Pre deti a všetky Božie deti...

VI. ročník

Malé príbehy pre potešenie duše: „Klinec“
Akýsi kupec urobil na trhu veľmi výhodný obchod. Predal všetok tovar a mal plné vrece zlatých
a strieborných mincí. Pretože bol opatrný, chcel sa vrátiť domov skôr, ako sa zotmie. Preto sa hneď
vydal na cestu. Pevne pripútal vrece vrece k sedlu a popchol koňa do cvalu.
postaral o koňa, privádzal jeho
Prepoludním sa zastavil v meste. Keď mu koniar, ktorý sa mu postara
žrebca za uzdu poznamenal: “Pane, vášmu koňovi chýba v podkove na zadnej ľavej nohe klinec.“ „To
nič povedal kupec, na tých šesť míľ podkova vydrží, nemám čas.“
Popoludní sa zastavil v hostinci a pre koňa požiadal poriadnu dávku ov
ovsa. Lokaj, ktorý mal na
starosti stajňu mu povedal: „Pane, vášmu koňovi chýba na zadnej ľavej nohe podkova. Ak chcete, dám
ho podkuť.“ „Netreba, veľmi sa ponáhľam. Kôň prejde tie dve míle aj bez podkovy.“
Vyskočil do sedla a vydal sa na cestu. O chvíľu kôň začal krívať. Netrvalo dlho a začal sa potácať.
A dlho sa nepotácal, lebo padlo a zlomil si nohu. A tak musel obchodník koňa nechať koňom a naložiť
si vrece na plece. Na ceste nebezpečným lesom ho prekvapila noc a prepadli ho dvaja zbojníci
a o všetko ho okradli. Nad ránom prišiel domov celý zbitý a rozzúrený. „Všetkému je na vine ten
klinec!!!“
MANŽELSTVO NEDRŽIA VEDNO REŤAZE, ALE NITKY. TISÍCE JEMNÝCH NITIEK SPÁJAJÚ
MANŽELOV PO DLHÉ ROKY. TISÍCE MALÝCH TENUČKÝCH
ENUČKÝCH NITIEK. ALE MY STÁLE SA
NÁHLIME A ČASTO NIEKTORÚ Z NICH PRETRHNEME, KÝM NÁS NEPREKVAPÍ POHROMA...
Na obrázku je zo
zápaliek zložený
útvar, ktorý má
zaručene viac ako 9
štvorcov. Koľko
presne neviem,
nechcelo sa mi
počítať :-). Ale môže
to byť ako bonusová
úloha pre vás...
No späť k tej
deviatke. Vašou
úlohou je odobrať 4
zápalky tak, aby na
obrázku ostalo iba 9
štvorcov.

Farský
číslo 11 29. máj 2011
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Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov

Svet, v ktorom žijeme, sa v mnohom podobá labyrintu, kde sa križujú mnohé cesty, cestičky
a chodníky. Reklamy, davové psychózy, klamstvá, podvody, triky. Všetci niečo ponúkajú, sľubujú.
V bludisku sveta možno veľmi ľahko zablúdiť, pomýliť sa, pretože zo správnej cesty nás zvádzajú naši
nepriatelia. Koľkí sa už stratili. Rôzne názory, hodnoty, filozofie, sekty, hriechy, úchylky, perverznosti,
necudnosť, atď.
Našťastie nám prichádza na pomoc Bohorodička. Učí nás to, čomu sama verila. Podáva nám svoju
ruku, aby nás viedla cestami nášho života. Pomáha nám orientovať sa, nedať sa zneužiť, nenaletieť.
Dokáže nás ochrániť, ak ju budeme prosiť. A nielen to, ona dokáže priviesť na správnu cestu aj tých, ktorí
už poblúdili.
V Passove je chrám, a v ňom obraz Panny Márie. Pred neho pravidelne prichádzal univerzitný
profesor Brull. Prichádzal tu za každého počasia, napriek starobe a chorobe. Jeho známi si všimli ako
zbožne sa modlí pred tým obrazom. Na otázku prečo odpovedal: „Ja už stojím tesne pred hrobom a mám
za sebou strašný život. Slobodomurári ma navrhli za profesora na univerzite v Landschute. Mojou úlohou
bolo odvracať mladých od Cirkvi a získať ich pre slobodomurárstvo. Túto nepeknú úlohu som si plnil
svedomite. Koľko mladých ľudí som zničil prednáškami neviem. Za toto všetko musím sa zodpovedať
pred súdnym Božím stolcom. Ak mi nepomôže Mária, ako obstojím pred Božou spravodlivosťou? Preto
k nej s nádejou prichádzam za každého počasia“.
Oči mu zaliali slzy. Uvedomil si, že pred súdny stolec nepôjde sám, ale s Pannou Máriou. Ona je
Matkou nielen všetkých ľudí, ale aj Matkou Sudcu, ktorý bude súdiť. Ak sudca a súdený majú tú istú
matku, tak potom sú si bratia a ich spoločná matka urobí všetko pre to, aby brat brata neodsúdil.
Poďme aj my k Márii, za každého počasia, aj keď sa stratili či naleteli podvodníkom. S Máriou máme
šancu všetci. Ona je aj naša Mama.

o. Rastislav
Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca (6. Jún)

Zase si upratovala garáž bez môjho vedomia? - pýta sa muž ženy.
Áno, čo zase nemôžeš nájsť? - odpovedá mu žena.
Moju felíciu.
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Bessarión sa narodil začiatkom 5. storočia v Egypte, kde strávil takmer celý svoj pozemský život. Od
detstva mal blízky vzťah k Bohu, preto intenzívne ochraňoval pred poškvrnením belosť krstného rúcha
svojej duše.
Ako dospelý muž sa Bessarión vybral na svätú púť do Jeruzalema, kde sa stretol s prepodobným
Gerasimom od Jordána a s mnohými ďalšími nábožnými mužmi, ktorí tam zápasili o kresťanské čnosti.
Veľa sa s nimi rozprával a načerpal u nich mnoho dobra pre svoju dušu. Po návrate domov si našiel
duchovného otca v osobe prepodobného Izidora Peluzijského (liturgická pamiatka 4. februára) a často k
nemu prichádzal po radu. Po zrelej úvahe sa napokon rozhodol rozdať chudobným ľuďom a viacerým
monastierom svoj majetok a stať sa mníchom. Odišiel do púšte na vzdialené miesto a žil tam v úplnom
mlčaní.
Vďaka svojim mnohorakým námahám a umŕtvovaniu telesnosti prísnymi pôstmi sa Bessarión
pripodobnil nebeským beztelesným silám. Často nejedol vôbec nič celý týždeň, ba niekedy dokonca
celých štyridsať dní, keď stál pri modlitbe uprostred tŕnia so zdvihnutými rukami; vtedy sa s nikým
nerozprával, vôbec nespal a nepomyslel na nič pozemské. Za tieto námahy ho sám Boh uznal za
hodného veľkej milosti - daru konať zázraky. Vďaka tomu ho nazývame Divotvorcom, ktorého môžeme
porovnávať s takými mužmi, akými boli svätí starozákonní proroci Mojžiš, Jozue, Eliáš a Elizeus.

Ako kedysi Mojžiš premenil drevom, ktoré mu Boh ukázal, horkú vodu v púšti na sladkú, aby sa z nej
Izraeliti mohli napiť (porovnaj Ex 15, 22 - 27), tak prepodobný Bessarión
arión modlitbou a znamením kríža
premenil morskú vodu na sladkú, aby si ňou jeho učeník Dula mohol utíšiť veľký
ľký smäd. Ke
Keď si však Dula
zobral trochu z tejto vody so sebou do zásoby, Bessarión mu s výčitkou
itkou povedal: „Boh, ktorý je prítomný
na tomto mieste, je prítomný všade. Ako tu, tak aj na inom mieste môže dať smädnému chutnú vodu.“
Ako kedysi Jozue, Nunov syn, zadržal pohyb Slnka, keď bojoval s Amorejcami (porovnaj Joz 10, 11 –
15), tak prepodobný Bessarión svojou modlitbou spôsobil, že tam, kde práve b
bol, sa nezotmelo, až kým
nedošiel k duchovnému otcovi, ku ktorému plánoval sa dostať.
Ako kedysi prorok Eliáš v čase sucha priviedol na zem úrodný dážď
ď (porovnaj 1 Kr
Krľ 18), tak
prepodobný Bessarión urobil rovnakú vec hneď niekoľkokrát, keď zem trpela krit
kritickým nedostatkom vlahy.
Ako kedysi prorok Elizeus rozdelil Eliášovým pláš
plášťom rieku Jordán a
prešiel cez ňu (porovnaj 2 Krľ 2, 13 – 14), tak si prepodobný Bessarión
svojou modlitbou urobil suchú cestu cez egyptskú rieku Níl, ke
keď sa
potreboval dostať na druhú stranu.
Raz priviedli do chrámu človeka
loveka posadnutého ne
nečistým duchom a konali
nad ním exorcizmus, no bezvýsledne. Vtedy niektorí skonštatovali: „Tohto
zlého ducha dokáže vyhnať jedine otec Bessarión. Ak ho však za
začneme o
to prosiť, zo skromnosti sem nebude chcieť prísť
prísť. Urobme to takto: Otec
Bessarión prichádza do chrámu vždy prvý. Tentoraz ho však predbehneme
a posadíme na jeho miesto tohto posadnutého človeka. Keď otec
Bessarión vstúpi, povieme mu: ,Zobuď spiaceho, lebo sedí na tvojom
mieste!’“ Ako sa
a dohovorili, tak urobili, no otec Bessarión toho človeka
neodohnal. Nechal ho sedieť a postavil sa vedľa
ľa neho. Ke
Keď sa však začali
bohoslužby, klerici povedali starcovi: „Otče,
e, zobu
zobuď spiaceho!“ Bessarión
pristúpil k tomu človeku,
loveku, dotkol sa ho a povedal: „V
„Vstaň a odíď odtiaľto!“ V
tej chvíli nečistý duch odišiel a uzdravený človek začal zvelebovať Boha za dobrodenie, ktorého sa mu
dostalo.
Otec Bessarión sa dožil vysokého veku a potom odišiel v pokoji do večnej
čnej blaženosti. V de
deň jeho
liturgickej pamiatky sa k nemu obráťme
me v modlitbe, napríklad jeho kondakom 2. hlasu: „Nasledoval si
najvyššie mocnosti, prepodobný, * a viedol si život na spôsob vtákov. * Zabúdal si na do
dočasné veci * a
neprestajná túžba ťa priťahovala k nebeským dobrodeniam Krista Kráľa,
a, * až kkým si ho nedosiahol,
Bessarión. * Neprestajne pros za nás všetkých.“

Prevzaté (www.furca.sk
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Peklo
Už samotné slovo nám pripomína čosi hrozné. Používame ho v ťažkých
ažkých chví
chvíľach, keď sa nám niečo
nedarí. Hovoríme: „Prežívam peklo.“ V skutočnosti je peklo oveľa
a horšie. Jediná pozitívna vec je tá, že
peklo je dobrovoľné. Nikto nie je predurčený ísť do pekla (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1037). Do pekla
sa človek dostáva slobodne, lebo sa tak rozhodol. Ježiš Kristus často
asto spomína peklo a spája ho s ve
večným
ohňom: „... tých, čo páchajú neprávosť hodia do ohnivej pece (porov. Mt 13, 42); „... odí
odíďte odo mňa
zlorečení, do večného ohňa“
a“ (Mt 25, 41). Je to iba pripodobnenie utrpeniu v ohni, no ohe
oheň je dočasný,
kým peklo je večné.
né. Podobne ako nebo, aj peklo je miesto (no tam prebývajú padlí anjeli) a stav duše.
Mocné svedectvo o pekle vydala svätá Faustína: „Dnes som bola v priepastiach pekla, doprevádzaná
svojím anjelom strážnym. Je to miesto veľkého trápenia. Aká strašne veľká
ká je jeho rozloha a aká ve
veľká
rozličnosť múk, ktoré som tam videla! PRVOU strašnou mukou v pekle je strata BOHA! DRUHOU
neutíchajúcou mukou je ustavičná výčitka svedomia! TREŤOU neznesiteľnou
nou mukou je vedomie toho, že
údel sa už nikdy nezmení! ŠTVRTOU pálčivou mukou je oheň, čisto
isto duchovný, zapálený spravodlivým
Božím hnevom! PIATOU deptajúcou mukou je stála tma a strašne dusivý zápach. A hoci je tam tma,
všetci zavrhnutí sa tam navzájom vidia. Satani aj zavrhnuté duše vidia všetku neprávos
neprávosť a zlobu tak na

sebe, ako aj na iných! ŠIESTOU mukou je neustála spoločnosť Satana. SIEDMOU mukou je strašné
zúfalstvo, šialená nenávisť BOHA, pusté zlorečenie, preklínanie, rúhanie.
Všetkými týmito mukami trpia rovnakou mierou všetci zavrhnutí, no týmto ešte nie je koniec všetkému
trápeniu. Sú ešte určité muky, ktorými trpia zavrhnutí každý sám za seba, a sú to muky zmyslov. Každá z
týchto duší čím hrešila tu na svete, tým je v pekle trestaná, a to takým strašným spôsobom, že to nie je
možné opísať. Sú to hrozné bolesti, v ktorých sa jedna muka líši od druhej. Bola by som hrôzou umrela,
keď som videla tie hrozné muky, kedy ma pritom nebola podporila Božia všemohúcnosť!“

o. Michal
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nasledujúci týždeň od 30. mája je prvopiatkový, spovedať budeme stále hodinu pred večernou
sv. liturgiou. Spoveď chorých bude v piatok 3. júna v dopoludňajších, avšak o. Michal bude
svojich chorých chodiť spovedať už v pondelok 30. mája.
v pondelok po sv. liturgii kantorský kurz nebude
v stredu je zakončenie paschálneho obdobia, po večernej
sv. liturgii sa odkladá plaščenica z oltára a začíname opäť
používať pozdrav Slava Isusu Christu. V tento deň večer po
sv. liturgii sa pomodlíme veľkú večiereň zo sviatku
Nanebovstúpenia Pána.
vo
štvrtok
2.
júna
máme
prikázaný
sviatok
Nanebovstúpenia Pána, sv. liturgie ráno o 8.00 (csl.) a
večer o 18.00 (sl.) a na Bani bude sv. liturgia o 16.00 hod.
v júni sa budeme pred sv. liturgiami modliť pobožnosti k
Ježišovi Kristovi: v pondelok, stredu a piatok to bude
Moleben k Božskému Srdcu a v utorok a štvrtok zasa
Akatist k Ježišovi Kristovi. Pobožnosti budú stále začínať o
17.40, teda 20 minút pred začiatkom sv. liturgie.
v nedeľu 5. júna bude pri sv. liturgiách zbierka na Katolícke
masmédiá.
v tú istú nedeľu Vás pozývame na 1. ročník Prehliadky duchovných piesní, ktorá bude 5.júna o
14.00 hod. tu v našom chráme. Plagát s programom nájdete vo výveske chrámu.
v sobotu 11. júna bude 5. zádušná sobota s čítaním hramôt.
v nedeľu 12. júna máme veľký sviatok Zoslania Svätého Ducha - Päťdesiatnica, sv. liturgie ako
zvyčajne v nedeľu o 8.00 (csl.) a o 10.00 (sl.) na Bani o 10.00 hod. Popoludní o 15.00 hod. sa
pomodlíme veľkú večiereň zo sviatku Zoslania Sv. Ducha s modlitbami na kolenách.

Správne odpovede z minitestu z minulého týždňa (kniha 2 Mach a Evanjelium podľa Jn)
1. Kto je Eleazar?
A - židovský zákonník
2. Kto dal priniesť obetu za padlých v boji?
B - Júda Machabejec
3. Akému nemravnému športu sa oddávali
jeruzalemskí kňazi?
C - vrh diskom
4. Čo zabránilo Heliodorovi vyplieniť chrám?
C - kôň s jazdcom
5. K čomu navádzal veľkňaz Jason
jeruzalemských mladíkov?
A - aby nosili klobúk
6. Ako je nazývaný Ježiš v evanjeliu sv. Jána? “Ježiš Nazaretský,...

B - kráľ židovský
7. Čo vyhlásil Pilát o Ježišovi? – “Hľa,...
C - človek
8. Akú otázku položila vrátnička Petrovi počas
Ježišovho výsluchu? – “Nie si aj ty z ... toho
človeka?”
B - z učeníkov
9. Čo zdôraznil Ježiš Filipovi? – “Kto vidí mňa,
vidí...
A - Otca
10. Čo pripomenula Marta Ježišovi pri
Lazárovom hrobe? – “Pane, už páchne, veď je
už ... dni v hrobe.”
C - štyri

