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5 štvorcov, či 4
Ak správne hodíš

III. R O Č N Í K

Preložením troch zápaliek vytvor štyri štvorce.

Farský

bumerang, tak sa k tebe
vráti. Dokážeš však hodiť
loptu (čo najsilnejšie), aby sa
Číslo 15

k tebe vrátila? (do ničoho

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov

Rok apoštola Pavla

nenarazila, nebola k ničomu pripevnená, bez

Apoštol Pavol (* začiatok 1. storočia,
Tarsos – † 65/67, Rím, ako mučeník)
(pôvodným hebrejským menom Saul, gr.
Paulos) alebo Pavol z Tarsu bol prvý
kresťanský teológ. Má aj prívlastok Apoštol
národov.
Pochádzal
zo
zámožnej
židovskej
rodiny
z
kmeňa
Benjamin, ktorá mala rímske
občianske právo. Bol vychovaný
ako farizej, dostalo sa mu však
zrejme aj grécke vzdelanie. Písal
po grécky a citáty zo Starého
zákona preberal z jeho gréckeho
prekladu. Neskôr študoval v Jeruzaleme u
slávneho rabína Gamaliela I. a sám sa stal
rabínom. Vyučil sa aj remeslu a bol tiež
výrobcom stanov.
Saul bol horlivým vyznávačom židovskej
viery a z poverenia veľkňaza prenasledoval
kresťanov, väznil ich a mučil.Mnohí kresťania z
Jeruzalema pred prenasledovaním ušli,
niektorí sa uchýlili do Damasku, kde obracali
na kresťanskú vieru tamojších obyvateľov.
Saul sa vybral do Damasku pochytať
kresťanov a priviesť ich do Jeruzalema. Pred
príchodom do Damasku mal videnie, po ktorom
sa obrátil na kresťanskú vieru. Odtiaľ pochádza
príslovie Obrátenie Šavla na Pavla.
Bol prvým vzdelancom medzi Kristovými
učeníkmi (snáď s výnimkou evanjelistu

pomoci iných ľudí)

☺
Pospájaj:
Stádo jeleňov išlo k napájadlu a zastaví ich ježko
rezkým hlasom:
"Stojte! Je tu medzi vami nejaký tvrďas?"
"Nie."
"Tak mi každý dá korunu!"
Na druhý deň zase išli piť a zase ich haltuje ježko:
"Stojte! Je tu medzi vami nejaký tvrďas?"
"Nie."
"Tak každý po korune a môžete ísť."
Na tretí deň už sa jeleňom nechcelo platiť, tak
požiadali vlka, či by im nešiel robiť tvrďasa. Na
obvyklom mieste ich zastaví ježko:
"Stojte! Je tu medzi vami nejaký tvrďas?"
Vystupil vlk:
"Je. A čo má byť?"
Spoza kríčka vyšiel medveď a hovorí:
"Tvrďas stovku a ostatní po korune!"
Riešenia:

Prevzaté, spracoval MŠ
Vydáva

internet: www.grkat-sekcov.sk

Gréckokatolícka cirkev

e-mail: presov.sekcov@grkatpo.sk

Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov

tel.: 051/7725 540

Ul. Martina Benku 7, 080 01 Prešov

tlač: A-media, sro., Reimanova 8, Prešov

Len pre vnútornú potrebu

20. júl 2008

list

Dobrovoľný príspevok: 3 sk

Neprešlo jazykovou úpravou

Mareka). Kresťanstvo chápal ako tretí stupeň
vo vývoji zákona.
Pohania podliehajú zákonu prírodnému,
zbožňujú prirodné sily ako bohov, klaňajú sa
svojim výtvorom alebo zvieratám, prosto sú
poddaní prírode. Je to teda aj poddanstvo
zákonu tela, zbožňovanie jeho
potrieb. Pohanský človek je
celkom
pohltený
prírodou,
klania sa a korí sa jej. Prijíma
jej zákon, zákon boja, pomsty,
krvi.
Druhou fázou vývoja zákona
je zákon starožidovský. Nie je
to už zákon prírody, ale „zákon otcov“, písaný
kódex, vyjadrujúci vôľu jedného boha „Jahve“, ktorý sa skrze prorokov „zjavoval“
izraelskému národu. Je to zákon Boha „Jahve“,
ktorý sa často správa až príliš ľudsky, keď
napríklad od Abraháma žiada smrť jeho syna
Izáka, ako skúšku Abrahámovej oddanosti
Bohu „Jahve“. V poslednej chvíli anjel
zadržiava Abrahámovu ruku a nedovoľuje
Abrahámovi obetovať syna. „Jahve“ je
presvedčený o Abrahámovej oddanosti a má
dôkazový materiál, pre „Jahveho“ odporcov, že
človek (v tomto prípade Abrahám) neslúži
„Jahvemu“ zo sebeckých dôvodov.
Kresťanstvo je zákonom lásky.
Spracované podľa www.roksvatehopavla.sk. oMZ.

Svätí mučeníci Boris a Gleb – 24. júl
Svätí Boris a Gleb boli bratia, synovia sv.
Vladimíra a Anny, byzantskej kňažnej.
Kyjevský knieža Vladimír mal celkove dvanásť
synov, no zo všetkých mal najradšej Borisa a
Gleba, ktorí vynikali tak duchovnou, ako aj

telesnou krásou. Boris bol mierny, láskavý a
ponížený; Gleb zasa vynikal dobrotou a
milosrdenstvom a veľmi rád pomáhal
chudobným a biednym.

Na sklonku života rozdelil Vladimír svoju
rozsiahlu dŕžavu medzi svojich synov. Boris
dostal Vladimírsko a Gleb Muromsko. No
krátko potom, po smrti jedného z bratov Vjačeslava (Václava), Boris prevzal správu
jeho kniežatstva - Rostovska. Toto susedilo s
Muromskom a tak dvaja bratia, ktorí si boli
blízki duchovne, boli blízko aj územne.
Nástupcom Vladimíra v Kyjeve sa stal ich
starší brat Svjatopolk (Svätopluk). Ten sa chcel
stať vladárom celej otcovej dŕžavy, a preto sa
rozhodol zbaviť sa ostatných bratov. Prví mu
padli za obeť Boris a Gleb.
Ešte za Vladimírovho života, roku 1015,
hrozila kyjevskej dŕžave invázia Pečenegov.
Keďže Vladimír už vtedy ležal chorý na smrť,
zavolal si Borisa, zveril mu vojsko a poslal ho
na výpravu proti Pečenegom. A kým bol na
výprave, Svjatopolk najal vrahov, ktorí ho mali
usmrtiť. Niektorí bojari radili Borisovi, aby
využil prítomnosť vojska a tiahol proti
Svjatopolkovi a odstránil ho z Kyjeva. No Boris
odmietol so slovami, že radšej zomrie, ako by
spáchal akúkoľvek nespravodlivosť proti
svojmu staršiemu bratovi. Preto aj rozpustil
vojsko. Do svojho kniežatstva sa vrátil iba s
niekoľkými sprievodcami, medzi ktorými bol aj
kňaz Juraj. V nedeľu 24. júla 1015, po
bohoslužbe, sa odrazu objavili Svjatopolkom

poslaní vrahovia. Kopijami usmrtili Borisa,
kňaza Juraja a možno aj iných. Verní bojari
pochovali Borisa v chráme sv. Bazila na
Vyšehrade.
O krátky čas sa Svjatopolk rozhodol zabiť aj
Gleba. Poslal k nemu do Muroma poslov, ktorí
mu povedali, že jeho otec Vladimír je veľmi
chorý (hoci už bol mŕtvy), aby ho prišiel
navštíviť. On sa hneď vydal na cestu. Keď už
bol blízko Kyjeva, vrahovia ho 5. septembra
1015 napadli a usmrtili. Mŕtve telo hodili do
krovia. Tam ho ľudia neskoršie našli a
pochovali.
Keď bol Svjatopolk
vyhnaný z Kyjeva a
zavládol tam Jaroslav,
pozostatky
oboch
bratov, ktorých si ľudia
už
uctievali
ako
svätcov,
boli
prenesené do Kyjeva,
do im zasväteného
dreveného chrámu. O
sto rokov neskoršie
(1115) postavili na ich
počesť kamenný chrám
a v ňom uložili ich
pozostatky.

Podľa www.katolik.wz.sk upravil oMZ.

Náboženská turistika
Dnes sa všeobecne hovorí o náboženskej turistike.
Navštíviť chrám, kláštor, svätyňu nie je zlá forma trávenia
voľného času. Putovanie však nie je náboženská turistika. Má
vyšší cieľ. Putovanie je pohyb na posvätné miesta za
náboženským cieľom. To je základná, všeobecne uznávaná
definícia.
Putovanie patrilo od prvých storočí k základným prejavom
života Cirkvi. Bolo jednou z foriem účasti širokej veriacej
verejnosti a prejavom jej duchovného života. Už od prvých storočí malo tieto základné ciele:
Vidieť.
Už cirkevný spisovateľ Origenes (185-254) prešiel niekoľko oblastí Palestíny, „aby hľadal stopy po
Ježišovi, jeho učeníkoch a jeho prorokoch“. Osobný zážitok byť tam, kde sa odohrávali dejiny spásy,
je teda veľmi dôležitý. Duchovne osožný je však vtedy, ak si na týchto miestach vytvoríme vnútorný
priestor a dejinné udalosti si dokážeme sprítomniť takpovediac hmatateľne.

Zvlášť pekné u Gedeona bolo, že keď po

SUDCOVIA

víťazstve nad Madiánčanmi ho ľud chcel urobiť
Izraelský národ sa zmluvou zaviazal, že i v

kráľom, odmietol. Nechcel si privlastniť slávu,

prisľúbenej zemi zachová vernosť svojmu

ktorá patrí Bohu. Celému ľudu zdôraznil: "Pán

Bohu. Začas to aj dokázal. Nevyhnal však

je vaším kráľom!" (Sdc 8, 23).

domorodých obyvateľov a títo ho zvádzali na

Boh koná veľké veci prostredníctvom ľudí

zlé cesty. Odvádzali ho od pravého Boha. Bez

pokorných. Panna Mária velebí Boha, lebo

Boha

zhliadol na jej poníženosť. Sám Ježiš si volí

však

izraelské

Podmaňovali

si

kmene

ich

boli

okolité

slabé.
národy.

Podmaňovali a utláčali. Keď útlak už bol

cestu pokorného Božieho služobníka.
Samson je smutnou postavou v dejinách

priveľký, Izraeliti volali k Pánovi, svojmu Bohu

Izraela.

a on ich vypočul. Povolal nejakého udatného

manželke, že sa im narodí syn. Dovtedy nemali

človeka, aby prostredníctvom neho oslobodil

deti. Mal to byť chlapec, ktorý bude zasvätený

svoj ľud od jeho nepriateľov. Títo hrdinovia sa

Bohu. Keď sa narodil, dostal meno Samson.

volali

Boh ho obdaril veľkou silou. Bol povolaný, aby

sudcovia.

znamenalo

Pomenovanie

toľko

ak

vodca,

sudca

osloboditeľ,

Boh

oslobodzoval

prisľúbil

izraelský

Manuovi

národ

a

od

jeho

vlády

bojovník za spravodlivosť. Doba sudcov je

Filištíncov. Mal však veľkú slabosť - ženy.

rušná a zároveň slávna pre "sväté boje" za

Nedokázal odolať telesnej žiadostivosti. Vedeli

víťazstvo pravého Boha. Trvala približne od

o tom aj jeho nepriatelia. Jednej jeho milenke,

roku 1150 do roku 1000 pred Kristom. Kniha

Dalile, sľúbili veľké bohatstvo, ak od Samsona

sudcov sa obšírne zmieňuje o Gedeonovi,

vymámi tajomstvo jeho sily. On jej ho skutočne

Jeftem a Samsonovi.

prezradil. Jeho sila pochádzala zo zasvätenia
útlak

Bohu. Znakom toho boli jeho dlhé nestrihané

Madiánčanov. Títo lúpili a ničili izraelskú

Izraeliti

sa

dostávajú

pod

vlasy. Potom už stačilo iba ostrihať ho a

krajinu. Do toho pre Izraelitov ťažkého času

Filištínci ho ľahko premohli. Takto mocného

Boh povolal udatného muža Gedeona. Zverí

Samsona

mu poslanie oslobodiť svoj ľud od krutých

presnejšie,

Madiánčanov. Má to urobiť iba s tristo

nepremáhanú charakterovú chybu.

bojovníkmi. Gedeon sa nezdráha, lebo vie, že

porazila
Samson

jediná

žena.

Alebo

pre

svoju

prehral

Všetko môžem v tom, ktorý mi dáva silu.

Boh nepotrebuje veľkú armádu, aby zvíťazil.
Zapamätaj si
1. Kedy bola doba sudcov?

Asi od roku 1150 do roku 1000 pred Kristom.

2. Kto boli sudcovia?

Vodcovia ľudu v čase, keď Izrael ešte nemal kráľa.

3. Povedz mená niektorých sudcov.

Gedeon, Jefte, Samson.

4. V čom spočíva naša sila?

V živom spojení s Bohom.

5. Ktorá je moja najväčšia chyba?

???

Liturgický

Modliť sa, adorovať.

program

28.07. – 03.08.2008
Deň

Pamiatka

Čas

Miesto

Pondelok
Se
Svätí apoštoli a diakoni Prochor, kčov
28.07
Nikanor, Timón a Parmenas

Dorota

Baňa

Streda
30.07.

Svätí

apoštoli

Silas,

Silván

spoločníci

Štvrtok
31.07

Svätý a spravodlivý Eudokim

Predprazdenstvo Vynesenia Kríža

Piatok
01.08.

15:30

† Ján, Štefan,
panychída

––

Kaplnka

––

18:00

Se
kčov
Baňa

Nedeľa
03.08.

Každá púť skrýva aj riziko. Na jednej strane sú

• Dobré je zvoliť si aj nejaké spoločné motto

tu úžasné pocity – desaťtisícové zástupy

púte, prípadne ním označiť autobus. Zvlášť ak

veriacich, nadšený spev, radostná atmosféra.

ide o veľkú organizovanú púť (národnú).

Človeka napĺňa radosť, že so svojou vierou nie

Netreba sa za to hanbiť.
• Bolo by dobré už vopred si v pokoji niečo

18:00 † Vojtech, Alžbeta

strane je aj riziko. Človek tu ľahko uverí v silu a

prečítať o miestach, kam putujeme, aby sme
ich potom lepšie prežili. Máme k tomu dostatok

Se
kčov

VČ

Baňa
Kaplnka
Sekčov

Prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust

Kaplnka

15:00
16:00
9:00
14:45

Spoveď
* na úmysel

čistotu svojho kresťanstva. A potom sa stane
to, čo povedal banskobystrický biskup Rudolf

literatúry. Sprievodcovia by na to mali dobre

Eucharistická
pobožnosť

Baláž: „Len čo tie státisíce, čo nadšene

využiť dlhé hodiny cestovania.

spievali na česť Božej Matky, zostúpia z

• Každý jednotlivec by si mal konkrétne

7:30
8:30

† Mária

levočskej hory, pokojne si zvolia komunistov:“

povedať, prečo ide na púť. Či ide prosiť, alebo

Na každú púť sa preto treba dokonale

ďakovať. Je krásne, ak sa v skupine dokážu s

pripraviť. Z bohatej tradície a skúsenosti

týmito úmyslami podeliť. Napr. počas modlitieb

možno uviesť niekoľko podnetov:

alebo v rámci sv. liturgie.

* na úmysel darcu
* za veriacich
Večiereň

• Pred odchodom na púť by sa mala každá

• Tí, čo zostanú doma, mali by pútnikov

skupina stretnúť so svojím kňazom, ktorý by

sprevádzať svojimi modlitbami. Najmä, ak ide o

ich mal naplniť uvažovaním, diskusiou a

veľkú, národnú púť, či Svetové stretnutia

* na úmysel

modlitbou.

mládeže.

• Skupina by sa nemala stretnúť až pri

Ak sa po dobrej príprave stretnú veriaci na

autobuse, ale začína v chráme, aby ich v mene

pútnickom mieste, nie je to lacno nadšená

ostatných členov spoločenstva vyprevadil

kresťanská masa, ale vo viere zakorenení

duchovný otec a dal im požehnanie na cestu.

jednotlivci, ktorí sú si blízki, lebo ich spája

Najmä, ak sú to pútnici z jednej farnosti. V

spoločné duchovné úsilie.

–––
–––
C
V

Baňa
hl. 3.

ktorí potrebujú telesné uzdravenie alebo prichádzajú prosiť o silu do svojich životných ťažkostí.

Sekčov

E

12. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Modlitba pútnikov je aj prosebná. Cestou i na posvätných miestach pútnici žiadajú o rozličné milosti.
Najčastejšia je prosba o uzdravenie. Každú svätyňu (Lurdy, Fatima a i.) vyhľadáva mnoho chorých,

–––

Siedmi svätí mučeníci, ich
matka Solomona a starec Eleazar Kaplnka

Štefana

na Západe od 6. storočia.

Kaplnka

Sp

pvomučeníka a archidiakona

sa tak rozhodli po obrátení, obsiahnutí Božej pomoci aj bez sľubu. Putovanie ako pokánie sa rozšírilo

je sám. To nadšenie sa šíri a násobí. Na druhej

Vynesenie úctyhodných driev
Baňa
úctahodného a životodarného Kríža

Prenesenie pozostatkov sv.

† Stanislav

–––

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
02.08.

* na úmysel

17:15 † Karol

Baňa

na jeho prítomnosti a pôsobení chceme mať účasť aj my.

Dosiahnuť vypočutie prosieb.

––

Kaplnka
Se
a
kčov

dôležité vytvoriť si chvíľu stíšenia, aby sme si mohli uvedomiť, že sme na mieste, kde pôsobil Boh, a

Mnohí učinili sľub, že ak Boh vypočuje ich prosby, budú putovať na niektoré pútnické miesto. Alebo

18:00 † Ján, panychída

kčov

Modlitba by mala poznačovať už atmosféru počas cestovania. Na samotných miestach je veľmi

Splniť sľub

––
––

Se
Svätý mučeník Kalinik

Úmysel

18:00 † Vincent, Juraj,

Baňa
Kaplnka

Utorok
29.07.

Prítomnosť na posvätných miestach vedie k modlitbe. Pútnik sa vyberá na púť, aby sa modlil.

8:00

10:00
15:00

10:00
–––

Sp – spoveď, E – Eucharistická pobožnosť, VČ – Večeradlo, C - cirkevnoslovansky, V – Večiereň

Cirkvi je to bežná prax.

Podľa Dancák, F.: Homo viator, spracoval oMZ.

Liturgický

program

21.07. – 27.07.2008
Deň

Pamiatka

Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom,

úrodní budú a plní sviežosti;

Utorok
22.07.

Ž 92, 14-16

kčov

myronosička

a apoštolom

rovná Mária Magdaléna

––
––

18:00 † František, Juraj,

Se

Mária
† Jozef

kčov
Baňa

a tak zvestujú, že Pán, moje útočište
je spravodlivý a neprávosti v ňom niet.

Svätá

Streda
23.07.

––

Kaplnka
Se
Svätí mučeníci Trofim, Teofil a
kčov
spoločníci

15:30

Oľga

Farská pastoračná rada a animátori farnosti

Svätí mučeníci Boris a Gleb

Piatok
25.07.

8:00 Ďakovná sv. liturgia za pokročilých vekom
9:15 Spoločný program v Pastoračnom centre:

Drahí naši rodičia, starí rodičia, ujovia a tety!
Prijmite toto pozvanie na slávenie Farského dňa úcty k starším ľuďom ako prejav našej vďaky za
Vaše námahy pre dobro nás všetkých.

–––

Sekčov

Zosnutie svätej Anny,
Matky
Presvätej
Baňa
Bohorodičky
Farský deň úcty k starším Kaplnka
ľuďom

Svätý hieromučeník Hermolas a
spoločníci

Premietanie filmu
Spoločný obed

† Ján, panychída

–––

C

8:00 * starších veriacich
Emil, Anna,
18:00 *Radoslav
––
––-

––-

7:30

† Anna, Jozef

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
26.07.

Program detí
Ľudové piesne

18:00

kčov

Kaplnka

Program:

(v cirkevnoslovanskom jazyku)

––

Se
Baňa

Vás srdečne pozývajú sláviť 25. júl 2008 ako
Farský deň úcty k starším ľuďom

––

Kaplnka

Štvrtok
24.07

* na úmysel

17:15 † Andrej, Helena,

Baňa

Gréckokatolícka farnosť Povýšenia sv. Kríža Prešov-Sekčov,

Úmysel

18:00 † Mária, Vasiľ

Se
Baňa
Kaplnka

v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.
Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie,

Čas

Miesto

Pondelok
Prepodobní otcovia Simeon a Ján
21.07

Nedeľa
27.07.

11. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Se
kčov
Baňa
Kaplnka
Sekčov

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ

–––
–––

8:00
V

10:00
15:00

Panteleimón

Baňa

10:00

Naši prepodobní otcovia sedmopočetníci

Kaplnka

–––

hl. 2.
C - cirkevnoslovansky, V – Večiereň

* za bohuznáme osoby
* za veriacich
Večiereň
* na úmysel

