Veľký cirkevný otec a konštantínopolský patriarcha tvrdí: „Svätí pre svoju priamosť ducha, keď sa
chystajú vzdávať vďaky Bohu, zvyknú volať mnohých, aby mali účasť na ich chvále a povzbudzujú
ich, aby sa zúčastnili spolu s nimi na tejto krásnej liturgii. Toto urobili aj traja mládenci v ohnivej peci,
keď volali celé stvorenie k chvále za prijaté dobrodenia a spievať hymny Bohu (Dan 3).
To isté robí aj tento žalm, keď volá obidve časti sveta, tú, ktorá je na výsostiach, a tú, ktorá je
dolu, tú poznateľnú zmyslami a tú poznateľnú rozumom. Tak urobil aj prorok Izaiáš, keď povedal:
„Plesaj, nebo, a jasaj, zem, lebo Pán sa zľutúva nad svojimi biednymi“ (Iz 49, 13). A opäť to vyjadruje
žaltár: „Keď Izrael vyšiel z Egypta, dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho, vrchy poskakovali ako
barance, pahorky ako jahňatá“ (Ž 114, 1. 4). A inde v Izaiášovi: „Z oblakov nech prší spravodlivosť“
(Iz 45, 8). Teda svätí, ktorí sa nepokladajú sami za dostatočných
vzdávať chválu Pánovi, obracajú sa na všetky strany a zapájajú
všetkých do spoločného chválospevu“.
5. Aj my sme vyzvaní, aby sme sa pridružili k tomuto nesmiernemu
chóru a stali sa tak výslovným hlasom všetkého stvorenia a chválili
Boha v dvoch základných dimenziách jeho tajomstva. Na jednej strane
sa musíme klaňať jeho transcendentnej veľkosti, pretože „jeho meno je
vznešené, jeho veleba prevyšuje zem i nebesia“, ako hovorí náš žalm
(v. 13). Na druhej strane uznávame jeho dobrotivosť, ktorou k nám
zostupuje, pretože Boh je blízky svojim tvorom a osobitne prichádza na
pomoc svojmu ľudu: „Svojmu ľudu dáva veľkú moc... ľudu, ktorý je mu
blízky“ (v. 14), ako ďalej potvrdzuje žalmista.
Zoči-voči pred tvárou všemohúceho a milosrdného Boha prijímame
teda pozvanie svätého Augustína, aby sme ho chválili, vyvyšovali a
oslavovali skrze jeho diela: „Keď pozoruješ tieto stvorenia a tešíš sa z
nich, dvíhaš sa k Umelcovi toho všetkého a zo stvorených vecí cestou
rozumu uvažuješ o jeho neviditeľných vlastnostiach, vtedy sa
povznáša jeho vyznávanie na zemi i na nebi... Ak sú krásne jeho
stvorenia, ako by nebol krajší Stvoriteľ?“.
z L’Osservatore Romano, č. 29 (týždenné vydanie v taliančine) z 19. júla 2002

Raj Otcov púšte
O modlitbe
Niekoľko mníchov prišlo pozrieť abbu Lukia a povedali mu: “Nepracujeme vlastnými rukami,
poslúchame Pavlov príkaz a modlíme sa bez prestania.” Starec povedal: “Nejete a nespíte?” Oni
povedali: “Ale áno.” On riekol: “Kto sa za vás modlí, kým spíte? Prepáčte mi, bratia, ale nerobíte to,
čo hovoríte. Ukážem vám, ako sa modlím bez prestania, hoci pracujem vlastnými rukami. S Božou
pomocou nazbieram palmové listy, spletám ich a hovorím: ,Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojho
veľkého milosrdenstva, a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.‘ Je to modlitba, či nie?” Oni
mu povedali: “Áno, je.” On pokračoval: “Keď celý deň pracujem a modlím sa v srdci, zarobím okolo
šestnásť drobných. Dve z nich položím pred dvere a za zvyšok nakúpim potravu. A ten, kto nájde
vonku tie mince, bude sa za mňa modliť, kým ja budem jesť a spať. A tak sa s Božou pomocou
modlím bez prestania.”

☺
Peter ťahá policajta za rukáv: „Pan policajt, pan policajt! Rychlo! Tam. Za rohom. Náš učiteľ
biológie...“ „Stalo sa mu niečo,“ pýta sa policajt. „Nie, zle zaparkoval,“ odpovedá Peter.
prevzaté, spracoval MŠ
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V živote človek prežíva rôzne obdobia. Aj kresťania. Jedným z nich je radostný pôst pred
narodením Ježiša Krista – Filipovka. Začal sa dodržiavať už od 6. storočia. Od roku 567 sa mníchom
predpisuje postiť všetky dni decembra do Narodenia Krista. V homíliach pápeža sv. Gregora Veľkého
nachádzame zmienku o druhej adventnej nedeli ( Adventus – príprava na príchod). Dĺžka adventu sa
postupne menila. Pápež Gregor VII v 11. stor. skrátil toto obdobie na 4 nedele, čo malo symbolicky
označovať 4 tisíc rokov do Kristovho príchodu.
Legenda hovorí, že sv. apoštol Filip pred svojou mučeníckou smrťou prosil Boha o tresty pre
svojich mučiteľov. Bolo mu zjavené, že za to počas 40-tich dní po smrti nevojde do raja. A tak Filip
prosil iných apoštolov, aby sa zaňho postili 40 dní, na základe čoho apoštoli prikázali všetkým
veriacim 40 denný pôst.
Roždestvenný pôst sa stal časom prípravy na príchod Spasiteľa. Simeon Solúnsky hovorí: „Tento
40 denný pôst sa odvodzuje od pôstu Mojžiša. Ten sa postil 40 dní a nocí, keď prijímal tabule Božích
prikázaní. Tak sa postíme aj my 40 dní a prijímame živé Božie slovo, vtelené cez Pannu a prijímame
Jeho Telo.“
Roždestvenný pôst sa stal pre Cirkev symbolom modlitieb a pôstov starozákonných patriarchov
a prorokov, ktorí s túžbou očakávali príchod Mesiáša. V čase tohto pôstu sv. Cirkev dáva svojím
veriacim za príklad svätých Starého aj Nového zákona, ktorí sú v liturgickom kalendári na toto
obdobie: proroci Abdiáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Ageus, Daniel, sv. apoštoli Matúš, Andrej,
svätiteľ Mikuláš, prepodobný Ján Damascénsky, Sáva Osvietený, mučeníci: Katarína, Barbora...
Posledné dve nedele pred narodením sú zasvätené Praotcom (zakladatelia Božieho národa a tí, ktorí
predpovedali Krista) a sv. Otcom (z ich rodu pochádzal Ježiš).
Štyridsaťdňový pôst pred Narodením Krista, ktorý začína po sviatku apoštola Filipa, bol
definitívne ustanovený v roku 1166 na sneme v Carihrade. Čo sa týka pôstnej praxe, kyjevský
metropolita Gregor predpisuje taký istý pôst a poklony ako v pôste pred sviatkom Petra a Pavla: jesť
raz na deň, zdržanlivosť od mlieka a mäsa a v sobotu a nedeľu dovoľuje jesť rybu dvakrát na deň.
V súčasnosti tento pôst v našej cirkvi nie je zaväzujúci, čo však neznamená , že sa nemôžeme
dobrovoľne rozhodnúť postiť sa takým spôsobom, akým nám dovoľuje naše zamestnanie, zdravotný
stav, atď. Buďme si vedomí toho, že cez úprimnú a svedomitú duchovnú prípravu sa naše srdce
stane dôstojné toho, aby sa v ňom narodil Ježiš so svojou dobrotou, láskou a pokojom.
Mgr. Rastislav Baka, farár

Svätý Mikuláš (6. december)
V televízii už dosť dlho ide reklama o
malom Dedém, ktorý spoznáva Slovensko a
zisťuje, že u nás roznášajú darčeky dvaja
Ježiško a "Santa Claus". Aj Slovensko už do
veľkej miery prepadlo tlaku americkej kultúry a
oslavujeme nejakého vymysleného Santa
Clausa, žijúceho že vraj niekde na severnom
póle, ktorého rozvážajú po celom svete soby
lietajúce oblohou.
Práve teraz, keď sa blíži sviatok sv.
Mikuláša a všetky sa tešia na darčeky
pripomeňme si kto to vlastne bol sv. Mikuláš.
Nepodľahnime obchodnému tlaku a učme
naše deti pravdu.

Sv. Mikuláš sa narodil priamo v Malej Ázii,
dnešnom Turecku. O jeho živote a činoch je
známych len málo faktov a dôkazov. Historické
zdroje
prezrádzajú,
že
bol
nielen
temperamentnou osobnosťou, ale taktiež
veľkým diplomatom, ktorý neraz uprednostnil
milosť pred tvrdým zákonom a pomohol tak
mnohým ľuďom v núdzi. A tak je celkom
prirodzené, že práve Mikuláš je jednou
z najobľúbenejších postáv a to nielen vo svete
kresťanstva.
Mikuláš sa narodil medzi rokmi 270 a 286
v Patare – dnešných ruinách pri mieste Kalkan
v Turecku. Bol synom majetných rodičov,

ktorých dedičstvo neskôr rozdal chudobným.
Keď mal 19 rokov ho jeho strýko, vtedajší
biskup z Myry (dnes mesto Demre na juhu
Turecka), vysvätil za kňaza a vymenoval za
predstaveného kláštora Siónu. Krátko po jeho
smrti sa Mikuláš vydal na púť do dnešného

Izraela. Po návrate ho vyhlásili za biskupa
a stal sa nástupcom svojho strýka v Myre,
malej obci juhozápadne od Antalye. Bol
povestným svojou dobročinnosťou, ktorá ešte
viac vzrástla, keď sa v Myre stal biskupom.

Veno pre tri panny
O živote Svätého Mikuláša koluje mnoho legiend. Najznámejšia a najrozšírenejšia z nich z neho
spravila svätého patróna detí známeho po celom svete. Prispel k tomu príbeh o mužovi, ktorý vyšiel
na mizinu a rozhodol sa, že zo svojich troch dcér urobí neviestky, lebo im kvôli chýbajúcemu venu
nemohol nájsť ženícha. Mikuláš, ktorý zdedil bohatstvo po svojich rodičoch, tajne vhodil hrudky zlata
cez komín a okná ich domu a zmenil tak osud dievčat, ktoré sa mohli napokon šťastne vydať.
Záchranca pútnikov na nebezpečnom mori

toto najviac napomáha záľube a túžbe po
čistote, a kde je tomu tak, tam aj čistota príde
sama od seba bez prikazovania. No Kristus
v reči na vrchu upravuje toto prikázanie takto:
„Počuli
ste,
že
bolo
povedané:
„Nescudzoložíš!“ No ja vám hovorím: Každý,
kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou
scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5,27-28) A tak
dáva tomuto prikázaniu širší rozmer.
Akokoľvek sa pozrieme na človeka, sexualita
je s ním úzko spojená. Moderné humanitné
vedy v zhode s učením svätého Tomáša
Akvinského tvrdia, že tri najsilnejšie motívy v
živote človeka sú pud sebazáchovy, pud
sexuálny a túžba po poznávaní, či
sebarealizácia. Sexualita je za túžbou žiť hneď

na druhom mieste a to podčiarkuje jej
dôležitosť. Stvoriteľ do nás vložil silný sexuálny
náboj, aby tak bytostne zabezpečil pretrvanie
ľudského rodu. To je tá najzrejmejšia úloha
sexuality. No sexualita je votkaná nielen do
tela, ale aj do duše každého človeka, je jedným
z pilierov duševného života ľudí. Sexualita je
niečo nádherné, veď ju stvoril sám Boh, je tým
miestom, kde sa otvárame láske, je miestom
prijímania toho druhého a dávania seba
samého. A preto všetky formy, ktoré zneucťujú
sexualitu človeka sa nazývajú smilstvom.
Slobodný človek je povolaní k čistote. A aj
preto Boh dáva lásku do srdca človeka aby sa
naplnila
v tom
najkrajšom
čase
–
v manželstve.
o. Michal

Ďalšia povesť hovorí o príbehu troch námorníkov, ktorý sa dostali do ohrozenia života na
rozbúrenom mori pri tureckom pobreží. Po úpenlivých prosbách adresovaných Svätému Mikulášovi
sa im zjavil mocný muž, ktorý sa chopil kormidla, premohol víchricu a opäť zmizol. Až v cerkvi v Myre
námorníci spoznali svojho záchrancu v obraze Svätého Mikuláša.
Rímskych vojvodcom zachránil pred smrťou
Jedna z najstarších legiend o Svätom Mikulášovi hovorí o záchrane troch rímskych vojvodcov.
Títo traja bojovníci sa v Myre stali svedkami udalosti, pri ktorej Mikuláš zachránil nevinných pred
popravou tým, že vytrhol katovi meč z rúk. V čase keď sa títo traja vojvodcovia sami stali obeťami
veľkej intrigy, čakajúc na smrť, volali Mikuláša o pomoc. Ten sa zjavil ich cisárovi a hrozil mu, že ak
sa ich poprava uskutoční, bude to mať neblahé následky. Podľa legendy vojvodcov aj pustili na
slobodu
Deň úmrtia sa stal sviatkom
6. december, deň úmrtia Svätého Mikuláša, bol vyhlásený za sviatok.
Presný dátum jeho skonu nie je známy. Podľa historických zdrojov umrel
niekedy medzi rokmi 345 a 351 v Myre. Keďže Mikuláša už niekoľko
storočí považujú za patróna detí, je tento cirkevný sviatok výnimočný
najmä pre mladých ľudí. Je dôležité vedieť, Mikuláš je patrón celej
Východnej cirkvi, teda aj nás gréckokatolíkov. Preto si ho zvlášť ctíme a
patrí mu aj miesto na ikonostasoch v našich chrámoch (v hlavnom rade
vľavo hneď vedľa Presvätej Bohorodičky). Aj na našom ikonostase bude
ikona sv. Mikuláša. Mikuláš je svätý, ktorého má vo veľkej úcte Východná
cirkev ale aj Západná - rímskokatolícka. Avšak je dôležité pripomenúť
časté mylné zobrazovanie sv. Mikuláša, kde je poobliekaný do
biskupského rúcha rímskokatolíckej cirkvi. Mikuláš ako biskup v Malej
Ázii, ktorá bola výsostne gréckeho-byzantského obradu si preto zaslúži,
aby bol poobliekaný v rúchu Východného biskupa (viď ikona).
o. Michal
Desatoro
Nezosmilníš
Toto prikázanie požaduje od každého aby
nie len v skutkoch, slovách a myšlienkach žil
čistotne vo svojom manželstve ale aj aby
svojho manželského druha, ktorého mu Boh

dal, miloval a ctil. Lebo ak sa má zachovať
manželská čistota, musia muž a žena nažívať
predovšetkým v láske a jednomyseľnosti a
milovať sa zo srdca a celou vernosťou. Lebo

Farské oznamy
- nasledujúci týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme ako zvyčajne, vždy hodinu pred
sv. liturgiou. Prosíme Vás aby ste spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. V piatok dopoludnia
budeme spovedať chorých.
- vo štvrtok, 2.12. bude mať o 17.00 v našom pastoračnom centre o. Pariľák večer chvál
- prvý piatok 3.12., o 9:00 v kaplnke vyloženie Eucharistie k celodennej adorácii, o 15:00
požehnanie Eucharistiou. Na Soľnej Bani od 15:00 spoveď, o 16:00 sv. liturgia.
- v nedeľu 5.12. bude pri sv. liturgiách zbierka na charitu.
- v nedeľu popoludní o 15:00 hod. prisľúbil svoju účasť v našom chráme sv. Mikuláš, preto
pozývame deti farnosti na nedeľné stretnutie so svätým Mikulášom.
- v stredu 8.12., slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky, sv.
liturgie budú vo farskom chráme o 8.00 (csl.), 18.00 (sl.) a na Bani o 16.00 hod.
- počas Filipovky sa budeme vždy v pondelky po sv. liturgii modliť Moleben pred Narodením
Ježiša Krista
- Gréckokatolícky arcibiskupský úrad vyhlasuje 3.kolo výberového konania na riaditeľa Cirkevnej
ZŠ s MŠ na Bernolákovej 21 v Prešove. Termín podania prihlášky je do 10.12.2010. Bližšie
informácie na nástenke.
- je čas Filipovky - pôstu pred Narodením Krista, čas robiť dobré skutky. Aj v našej farnosti sú
ľudia v núdzi. Môžeme im pomôcť spoločne almužnou z pokladničky pre núdznych. Ak poznáte
konkrétnych ľudí v núdzi, napíšte adresu na papierik a vhoďte do tej istej pokladničky.
Pre deti a všetky Božie deti
Žalm 148, Chválospev o Bohu Stvoriteľovi (II. časť)
Katechéza Jána Pavla II. na všeobecnej audiencii pre veriacich na nádvorí pápežského paláca v Castel Gandolfo 17. júla 2002

3. Sprievod pokračuje tvorstvom atmosféry: ohňom bleskov, krupobitím, snehom, hmlou a
víchricou, ktorá sa chápe ako rýchly Boží posol (porov. Ž 148, 8).
Ďalej vystupujú vrchy a pahorky, podľa ľudského chápania najstaršie stvorenstvo na zemi.
Kráľovstvo rastlín predstavujú ovocné stromy a cédre. Svet živočíchov naopak reprezentujú divá zver
a dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo.
A nakoniec je tu človek, ktorý predsedá liturgii stvorenia. Vymedzuje sa podľa každého veku a
odlišnosti: deti, mladí a starci, kniežatá, králi a národy (porov. v. 11-12).
4. Zverme teraz svätému Jánovi Zlatoústemu úlohu, aby súhrnne prezrel tento nesmierny chór.
On to robí slovami, ktoré sa týkajú aj chválospevu troch mládencov v ohnivej peci, o ktorom sme
rozjímali v minulej katechéze.

