ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona. Lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu,
životu až na veky. (Ž 133, Roháčkov preklad)

 Spolupráca s autoritami
Ak ideme robiť kajúcnu tryznu je potrebné do toho zaangažovať autority mesta, či už
sekulárne alebo cirkevné, aby sme to požehnanie dostali na úroveň mesta. (Je nevyhnutné
osloviť svojho farára alebo pastora a túto myšlienku mu predstaviť. Ak sa dá, treba zvolať
stretnutie predstaviteľov všetkých cirkví, a taktiež osloviť primátora mesta alebo starostu
obce). Boh ustanovil autority, aby rozväzovali a zväzovali požehnanie. Či už sú to rodičia nad
deťmi, alebo šéfovia nad svojimi firmami, primátori nad svojimi mestami, alebo kňazi nad
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svojimi farnosťami. Preto pozývame kňazov a pastorov, ako otcov cirkevných rodín, aby sa
postavili v zodpovednosti za im zverenú Božiu rodinu a vyznávali zlyhania, ktorými sa naši
otcovia previnili. V rovnakom duchu pozývame primátorov a starostov, aby vyjadrili pokánie
za ľudí, ktorí vtedy stáli v pozícií svetskej autority.
 Skúmanie histórie a zhromažďovanie faktov
Je dôležité, aby sa pokánie čo najviac opieralo o fakty. Preto povzbudzujme ľudí v mestách,
aby skúmali a zhromažďovali fakty, čo sa udialo v ich meste.
 Prednášky na súvisiace témy a besedy s pamätníkmi doby
Dobrá príprava zahŕňa zorganizovať viacero stretnutí s prednáškami, či už v kostoloch, alebo
na školách. (Jednotlivé témy by mali objasňovať, čo je cieľom Kajúcnej tryzny, aká je úloha
Izraela v dejinách spásy, princípy zmierenia, dôležitosť odpúšťania,...)
Ak je možnosť pozvať na besedu do škôl pamätníkov, môže to spôsobiť prepojenie generácií.
 Zasiahnutie ľudí cez kultúru
Je vítané usporiadať koncert židovskej kapely, zorganizovať zájazd do Osvienčimu alebo
premietať filmy v kine, či na školách. (Je viacero dobrých filmov s touto tematikou. Pre
študentov je zvlášť vhodný film - Nickyho rodina)
 Lokálne médiá
V niektorých mestách sme mali možnosť vybaviť rozhovor s historikom v mestskej televízii,
písali sme do novín články. Kňazi sa k tejto problematike môžu vyjadriť v kázňach alebo
svojich cirkevných oznamoch.
Stanovenie dátumu
Hneď na začiatku si nemusíte stanoviť dátum tryzny. Začnite s prípravami a uvidíte, ako rýchlo
budete postupovať. Môžete sa totiž stretnúť s odporom a neochotou spolupracovať, alebo sa
otvoria rany, ktoré bude treba vyriešiť skôr. Vtedy je dobré pokračovať v modlitbách a žiadať
Boha, aby otváral dvere sŕdc on.
V jednom meste katolícky dekan povedal, že najprv sa musia zmieriť katolíci a evanjelici a až
potom sa môžu spoločne ako kresťania postaviť pred Židov. A tak mali najprv Katolíckoprotestantské zmierenie a až potom Kajúcnu tryznu voči Židom.
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Ak ste už vo fáze hľadania dátumu, majte na zreteli, že väčšinou to býva nedeľa, nakoľko sobota
je deň odpočinku pre Židov. Je to taký prejav úcty a pozornosti voči nim, že nám záleží, aby
všetci pozvaní prišli.
Nájdite termín, ktorý vyhovuje Židovskej náboženskej obci aj všetkým predstaviteľom
cirkví a mesta. Pozvite preživších holokaustu, alebo ich rodinných príslušníkov.
Keď vyberáte dátum, môžete vybrať termín, ktorý sa spája s významnou udalosťou napr.
27. január je Medzinárodný deň holokaustu. 9. september je Deň obetí holokaustu a rasového
násilia.
Hľadanie preživších
Komunikujte s predstaviteľmi Židovskej náboženskej obce vo vašom regióne. Poproste ich, aby
vám pomohli s hľadaním preživších holokaustu alebo ich rodinných príslušníkov, ktorí žijú
niekde v zahraničí.
Prejavenie úcty voči Židom
Keďže sa často Židovská náboženská obec nedokáže personálne a finančne starať o ich židovské
cintoríny, ktoré majú v jednotlivých mestách, jeden z praktických krokov môže byť vyčistenie
cintorína. Toto gesto otváralo srdcia a cesty smerom k nim v mestách, kde to organizátori tryzny
urobili.
2. Samotný priebeh kajúcnej tryzny - Cieľ
Vhodné miesto
Niektoré mestá majú ešte dodnes synagógy, ktoré sa používajú alebo nepoužívajú. Ak je to
možné urobiť v synagóge, tak je to ideálne. Ďalšia možnosť je urobiť kajúcnu tryznu na
židovskom cintoríne. Ak nevyhovuje počasie, dá sa to urobiť v kultúrnom dome a následne sa
presunúť na židovský cintorín.
Ak je to možné, je dobré mať tryznu rozdelenú na dve časti:
Prvá časť: Vyjadrenie pokánia
Druhá časť: Spoločne ideme na židovský cintorín, kde sa môže rabín alebo predstaviteľ židovskej
obce pomodliť kadiš. My si môžeme uctiť týchto ľudí tak, že položíme biely kamienok na hrob.
Židia nedávajú kvety, ale dávajú biele kamienky.
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Pamätník
Aby sme si uctili židovských spoluobčanov, v niektorých mestách sme realizovali aj tretiu časť –
ľubovoľný pamätník, napr.


ak tam bola synagóga a už tam nie, lebo bola zbúraná, tak tam urobili pamätnú tabuľu



vybudovali na židovskom cintoríne pamätník obetiam



zasadili strom (Izrael žije) alebo osadili nejaký pamätník holokaustu



otvorili stálu expozíciu židovského múzea, kde sme vypísali všetky mená deportovaných

Štruktúra Kajúcnej tryzny
Tryzna má väčšinou 7 častí, no líši sa to v každom meste, podľa toho, aké sú konkrétne
podmienky.


Predstavenie myšlienky a historické fakty

Je vždy dobré, keď dáme aspoň 10 minút na to, aby sme si konkrétne pripomenuli históriu mesta.
Aby to neboli len nejaké štatistiky a všeobecné čísla, ale aby to boli životné príbehy ľudí, ktorí
žili medzi nami.


Spomienky preživších (ak chcú vystúpiť) a čítanie mien obetí

Ak nie je deportovaných Židov veľmi veľa z toho mesta, tak prečítame ich mená. Toto je pre
Židov veľmi dôležité a veľakrát sa im tlačia slzy do očí. Pretože deportáciou stratili svoje mená a
stali sa číslami v koncentračných táboroch. Keď čítame ich mená, akoby im navraciame ich
dôstojnosť a hodnotu. Ak Židov bolo viac, lebo v niektorých mestách bolo aj vyše 1000 Židov,
tak čítame len časť mien alebo po celých rodinách (napr. rodina Kleinova, rodina
Riegelhauptova,...).
Čítanie mien môžeme spojiť so symbolickým aktom zapaľovania sviec na 7-ramennom svietniku.
Čítať môžu dôležití ľudí z mesta, či už duchovné autority, primátor alebo preživší holokaustu.


Pokánie zo strany predstaviteľov cirkví a mesta a spoločné pokánie ľudu

Predstavení a primátor môžu mať každý osobný príhovor, v ktorom vyjadria pokánie. Ďalšia
možnosť je dať príhovor iba jednému, ktorý hovorí za všetkých. Keď v niektorom meste bolo
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napr. sedem cirkví, tak oni si spomedzi seba vyvolili jedného, ktorý šiel za kresťanov. Po
oficiálnom pokání predstaviteľov nasleduje pokánie ľudu. Pripravili sme nasledovné
odprosovacie modlitby, ktoré spoločne čítame. Po každom vyznaní je vhodné nechať chvíľu
pauzu. Tieto odprosenia je možné ľubovoľne dopĺňať podľa toho, za čo vnímate, že je dôležité
robiť pokánie.
Odpusť Bože nám i našim otcom každú nenávisť a povýšenecký postoj voči Židom. Odpusť nám
vtipkovania, výsmech i to, ak sme sa nechali ovplyvniť protižidovskou propagandou.
Odpusť Bože nám i našim otcom myšlienky, slová alebo skutky, ktoré schvaľovali deportovanie
tvojho ľudu do táborov smrti.
Odpusť Bože nám i našim otcom závisť a túžbu po majetku, ktorý mali Židia a ktorého sa ľudia
v našom meste nespravodlivo zmocnili.
Odpusť Bože nám i našim otcom, že sme neboli ochotní riskovať pre tvoj ľud. Že sme mohli
urobiť viac pre to, aby sme aspoň niektorých Židov zachránili pred smrťou.
Odpusť Bože nám i našim otcom, že mnohí ľudia, ktorí mali autoritu a moc niečo urobiť, často
zo strachu radšej mlčali a nepoužívali zverenú autoritu tak ako mali.
(Pokiaľ je možnosť, treba modlitby premietať cez dataprojektor, aby sa všetci mohli zapojiť.)


Poďakovanie tým, ktorí boli počas vojny odvážni

Ak máme niekoho z preživších holokaustu alebo predstaviteľov Židovskej náboženskej obce,
ktorí by chceli vyjadriť poďakovanie odvážnym ľuďom, ktorí boli počas vojny ochotní riskovať
svoje životy, majetky, reputáciu, rodiny a zachraňovali Židov, treba im na to vytvoriť priestor.
História Slovenska nie je len temná. Slovensko má až 600 udelených titulov: Spravodlivý medzi
národmi. Tu je text, ktorý je možné prečítať alebo vytvoriť vlastný.
Pane Bože Izraela, ďakujeme ti, že aj počas temnej noci vojnových čias si bol verný a prejavoval
si svojmu ľudu záblesky svetla svojej lásky skrze ľudí, ktorí boli ochotní riskovať. Mnohí z nich,
prejavili svojimi skutkami pravú lásku k Bohu Izraela tým, že zachránili ľudské životy. Na tomto
mieste im chcem vyjadriť v mene všetkých zachránených Židov našu vďaku. Nech vám Boh
odplatí všetko, čo ste pre náš národ urobili. Ďakujeme.
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Vyjadrenie odpustenia

Nikdy nenútime Židov k tomu, aby nám odpustili. Dôverujeme Pánovi, že keď urobíme pokánie
s úprimným srdcom, tak to otvorí ich srdcia k tomu, aby nám odpustili. Ak je tam niekto zo
Židovskej náboženskej obce, ktorý by chcel prejaviť odpustenie, je to na ňom. Dáme im
možnosť, aby ľubovoľne zareagovali na to, čo počuli.
Čítanie Žalmu 32 môže byť pomôckou sformulovať do slov vyjadrenie takéhoto odpustenia
ústami Židov.
My Židia aj ostatní ľudia zhromaždení z národov všetci dúfame v Božie milosrdenstvo
a odpustenie, a preto chceme po vašom akte pokánia nad vami prečítať Žalm 32.


Áronovské požehnanie

Po odpustení a poďakovaní nasleduje tretia dôležitá časť – požehnanie. Keď bolo so Židmi
v našich mestách neľudsky zaobchádzané, boli oberaní o majetky a nakladaní do dobytčích
vagónov, prevládalo v ich srdci sklamanie, hnev, bolesť a strach. Aké nesmierne dôležité je, keď
po 75. rokoch sa môže niekto postaviť a vysloviť Áronovské požehnanie a žiadať Pána, aby
obrátil svoju tvár na nás a na naše mesto.
Boh totiž sľúbil Abrahámovi, že kto jeho požehná, toho on požehná a kto jeho prekľaje, toho On
prekľaje.
V Písme je tiež napísané, že väčší žehná menšieho a tým, že prosíme židov o požehnanie, tak si
ich týmto spôsobom uctíme, vyvýšime a dávame im späť ich Bohom danú dôstojnosť. Voláme
ich, aby vstúpili do povolania, ktoré im Boh dal – byť požehnaním pre všetky ostatné národy.
Tu je oficiálny koniec prvej časti kajúcnej tryzny. Ak je možnosť presunúť sa na židovský
cintorín, nasleduje ešte táto časť:


Modlitba Kadiš na židovskom cintoríne a odhalenie pamätníka

Posledná časť – modlitba Kadiš – je prednesená na židovskom cintoríne, prípadne pri nejakom
pamätníku holokaustu. Deportované obete si môžeme všetci uctiť položením bieleho kamienku
na hroby. (Židia nedávajú na hroby kvety, lebo život človeka je ako kvet, ktorý zvädne.) Ak sa v
rámci prípravy rozhodnete vybudovať nejakú pamätnú tabuľu, či iný monument, tu je priestor na
jeho odhalenie. Nasleduje vzorový text Kajúcnej tryzny z Dolného Kubína. Môžete si ho
ľubovoľne upravovať podľa svojich potrieb a možností.
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5 KONKRÉTNY MANUAL NA PRIEBEH TRYZNY

Kajúcna tryzna
pri príležitosti 70. výročia deportácie
Židov
z okresu Dolný Kubín

R1 a R2 – rozprávač
Vš - všetci
Úvod
Stíšenie – hudba (30 sekundová hra na klavíri)
R1 a R2 - Privítanie hostí
R1 – Pekné popoludnie vám prajem. V mene primátora …….vás vítame na
kajúcnej tryzne pri príležitosti …... výročia deportácie Židov z okresu ……. do
koncentračných táborov.
R2 - Moje prvé slová privítania patria vám p. …………...
Vy ste živí svedkovia otrasnej histórie holokaustu, ktorá má svoju bolestnú
minulosť aj v našom meste Dolný Kubín. Kvôli vám a vašim zosnulým sme sa
tu stretli, aby sme vám vyjadrili ospravedlnenie a pomohli niesť vašu bolesť nad
stratou vašich blízkych, ktorá sa udiala pred 70 rokmi. Vaša prítomnosť
dokazuje odvahu postaviť sa neľahkým spomienkam zoči-voči.
Vaši predkovia boli priamymi svedkami otrasnej histórie holokaustu, ktorá má
svoju bolestnú minulosť aj v našom meste ……………..
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R1 - Na našej kajúcnej tryzne chcem taktiež privítať predstaviteľov Židovskej
náboženskej obce:


…………



……….

Vaša ochota pricestovať ukazuje na vašu veľkosť srdca hľadať cesty ku
zmiereniu a uzdraveniu neľahkej histórie slovenského národa.
R2 - Celú kajúcnu tryznu organizuje mesto Dolný Kubín, preto by som rád
privítal pána primátora .........
a taktiež predstaviteľov kresťanských
cirkví................ Bez vášho nasadenia by sme túto tryznu nedokázali
zorganizovať.
R1 - Naše pozvanie prijalo viacero významných hostí spoločenského aj
kultúrneho života:
Vítame Poslanca Európskeho parlamentu, pána .............
Vítame zástupcu primátora p. ............,
poslanca mesta Dolný Kubín p. .................
riaditeľku MSKS p. ..................,...
R1
Zástupcov Oravského múzea a Čaplovičovej knižnice, ...
R2 - A v neposlednom rade vítame všetkých vás, ktorí ste dnes prišli a chcete
prispieť k dôstojnému priebehu celého podujatia.
Cieľ a program stretnutia
R1 - Cieľom nášho stretnutia je, aby sme spoločne my občania i oficiálni
predstavitelia nášho mesta, vyjadrili vám, živým svedkom tejto otrasnej tragédie
ľútosť a bolesť nad stratou vašich blízkych. Chceme byť generáciou, ktorá je
odvážna obzrieť sa späť aj napriek hanbe a vine, ktorá na nás dolieha, pretože
vieme, že len pravda nás môže urobiť slobodnými.
R2 - Chceme spoločne pred vaším i naším Bohom, Bohom Abraháma, Izáka
a Jákoba, prosiť o odpustenie a milosť pre naše mesto.
R1 – A konečne, týmto stretnutím chceme oficiálne deklarovať, že už nikdy
nedopustíme, aby sa história opakovala. A budeme rázne stáť proti každej
forme antisemitizmu, xenofóbie a rasizmu.
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R2 – Samotný program bude spočívať z troch častí


Kajúcnej tryzny tu v bývalej synagóge



Odhalenia pamätníka na židovskom cintoríne zosnulým židovským
spoluobčanom, ktorí tam mali ležať, ale neležia



Otvorenia stálej expozície židovského múzea v Mestskom kultúrnom
stredisku.

Otvorenie smútočnej tryzny
R1 – trúbenie na šofar (baraní roh) bol vždy zvolávaním Božieho ľudu
k pokániu, preto celú Smútočnú tryznu otvoríme trúbením.
Trúbenie na šofar
R1 – Chcel by som poprosiť p. .............. z Múzea židovskej kultúry, aby nám
v úvode priblížil historické fakty o deportáciách Židov zo Slovenska a Dolného
Kubína.
Prejav p. ................ (7min)
(Pustiť video – o holokauste)
Stíšenie – hudba
Pokánie jednotlivých predstaviteľov
R1 - Nemôžeme všetky ohavnosti minulého storočia len tak zahladiť, ako by sa
nestali. Ale prosíme o úprimné srdce, aby sme v duchu pokánia a ľútosti našli
cesty, ako by sme mohli Židom preukázať lásku. Tak ťa, Bože, prosíme, daj
nám ten správny postoj pokory a lásky k našim židovským bratom a sestrám.
Stíšenie – hudba
R1 – Prosím o príhovor pána primátora ................ .
Príhovor primátora
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Stíšenie – hudba
R2 – Teraz by som chcela požiadať o príhovory zástupcov kresťanských
cirkví.................
Príhovor p. farára .............
Príhovor pastora zboru .............
Stíšenie – hudba
Pokánie ľudu
R2 – Víťazstvá a prehry Dolnokubínčanov nepatria len tým, ktorí stáli na
javisku dejín. Požehnanie, ktoré nám naši otcovia priniesli, patrí nám všetkým,
a v rovnakom duchu sú aj ich prehry života našimi prehrami.
R1 - Chcem teraz poprosiť všetkých vás tu zhromaždených, že by sme spoločne
vyjadrili ľútosť a pokánie voči Bohu, i predstaviteľom židovského národa
jazykom, ktorý Biblia používa, keď sa žijúca generácia vracia k vyznávaniu
zlyhaní generácie predošlej: „Odpusť Bože nám, i našim otcom...“
Odpusť Bože nám i našim otcom každú nenávisť a povýšenecký postoj voči
Židom. Odpusť nám vtipkovania, výsmech i to, ak sme sa nechali ovplyvniť
protižidovskou propagandou.
Stíšenie – hudba (stačí 5 sekúnd)
Odpusť Bože nám i našim otcom myšlienky, slová alebo skutky, ktoré
schvaľovali deportovanie tvojho ľudu do táborov smrti.
Stíšenie – hudba (stačí 5 sekúnd)
Odpusť Bože nám i našim otcom závisť a túžbu po majetku, ktorý mali Židia
a ktorého sa ľudia v našom meste nespravodlivo zmocnili.
Stíšenie – hudba (stačí 5 sekúnd)
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Odpusť Bože nám i našim otcom, že sme neboli ochotní riskovať pre tvoj ľud. Že
sme mohli urobiť viac pre to, aby sme aspoň niektorých Židov zachránili pred
smrťou.
Stíšenie – hudba (stačí 5 sekúnd)
Odpusť Bože nám i našim otcom, že mnohí ľudia, ktorí mali autoritu a moc
niečo urobiť, často zo strachu radšej mlčali a nepoužívali zverenú autoritu tak
ako mali.
Stíšenie – hudba
R2 – Teraz poprosím p. ..............., aby prišiel na pódium a zapálil 7 sviec na
pamiatku zosnulých.

Odpustenie
R1 – Po vyjadrení ľútosti a slov pokánia nasleduje časť odpustenia. Na pódium
by som chcela zavolať pani .........., ktorej otec bol deportovaný pred 70 rokmi
do koncentračného tábora, kde potom zahynul a poprosím ju o jej príhovor.
Príhovor pani .....– najprv povie niečo málo o sebe a potom povie tento text:
My všetci ako sme tu zhromaždení, Židia i všetok ľud z ostatných národov,
dúfame v Božiu milosť a odpustenie.
Dnes vám v mene tých, ktorým bolo ublížené, chcem vyjadriť odpustenie
a milosť slovami Žalmu 32:
„Blahoslavený, komu sa odpustila neprávosť
a je oslobodený od hriechu.
Blahoslavený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta
a v ktorého mysli niet podvodu.
Pretože som mlčal, chradli mi kosti
a celý deň som nariekal.
Veď vo dne i v noci doliehala na mňa tvoja ruka
a ako v letných páľavách vysychala mi sila.
Vyznal som sa ti zo svojho hriechu
a nezatajil som svoj priestupok.
Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“
A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.
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Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne.
A záplavy veľkých vôd sa k nemu nepriblížia.“
R2 - Na pódium by som chcel zavolať manželov ............... a chcel by som pána
................ poprosiť o príhovor. Manželia .............. sa počas vojny skrývali
a chcel by som ich poprosiť, že by zaznelo z ich úst vyjadrenie vďaky tým, ktorí
počas vojny prejavili statočnosť a zachránili Židov.
Príhovor p. .....
Pane Bože, ďakujeme ti, že aj počas temnej noci vojnových čias si bol verný
a prejavoval si svojmu ľudu záblesky svetla svojej lásky skrze ľudí, ktorí boli
ochotní riskovať. Mnohí z nich, prejavili svojimi skutkami pravú lásku k Bohu
Izraela tým, že zachránili ľudské životy. Na tomto mieste im chcem vyjadriť
v mene všetkých zachránených Židov našu vďaku. Nech vám Boh odplatí
všetko, čo ste pre náš národ urobili. Ďakujeme.
R1 – Pani... pricestovala k nám z Ameriky. Je jednou z detí, ktoré prežili tzv.
„Kindertransport“ – čiže záchranný vlak plný židovských detí, ktorý ich odviezol
do Anglicka. Celý týždeň spolu s jej manželom v dopoludňajších hodinách
diskutovali so študentmi stredných škôl nášho mesta o holokauste a mohla byť
pre nich živý svedok týchto udalostí. Chcem ju teraz pozvať na pódium, aby
vyjadrila to, čo nesie vo svojom srdci.
Príhovor p. .....
Radostná pieseň – Hodu `l Adonai
R2 – Teraz by som rád pozval na pódium p. ..., zástupcu Židovskej komunity na
Slovensku.
Povolaním Abraháma a teda aj židovského národa je stať sa požehnaním pre
všetky národy. V duchu tohto Božieho povolania vás prosím, že by ste vyslovili
slová požehnania nad nami a nad naším mestom. To požehnanie sa volá
Áronovské požehnanie
Áronovské požehnanie
Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni!
Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý!
Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj.
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R1 – Prvá časť tryzny je na konci. Nasleduje presun na židovský cintorín. No
ešte predtým by som rád požiadal pána primátora, aby ukončil túto časť
poďakovaním našim hosťom.
Primátor poďakuje + odovzdá kvety
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