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Úvodník
Máte radi dovolenky či prázdniny? Ja sa vţdy na dovolenku veľmi teším. Často sa však stáva, ţe nás
prázdniny vyvedú z pravidelného reţimu dňa. Cez prázdniny si dlhšie pospíme, potom o niečom
popremýšľame a zase zaspíme. Keď uţ je dosť veľa hodín, uvedomíme si, ţe je škoda prespať celý deň
v posteli a tak si spomenieme na to, čo sme chceli v ten deň robiť. A keďţe sa nikde nemusíme ponáhľať,
tak si ešte niečo pozrieme na facebooku, niekedy dobre padne aj pekný film a čo nevidieť prídu kamoši.
Niekedy si uvedomíme, ţe sme si nenašli čas pre Krista. Náš denný reţim je taký voľný, ţe sme si
urobili prázdniny od modlitby aj od čítania sv. písma.
Sú teda prázdniny dobré alebo zlé? Moţno by sa mali zrušiť, lebo nepomáhajú osobnému
duchovnému ţivotu. A aj ich názov hovorí o prázdne (prázdniny).
Páči sa mi však anglický názov „holidays“, zloţený z dvoch slov „holy“ a „days“ (sväté dni).
To je povzbudenie pre nás všetkých. Svätý deň je ten, ktorý je vyhradený pre Jeţiša Krista. Naše
dovolenky a prázdniny môţu byť predsa uţitočné. Môţu byť oddelené pre Boţie veci a teraz nemyslím len
na 5 minút ráno, prípadne ešte 2 minúty večer. Mám na mysli prázdninový čas, ktorý odovzdám kaţdé
ráno do rúk svätého Boha a večer sa uloţím spať v jeho prítomnosti. Takto verím ţe zaţijeme úţasné
dobrodruţstvá a napínavé príbehy. S naším nebeským Otcom to nie je ţiadna nuda. On má pre teba ten
najlepší program. Pravdepodobne budeš musieť v jeho prítomnosti niečo zo svojich plánov vynechať, ale
to len preto, aby si nezabudol na úlohy, ktoré ti uţ vopred pripravil.
A keď si nebudeš istý kam máš ísť, neboj sa, lebo On ti ukáţe cestu. Len sa na ňu pýtaj.
Takţe je to asi na nás. Buď zaţiješ „prázdniny“ alebo „ holy days“. Ak vás môţem trochu ovplyvniť,
vyberte si tie „holy days“. Je to určite lepšia voľba.
PS: Nezabudnite. August je mesiacom našich najväčších gréckokatolíckych odpustov, a to v Ľutine a
Klokočove. Veľkosť Bohorodičky, ktorú tam oslavujeme je v tom, ţe jej ţivot nebol nikdy, ani len na chvíľu
prázdny, ale naopak svätý.

o. Rastislav
Zosnutie presvätej slávnej Vládkyne
našej Bohorodičky a vždy Panny Márie (15. 8.)
Dňa 15.8. oslavujeme pamiatku smrti prečistej Panny Márie a pri tom aj pamiatku jej prijatia do
nebeského kráľovstva, kde prebýva ona, „čestnejšie ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako
serafíni“, kde je ozdobená vencom Boţej Matky a nad všetkých svätých vyvýšená ako naša, „neúnavná v
prosbách“ Zástupnica.
Po Kristovom Nanebovstúpení sa presvätá Bohorodička zdrţiavala v Jeruzaleme, kým súčasne s
apoštolmi neobdrţala Sv. Ducha. Učeník lásky Ján, ktorému Spasiteľ na kríţi odovzdal svoju matku za
jeho matku, ju prijal do svojej opatery a staral sa o jej potreby. Keď po zabití sv. prvomučeníka Štefana
vzniklo v Jeruzaleme nemilosrdné prenasledovanie vyznavačov Krista, prečistá Panna odtiaľ odišla a na
niekoľko rokov sa usídlila v meste Efez. Sv. otcovia Efezského snemu z roku 341 vyvyšujú toto mesto nad
všetky iné mestá, pretoţe v ňom bývala presvätá Vládkyňa a Bohorodička s milovaným učeníkom svojho
Syna sv. evanjelistom Jánom. Hovoria: „Tu, v Efeze, sv. Ján a prečistá Bohorodička Panna Mária sú
uctievaní osobitným spôsobom, tu zo všetkých strán prichádzajú veriaci s úprimnou náboţnosťou.“
Niektorí spisovatelia, opierajúc sa o tieto slová sv. otcov, tvrdia, ţe presv. Bohorodička zakončila svoj
ţivot v Efeze, no všeobecná mienka, opierajúca sa o zboţnú tradíciu, je , ţe na vnuknutie Sv. Ducha
odišla do Jeruzalema, Kde doteraz v Getsemanoch ukazujú jej hrob v jednej skale.
Všetky tradície sa zhodujú v tom, ţe Matka Boţia sa doţila vysokého veku. No aj ona, hoci sa
vyznačovala mimoriadnymi mocnosťami, cnosťami a zásluhami, splatila všeobecný dlh prirodzenosti,

pretoţe nikto z Adamových potomkov nie je vylúčený z tejto povinnosti. No jej duša, podľa názoru učiteľov
sv. Cirkvi, sa nerozlúčila s telom následkom nejakej slabosti, no následkom horlivej a vrúcnej lásky k
Bohu. Smrť svätých sa vţdy povaţuje iba za pokojný spánok, o
koľko viac to moţno povedať o Kráľovne svätých, ktorá bola
nepoškvrnená, čiţe čistá od kaţdého hriechu, od kaţdej škvrny
duše i tela slobodná!
Podľa sv. tradície najjasnejšia Panna vstala zmŕtvych a s telom
i dušou bola prijatá do neba. Táto tradícia bola uţ v prvých
storočiach rozšírená tak vo východnej, ako aj v západnej Cirkvi.
Podľa tejto tradície sa do Jeruzalema zišli z rôznych strán rozídení
apoštoli, aby boli prítomní pri smrti Matky Boţej a dostali od nej
posledné poţehnanie. Apoštoli sa zišli do Jeruzalema na vnuknutie
Sv. Ducha, iba jeden neprišiel, iba jeden meškal, bol to – Tomáš.
Apoštoli, ktorí boli prítomní pri smrti Presvätej Bohorodičky, za
spevu anjelov pochovali jej telo do hrobu vytesaného v skale v
Getsemanoch. Po troch dňoch prišiel i sv. apoštol Tomáš a ţelal si
ešte raz uvidieť telo Matky svojho Boţského Učiteľa. Preto otvorili
hrob, no nenašli v ňom nič, iba plátno, do ktorého bolo telo
zavinuté, a z hrobu sa všade šírila nadpozemská vôňa. Samotné
Ikona sviatku Zosnutia
prečisté telo, v ktorom kedysi prebýval sám Boţí Syn, sa nemalo
Bohorodičky
stať korisťou a potravou červov, preto ho Boţí anjeli aj s dušou
zaniesli do neba. A ako tam v nebi musel Jeţiš Kristus osláviť tú, ktorá bola jeho Matkou?! Čo môţeme
bliţšie povedať o tejto sláve? Ona môţe byť ocenená iba podľa sily Syna a podľa hodnosti Matky. A aj
jedno, aj druhé prevyšujú naše schopnosti. "Rúče sa namáhalo veľa ţien, leţ ty si ich všetky predstihla."
(Prísl 31, 29)
Dobre je zomierať, ak sa dobre ţilo, lebo aký ţivot, taká smrť. Preto ak chceš, kresťan, dobre
zomierať, ľahko a šťastne, ako zomierala Prečistá Panna, tak ţi tak dobre, čestne a nevinne ako ţila ona.
Nasleduj jej prekrásne cnosti, mocne nasleduj jej vieru, silnú nádej na Boha, úprimnú a aj v najväčších
ťaţkostiach neporaziteľnú trpezlivosť, jej lásku k samote, k modlitbe a práci, jej poslušnosť voči Boţím i
ľudským na riadeniam a prikázaniam a nakoniec podriadenie jej vôle Boţej prozreteľnosti vo všetkých
problémoch a nebezpečenstvách. Neospravedlňuj sa, kresťan, tým, ţe jej cnosti nemôţeš nasledovať
kvôli veľkej rozdielnosti s Matkou Boţou. Lebo aj ona, tak ako ty, viedla ţivot pred svetom ukrytý,
jednoduchý, plný námahy. Preto aj ty môţeš v plnej miere nasledovať jej cnosti.
A ako sa musíš človeče tešiť z toho, ţe Pán Boh si tak uctil tvoj stav, ţe si z neho povolal Máriu za
matku svojho Syna?! Ako musíš byť uspokojený svojím osudom, keď uváţiš, ţe Pán Boh povýšil Máriu do
takej vysokej hodnosti, ţe ju oslávil nad všetkých anjelov a svätých, hoci na tomto svete čo do stavu, aj čo
do ţivota ti bola rovná! Ako veľmi si Najvyšší ctí aj neurodzených a jednoduchých ľudí, ak sú pokorní a
skromní a verne plniť povinnosti svojho stavu! Čo ťa to trápi, či ťa ľudia milujú, či tebou moţno pohŕdajú,
ak sa snaţíš pripodobniť Pánovi ako Mária?! Čo ťa to trápi, ţe ťa opustili ľudia, ak ti je Pán Boh priateľom,
ochrancom a tvojím otcom?! Čo na tom záleţí, ţe tu znášaš bolesť a chorobu, nedostatok a biedu,
chudobu a hlad, ak na konci Pán Boh ovenčí tvoju ťaţobu večnou slávou, ako ovenčil ţiaľ a strádanie
prečistej Panny?!
Zo všetkých cností Boţej Matky nech ti, kresťan, osobitne bude odporúčaná jej trpezlivosť vo všetkých
navštíveniach a nádej na Boţiu vôľu. , Ktoţe, okrem jej Boţského Syna, kedy trpel viac, ako Mária? Kto
spolutrpel s Jeţišom Kristom viac ako ona? Nikto zo všetkých svätých, nikto zo všetkých mučeníkov. Tak
je: ona milostiplná, poţehnaná medzi ţenami, milovaná nevesta Sv. Ducha nielen nebola vyňatá z počtu
trpiacich, no bola na ich čele. Akoby mohla byť vyňatá, keď Pán Slávy musel tieţ trpieť a iba cez utrpenie
vošiel do večnej slávy. Preto ako môţeme ţiadať, aby s nami Pán Boh konal ináč?! Keby sme len verili to,
o čom nemoţno ani pochybovať, ţe kaţdému človeku je určená správna miera strádania a smútku.
Nebeský Otec, ktorý miluje svoje deti, pripravil pre všetky ramená nejaké bremeno, pre kaţdé srdce
nejakú bolesť, pre kaţdú dušu nejaký ţiaľ a smútok. Jeho Syn je pribitý na kríţ! Pri tejto myšlienke
onemejú všetky ústa, ktoré plačú nad svojimi ťaţkosťami.

Jednako Pán Boh nenechal Máriu bez útechy. Jej ţivot bol neprestajným pokračovaním horkosti a
strádania. Pri tom všetkom sa spoliehala na Boţiu prozreteľnosť a kvôli tomu sa jej všetko obrátilo na
dobré. Lebo ako bola prvou účastníčkou Kristovho utrpenia, tak je teraz prvou účastníčkou jeho večnej
slávy. Takto koná Pán Boh s kaţdým človekom, ktorý sa spolieha na jeho vôľu. Boţia prozreteľnosť
všetko vedie k nášmu dobru, ale iba ak sa tejto prozreteľnosti neprotivíme. Na začiatku nevidíme pravdu a
nevieme čo prozreteľnosť má s nami v úmysle, no na konci sa nám otvoria oči a my spoznáme, ţe všetky
cesty Boţej prozreteľnosti sú láskou a milosrdenstvom. Čo teraz nevidíme a vidieť nemôţeme, to sme
povinní veriť, kým to neuvidíme. Teraz chodíme nocou, no príde ráno a vtedy spoznáme ako nevýslovne
Pán Boh miluje tých, čo sa ho boja. Milosrdný Boh nám sľúbil, ţe všetko bude riadiť pre naše dobro, ak ho
len milujeme. Pevne sa drţme tohto sľubu a Pán Boh splní svoje slovo. My nevieme, či ten, alebo onen
smútok, ţiaľ, sa môţu skončiť pre naše dobro, nám musí stačiť, ţe nám to prisľúbil Pán. Tohto prisúdenia
sa drţme a na konci sa presvedčíme, ţe jeho slovo je pravda, jeho sľub je pravda a viera. Veriť musíme
tak, ako keby sme očami videli, ako Boh všetko riadi a kaţdú horkosť nám dáva iba zo samej lásky.
Musíme mať v neho nádej tak, ako keby sme videli, ako jeho sľub, ţe všetko bude robiť pre naše dobro,
sa uţ teraz napĺňa. Prečistá Panna sa stala šťastnou, lebo verne napĺňala Boţiu vôľu. Aj my budeme
šťastní, ak budeme činiť to, čo od nás čaká Pán, a dovolíme so sebou robiť to, čo je jemu milé.

Prevuaté (www.furca.sk,), spracoval DS
Spasivka - uspenský pôst
O ţivote Presvätej Panny vieme z evanjelií, no čo sa dialo ďalej po Zoslaní Sv. Ducha sa
dozvedáme z ústneho podania – svätej tradície. Vieme, ţe ţila v dome apoštola Jána v Jeruzaleme, kde
navštevovala posvätné miesta jej Syna počnúc od Betlehema a končiac v Getsemanskej záhrade. Svätá
tradícia nám hovorí, ţe určitý čas ţila aj v Efeze, kde apoštol Ján vykonával apoštolskú sluţbu. Svätá
tradícia hovorí aj o tom, ţe Bohorodička bola na Cypre, kde sv. Lazarovi, ktorý tam bol biskupom,
priniesla vlastnou rukou vyšívaný omofor. No na sklonku svojho ţivota ţila opäť v Jeruzaleme a túţila po
stretnutí so svojím Synom. Počas celého pozemského ţivota sa Presvätá Bohorodička stretávala
s nespočetnými starosťami a utrpeniami. Boli však aj dni radosti. A posledným z tých radostných bola
správa od anjela Gabriela o skorom ukončení pozemského ţivota, čím jej Boh odkryl jej blaţené usnutie.
Táto správa jej bola oznámená tri dni pred jej usnutím. V samotný deň usnutia boli apoštoli zázračným
spôsobom dopravení do Jeruzalema. Na ich tvárach bol smútok z toho ţe ich opúšťa, ale Ona ich utešuje
a sľubuje im, ţe s nimi bude po všetky dni. Ţelala si iba jedno, aby jej telo bolo pochované
v Getsemanskej záhrade medzi jej spravodlivými rodičmi a hrobom spravodlivého Jozefa.
V čase smrti nebol prítomný apoštol Tomáš. Na tretí deň po jej uloţeni do hrobu prichádza k jej
hrobu aj apoštol Tomáš. Na jeho prosbu apoštoli odrývajú hrob a na ich údiv hrob je prázdy. Ešte v ten
istý deň počas modlitby mali apoštoli moţnosť opäť v oblakoch vidieť Boţiu Matku obklopenú anjelmi a
v ţiari Boţej slávy im oznamuje, aby sa radovali, lebo Ona je s nimi po všetky dni. Apoštoli sa k nej
obracajú s prosbou: „Presvjataja Bohorodice, spasi nas“ - „Presvätá
Bohorodička, zachráň nás.“
Kresťania v prvotnej Cirkvi sa na veľké sviatky vţdy pripravovali
pôstom a modlitbou. Z tejto náboţenskej praxe sa postupne vyvinuli
kratšie alebo dlhšie pôsty. V prvom rade je to Veľký pôst (Štyridsiatnica)
pred svetlým sviatkom Pánovej Paschy. Pred sviatkom Pánovho
narodenia sa zaviedol pôst Filipovka. Z osobitného kultu k svätým
najvyšším apoštolom Petrovi a Pavlovo vznikol ďalší pôst – Petrovka.
A nakoniec bol zavedený najmladší zo štyroch pôstnych období v roku, a
to Uspenský pôst (tzv. Spasivka). Týmto pôstom sa pripravujeme na
najbliţší sviatok presvätej Bohorodičky – jej Zostnutie (Uspenije).
Prvé zmienky o Uspenskom pôste máme z 9. st. Podobne ako
Petrovka a Filipovka, aj tento pôst za zauţíval nie cestou cirkevného
príkazu „zhora“, ale z praxe, zvyku. Z tohto dôvodu sa v Grécku veľa
diskutovalo o existencii toho pôstu, ako aj ohľadom predpisov a dobe trvania tohto pôstu.

Zmienku o Mariánskom pôste nachádzame v liste pápeţa Mikuláša I. (858-867) Bulharom,
v ktorom píše: „Svätá Rímska Cirkev má oddávna zvyk dodrţiavať tieto pôsty: 40 dní pred Veľkou nocou,
po Päťdesiatnici, pred Zosnutím Márie Bohorodičky, a tieţ pred sviatkom Pánovho narodenia.“
Uspenský pôst bol voľakedy prísnejší ako Petrovka a Filipovka, ale miernejší ako Veľký pôst.
V pondelok, stredu a piatok počas toho pôstu bolo dovolené jesť suchú stravu, t.j. chlieb, voda a sušené
ovocie a v utorok a vo štvrtok bolo dovolené jesť varený pokrm, ale bez olivy (oleja). V sobotu a nedeľu
bolo dovolené víno a olej a na sviatok Premenenia Pána aj ryba.
Uspenský pôst má v našej Cirkvi kaţdoročne rovnaké trvanie, a to v čase – od 1. do 15. augusta,
sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky (podľa Gregoriánskeho kalendára).

o. Michal

Farské oznamy
-

Dnes poobede o 15. hod sa pomodlíme večiereň
11. Augusta sa pred sv. liturgiou pomodlíme moleben k Bl. Biskupovi Hopkovi a 17. Augusta
k Bl. Biskupovi Gojdičovi
V dňoch 13.-14. Augusta sa uskutoční v Košickej Eparchii celoepracihálny odpust v Klokočove
Pozývame Vás na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do Ľutiny 20. a 21. augusta 2011, pri
ktorej v nedeľu 21.8. bude hlavným kazateľom Mons. Rudolf Baláţ, diecézny banskobystrický
biskup. Z tohto dôvodu bude v našom farskom chráme iba jedna sv. liturgia a to o 8. hod.

Pre deti a všetky Božie deti
-

Dnešná úloha: vypracuj tajničku pomocou indícií pod ňou a dozvieš sa jeden odkaz....

INDíCIE?
1. Christos raždajetsja!, Dobrá novina,
pieseň, Tichá noc
2. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo,
cherubíni, Adam a Eva, večnosť
3. sv. Peter, jednota, Sv. Otec, spoločenstvo
4. deti, muž a žena, láska, spoločný domov,
sviatosť
5. “Choďte teda, učte všetky národy...” (Mt
28, 12), Posledná večera, pokračovatelia
Ježiša Krista, 12
6. biskup, chudobné dievčatá, okno, zima
7. prameň milostí, sviatosť, Posledná
večera, kalich
8. Starý zákon, chválospev, kráľ Dávid, 150
9. koráliky, tajomstvo, rozjímanie,
Bohorodička
10. hlava, Chrám sv. Petra, kľúče, nástupca
11. z rodu Dávidovho, ochranca katolíckej
cirkvi, tesár, pestún Ježiša Krista
12. Ján, Svätý Duch, radostná zvesť, Božie
slovo
13.
14.
15.
16.

hviezdy, večný život, obloha, anjeli
Mária Magdaléna, kameň bol odvalený, Christos voskrese, neveriaci Tomáš
večiereň, kňaz, ikonostas, lavice
vojvodca nebeských vojsk, “Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.” (Lk 1,30), archanjel, zvestovanie
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