





takisto budúcu nedeľu je archieparchiálna odpustová slávnosť v katedrále ku cti bl.
hieromučeníka P.P.Gojdiča. Archijerejská sv. liturgia bude o 10. hod.
budúci týţdeň v stredu 20. júla máme odporúčaný sviatok sv. proroka Eliáša, sv. liturgie budú
ráno o 8.00 (csl.) a večer o 18.00 (sl.)
víkend 23.-24. júla sa uskutoční púť národov v Ťačeve. Na túto udalosť je pozvaný aj náš zbor
Stauros. Keďţe je ešte voľné miesto, kto by chcel ísť môţe sa prísť nahlásiť a poinformovať do
sakristie.
v nedeľu 24. júla bude pri sv. liturgiách zbierka na Svojpomocný fond

Pre deti a nás všetkých...
Poslušník a jeho cesty:

Sprievodca vo vlaku vraví pánovi:
- Pane, prosím vás, nenakláňajte sa z toho okna, je to nebezpečné.
- Nebojte sa, chodím týmto vlakom do práce už 5 rokov a dobre viem, že teraz prídu
tri be-be-be-tónové stĺpy.
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Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov

S obľubou sledujem historické filmy. Človek môţe pri nich veľa veci pochopiť. Často sa sťaţujeme,
a predsa nikto z nás nemôţe povedať, ţe náš ţivot je ťaţší ako pred 200 či 500 rokmi. Máme dnes veľké
problémy, stres, ale keby sme zaţili hlad, ako ľudia v Afrike, alebo vojnu, hneď pochopíme, ţe to nie je aţ
také zlé. Prečo je ţivot niekoho neznesiteľný?
Je pravda, ţe v mnohých veciach sme ako ľudstvo pokročili: veda, vzdelanie, právo, kultúra, všade
kam sa pozrieme, nájdeme vymoţenosti doby. Ale som presvedčený, ţe ľudstvo nielen získava, ale
moţno ešte viacej stráca. S pribúdaním majetku, pohodlia a materiálnych vecí sa duchovne ochudobňuje.
Vyspelé krajiny sveta dajú aţ 4 % HDP na psychickú podporu občanom, napriek tomu okolo 300.000
ľudí spácha samovraţdu. Väčšina ľudí ţije svoj ţivot bezducho, a keď príde váţny problém, nie sú
schopní vyriešiť ho, psychicky sa zrútia a sú z nich trosky. V čom je tragédia našej doby? V slabosti
ducha. Veľa ľudí plače, narieka, nadáva, štrajkuje, bojuje a búri sa, ale nič nedokáţu spraviť so svojím
ţivotom.
V dokumentárnom filme o hladomore na Ukrajine, ktorý zámerne vyvolal Stalin, istá ţena hovorí také
svedectvo: „Uţ sme doma nemali nič, len poslednú červenú repu. Mama ju uvarila, a vtedy môj brat prosí:
Mama, dajte mi z nej kúsok. Ale moja mama mu vraví: Synček môj nemôţem ti dať, ale tvojej sestre, lebo
ona je zdravá, ešte vládze pracovať, a ty si chorý, ty uţ nevládzeš pracovať, ty zomrieš. A môj brat naozaj
zomrel. Ale ja som preţila, lebo moja mama mala veľkú vnútornú silu.“
Zdá sa vám to tvrdé? Ale ţivot je k nám niekedy krutý. My všetci potrebujeme silu prekonať sa. Boh
dáva vnútornú silu prekonať ťaţkosti. Aj sv. Cyril a Metod to nemali ľahké. Nenariekali, nenadávali na celý
systém, ale silní vierou v Boha, vykasali rukávy a snaţili sa. A Boh to celé poţehnal, aj keď to bolo hrozne
ťaţké.
Nám nepomôţe sebaľútosť ani nadávky, nám môţe pomôcť Boh, ktorý povie: „Bezo mňa nemôţete
nič urobiť.“
Denne počujeme zlé správy, je tu kríza, zmutované vírusy a baktérie, choroby i smrť, je tu hriech, čo
ničí človeka. Ale hlavu hore, lebo je tu aj JEŢIŠ KRISTUS, ktorý vstal z mŕtvych, a na to nikdy
nezabúdajme.
o. Rastislav

Blahoslavený Pavol Peter Gojdič, OSBM, Biskup-mučeník (1888-1960)- 17.júl
Motto:
Boh je láska, milujme ho!
Vzdelanie:
Základné vzdelanie nadobudol v Cigeľke, neskôr v Bardejove a v Prešove. Po získaní základného
vzdelania v štúdiu pokračoval na gymnáziu v Prešove, ktoré ukončil maturitou v roku 1907.
Krátky životopis:
Po skončení štúdia bol dňa 27. augusta 1911 v Prešove vysvätený za kňaza prešovským biskupom
Dr. Jánom Vályim. Hneď druhý deň slúţil v Cigeľke primičnú sv. liturgiu. Po vysviacke krátky čas pôsobil
ako kaplán pri svojom otcovi.
Po roku bol vymenovaný za prefekta eparchiálneho internátu a súčasne aj katechétom na meštianskej
škole. Následne sa stal protokolistom a archivárom na biskupskom úrade a taktieţ bol ako kaplán
poverený duchovnou správou veriacich v Sabinove. V roku 1919 sa stal riaditeľom biskupskej kancelárie.
Na veľké prekvapenie všetkých v roku 1922 dňa 20. júla vstúpil do Rádu sv. Bazila Veľkého na Černečej
Hore pri Mukačeve a následne po obliečke prijal meno Pavol. Dňa 14. septembra 1926 bol menovaný za

apoštolského administrátora prešovskej eparchie. Pri svojej inštalácii za administrátora ohlásil program
svojho apoštolátu: „S pomocou Boţou chcem byť otcom sirôt, pomocníkom chudobných a tešiteľom
zarmútených“.
Krátko na to bol dňa 7. marca 1927 ustanovený za biskupa s titulom harpašský /Ecclasiae Harpasenae
– Malá Ázia/. Konsekrovaný na biskupa bol v chráme sv. Klimenta v Ríme dňa 25. marca 1927 na sviatok
Zvestovania Panny Márie. Biskupmi svätiteľmi boli biskup kriţevacký o. Dionýz Nyáradi, biskup
přemyslevský o. Jozef Kocilovský a biskup z Philadelfie USA o. Konštantín Bohačovský.
V roku 1939 bol 13. apríla menovaný za apoštolského administrátora mukačevskej apoštolskej
administratúry na Slovensku. V zloţitých podmienkach Slovenského štátu jeho osoba sa stala tŕňom v
oku vtedajších vládnych predstaviteľov a preto sám poţiadal o abdikáciu. Avšak Rím a vtedajší Sv. Otec
naopak ocenil jeho snaţenia a abdikáciu nielenţe neprijal, ale namiesto nej ho menoval za prešovského
sídelného biskupa. A tak 8. augusta 1940 bol slávnostne intronizovaný v Prešove a následne 15. januára
1946 bol potvrdený v jurisdikcii gréckokatolíkov v celom Československu.
V dňoch 11. – 15. januára 1951 vo vykonštruovanom procese s tzv. vlastizradnými biskupmi
Vojtaššákom, Buzalkom a Gojdičom bol biskup Gojdič odsúdený na doţivotné odňatie slobody, zaplatenie
dvestotisíc korún pokuty a odňatie všetkých občianskych práv. Potom nasledovali premiestňovania z
jedného väzenia do druhého, ako napr. Praha-Ruzyň, Valdice, Ilava, Leopoldov.
Na základe amnestie v roku 1953 vydanej prezidentom A. Zápotockým bol zmenený jeho trest z
doţivotia na 25 rokov odňatia slobody. Vtedy mal biskup 66 rokov a jeho zdravotný stav sa stále
zhoršoval. Ďalšie ţiadosti o amnestiu, vzhľadom na uţ spomínaný zlý zdravotný stav a vek, boli však vţdy
zamietnuté.
Výrazné boli jeho aktivity v oblasti školstva, čo dokumentovalo zaloţenie Gréckokatolíckeho gymnázia
v Prešove v roku 1936. Podporoval aj učiteľskú akadémiu, seminár, internáty a podobne. Všemoţne sa
staral o vydávanie duchovnej literatúry, čo sa prejavilo vychádzaním časopisu Blahovistnik, ďalej Da
prijdet carstvije Tvoje a rôznych modlitebných a kniţných titulov, ktoré vychádzali vo vydavateľstve
PETRA. Za jeho láskavý, pozorný a dobročinný vzťah k ľuďom sa mu dostalo uznania, keď ho nazývali
„muţom zlatého srdca“.
Ocenenia:
Biskup Pavol Gojdič bol súdne rehabilitovaný 27. septembra 1990. Vyznamenaný bol in memoriam
Radom T.G. Masaryka II. triedy a Pribinovým kríţom I. triedy.
Biskup Pavol Gojdič získal posmrtne v roku 2008 najvyššie izraelské vyznamenanie Spravodlivý medzi
národmi. Stal sa tak prvým katolíckym biskupom medzi ocenenými. Návrh na túto poctu podal v
Jeruzaleme Jossi Steiner, košický rabín. Slávnostný akt odovzdávania titulu sa uskutočnil v nedeľu 27.
januára v Bratislave.
Zaujímavosti:
Pri svojej historickej návšteve Slovenska sa Sv. Otec Ján Pavol II. počas návštevy Prešova pomodlil
pri hrobe tohto biskupa - mučeníka v kaplnke katedrálneho chrámu.
Dňa 17. júla 1998 bola v kaplnke Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove oficiálne otvorená diecézna
fáza procesu blahorečenia biskupa Pavla Gojdiča.
Biskup Pavol Gojdič bol 4. novembra 2001 Svätým Otcom Jánom Pavlom II. na Svätopeterskom
námestí v Ríme vyhlásený za blahoslaveného.

Prevzaté (www.osobnosti.sk,www.gojdic.wbl.sk)
OSOBNÝ SÚD
Jedna pieseň od speváka Stanleyho hovorí: „Pri poslednom súde, pochopím svoj údel...“ Veľakrát sme
boli aj z kazateľníc upozorňovaní na to, aby sme ţili tak, aby sme sa nemuseli na poslednom súde hanbiť.
Tak sa na ten posledný trochu pozrime. Katechizmus Katolíckej cirkvi v bode 1038 píše: „Vzkriesenie
všetkých mŕtvych, spravodlivých i nespravodlivých sa odohrá pred posledným súdom. To bude „hodina,
keď všetci v hroboch počujú hlas Syna človeka a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre ţivot, a tí,
čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie“. Vtedy Kristus príde „vo svojej sláve a s ním všetci anjeli,
zhromaţdia sa pred ním všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od
capov. Ovce si postaví sprava, capov zľava...“ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do
večného ţivota.
Poslednému súdu predchádza osobný súd. Z toho, ţe človek sa hneď po smrti ocitá v stave
spravodlivého alebo hriešnika (uţ navţdy), vyplýva, ţe osobný súd sa koná bezprostredne po smrti
človeka, čiţe v okamihu smrti. Osobný súd je ocitnutie sa pred Kristovým pohľadom pri prechode do
večnosti. Tento súd nebude sprevádzaný svedectvami, politickým skresľovaním, obhajovaním, ľudským
klamom, justičnými omylmi a namáhavým dokazovaním ako pri pozemských súdoch. Rozhodujúcim
činiteľom tu bude svedomie človeka. Všetko bude očividné cez vlastné svedomie preniknuté Kristovým
pohľadom. Naše svedomie bude ako všeobsaţná kniha – nič v nej nebude chýbať: moje činy, zlé
utajované skutky, slová, túţby, myšlienky, zámery, záľuby, tajnosti – všetko, čo som ukrýval, vyjde najavo.
Nebudú moţné ţiadne výhovorky. Kaţdý človek bude mlčať a hľadieť. Aj ten najvýrečnejší a najchytrejší.
Kaţdý uvidí: toto som bol. Toto som. A toto ostávam pre večnosť.
Poloţme si otázku: Ako obstojím na súde? Ako by som obstál teraz, v tomto okamihu? Kaţdého
seriózne zmýšľajúceho človeka sa zmocnia obavy, prebudí sa svedomie a ozvú sa výčitky... No aj na
osobnom súde ťa Kristus bude súdiť ako Záchranca. Uţ teraz sa ti takto ponúka vo sviatosti zmierenia.

o. Michal

Farské oznamy



v pondelok máme 11. v mesiaci pred sv. liturgiou sa pomodlíme Moleben k bl. Hopkovi.
budúcu nedeľu 17. júla bude pri sv. liturgiách naša vlastná farská zbierka.

