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

Na Slovensku sa stretáva východné a západné kresťanstvo, už vyše 1 000 rokov na tomto
území žije vedľa seba cirkev Východu i Západu. Množstvom veriacich aj počtom biskupstiev
dominuje západná cirkev – cirkev rímskokatolícka, ktorá je preto všeobecne známa. Východnú cirkev
reprezentujú gréckokatolíci a pravoslávni – keďže je ich menej, ostatní ich až tak nepoznajú...
Keď bol Svätý Otec Ján Pavol II. v Prešove v rámci svojej druhej návštevy Slovenska, v
príhovore prirovnal gréckokatolíkov na Slovensku k plesám vo Vysokých Tatrách – hoci sú maličké,
týmto krásnym veľhorám dodávajú nádheru a špecifickosť. Gréckokatolíci teda dodávajú krásu a
pestrosť cirkvi na Slovensku, hoci je ich pomerne málo. Potrebné je teda túto vieru chrániť a
zveľaďovať. Tak, ako ťažko si možno predstaviť Vysoké Tatry bez plies, rovnako ťažko si možno
predstaviť Slovensko bez gréckokatolíkov...
Nehanbime sa za to vzácne, držme sa svojej identity gréckokatolíkov, buďme naň právom
hrdý. Niekedy sa tiež hovorí o východnom obrade, no v určitom kontexte je vhodnejšie hovoriť
o východnej cirkvi – obrad sa totiž môže niekomu javiť len ako otázka iného slávenia liturgie,
prípadne iná forma modlitby. Nezriedka sa gréckokatolíci zjednodušene prezentujú ako tí, čo sa len
inak modlia, resp. majú inú liturgiu. Majú však toho oveľa viac – duchovné a teologické bohatstvo,
kánonické normy, vlastné sviatky, samostatné hierarchické usporiadanie... Ide o duchovné
bohatstvo, ktoré chcú zdieľať s celou Cirkvou...
Jedným z povolaní dnešného gréckokatolíka by preto malo byť nielen praktizovanie svojho
obradu, ale i neustále spoznávanie a rozvíjanie vlastnej tradície. Gréckokatolíci sa totiž cítia byť
priamymi dedičmi svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda, našich slovanských apoštolov, a to
nielen kresťanskou vierou, ale aj východným obradom – veď obaja pochádzali
z Byzancie a praktizovali byzantský obrad...
Ďalší velikáni gréckokatolíkov sú Svätý Jozafát Kuncevič (1580 - 1624) biskup a mučeník,
blažený mukačevský biskup Teodor Romža (1911- 1947), Blahoslavený Pavol Peter Gojdič, OSBM,
Biskup-mučeník (1888-1960), Bl. Mons. ThDr. Vasiľ HOPKO, prešovský biskup (1904-1976), bl.
Rehoľník Metod Dominik Trčka (1886-1959).
Sú to osobnosti hodné nasledovania, za ktoré sa určite nemusíte hanbiť. Len žime tak, aby
sme sa my raz nehanbili za svoj život. Určite poznáte známe slová: „Svoje si chráň, a cudzie si váž.“
Tak to skúsme.
Na zasmiatie: (niečo aktuálne o jezuitoch)
V pokoji sedí Benediktín, dominikán, františkán a jezuita. Náhle zhasne sve
svetlo. Benediktín sa
bez rozpakov ďalej modlí breviár, pretože ho pozná naspamäť.. Dominikán referuje o podstate svetla
a temnoty. Františkán chváli Boha, ktorý človeku dáva taktiež
tiež zhovievavo zaha
zahaľujúcu tmu. A jezuita
ide von a vymení poistky… ☺
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o. Rastislav
Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska
(30.09.)
Istý muž menom Anak, rodom Parťan zo vznešeného kráľovského rodu Arsakidov, sa v roku 238 z
poverenia perzského kráľa Artašira Sasaniana presťahoval z Perzie do Arménska, aby sa votrel do
priazne tamojšieho kráľa Kosrova I., svojho príbuzného, a aby ho zavraždil. Keď po dvadsiatich rokoch
uskutočnil svoj dobre premyslený plán, chytili ho a vyplnili na ňom rozkaz zomierajúceho panovníka, ktorý
znel: zabiť kráľovraha i celú jeho rodinu. Smrti však unikol Anakov maličký syn Gregor, ktorého včas
previezla jeho pestúnka do kapadóckej Cézarey (dnes Turecko, vtedy súčasť Rímskej ríše), kde dostal

dobrú kresťanskú výchovu. Keď Gregor dospel, istú kresťanku si zobral za manželku a mal s ňou dvoch
synov: Vrtana a Aristaka. Neskôr sa prvý z nich stal kňazom, druhý pustovníkom.
Po manželkinej smrti sa Gregor dozvedel, že v rímskom vojsku slúži Kosrovov syn Trdat a vstúpil do
jeho služieb, aby tak aspoň čiastočne odčinil hriech svojho otca. Trdat si Gregora veľmi obľúbil a postupne
sa z nich stávali priatelia; nevedeli sa zhodnúť iba vo veciach náboženstva. Keď rímsky cisár Dioklecián
(284 - 305) ako odmenu za víťazstvo nad Gótmi povýšil Trdata za arménskeho kráľa, Gregor odišiel spolu
s ním do Arménska.
Pri príležitosti svojho triumfálneho návratu do arménskeho hlavného mesta Vagaršapatu však
priniesol Trdat obety pohanským bohom, predovšetkým svojmu obľúbenému božstvu Anahit. Keď naliehal
na Gregora, aby tiež obetoval bohom, on mu odpovedal, že ani v nebi ani na zemi niet Boha okrem Krista.
Keď to Trdat počul, rozkázal Gregora mučiť. Zapchali mu ústa dreveným
kolíkom, aby nemohol povedať ani slovo, na krk mu priviazali kus
kamennej soli (v Arménsku sa vykopáva zo zeme) a na sedem dní ho
zavesili dolu hlavou. Na ôsmy deň ho bili palicami po celom tele a ďalších
sedem dní ho trápili, ešte stále visiaceho dolu hlavou, dymom z
maštaľného hnoja zapáleného pod ním. Keď po tomto všetkom vybrali
Gregorovi drevený kolík z úst, oslavoval Krista a vyzýval ľud, aby uveril v
jediného pravého Boha. Potom mu natĺkli do chodidiel klince a nútili ho
chodiť, no on spieval žalmy. Neskôr mu zvláštnymi nástrojmi ohýbali
hlavu a do nosa mu vsypali soľ zmiešanú so sírou... Ešte ťažšie útrapy sa
začali preňho vtedy, keď ktosi z kniežat vyzradil Trdatovi, že Gregor je
Anakov syn. Celkovo podstúpil Gregor dvanásť rozličných typov mučení,
ale nezaprel svoju vieru. V roku 287 Trdat prikázal obliať Gregora horúcim
olovom a usmrtiť ho vhodením do jamy Kor Virap, nachádzajúcej sa pod
vrchom Ararat. Táto jama, určená pre zločincov odsúdených na smrť,
naháňala všetkým hrôzu. Bola totiž plná blata, ľudských kostí, škorpiónov
a jedovatých hadov. Trdat už dávno prestal na Gregora myslieť, pretože ho považoval za mŕtveho. Viedol
viaceré víťazné vojny a rozpútal veľké prenasledovanie kresťanov. Avšak z Božej milosti prežil Gregor v
spomínanej jame viac ako trinásť rokov, pričom mu istá vdova nosila jedlo a spúšťala mu ho dolu do jamy.
Vtedy však, po mimoriadne krutom umučení tridsiatich piatich Bohu zasvätených žien, Trdat ťažko
ochorel a posadli ho nečistí duchovia. Myslel si o sebe, že je diviakom, ba niekedy sa naňho naozaj menil
(podobne ako kedysi kráľ Nabuchodonozor - Dan 4, 30), chodil po lese, trhal si šaty a hrýzol vlastné telo.
Vtedy mala Trdatova sestra Kosrovidukta sen, podľa ktorého môže jej brata uzdraviť jedine Gregor.
Povedala to ľudu a poslala mužov k jame Kor Virap, aby ho priviedli. Na úžas všetkých naozaj našli
Gregora živého. Bol síce telom veľmi zoslabnutý a ubiedený, ale duchom pevný a silný. Keď ho priviedli ku
kráľovi, ten padol pred Gregorom na zem a vyznal: “Tvoj Boh je mojím
Bohom a tvoje náboženstvo je mojím náboženstvom.” Vtedy Gregor
prikázal zozbierať pozostatky tridsiatich piatich svätých mučeníc a postaviť
na ich počesť kresťanský chrám. Keď doň voviedol posadnutého kráľa a
vyzval ho k modlitbe, Trdat vyzdravel a dal sa pokrstiť on, celý jeho dom i
všetok arménsky národ. To bol začiatok celkom novej epochy v jeho
dejinách. Kráľ Trdat poslal Gregora k cézarejskému biskupovi Leontiovi,
aby ho vysvätil na biskupa. Po návrate sa stal prvým arménskym
katholikom (katholikos je označenie patriarchu spravujúceho územia mimo
Rímskej ríše), chodil z mesta do mesta, ustanovoval kňazov, staval školy a
obrátil celý arménsky národ ku Kristovi. Arménsko sa dokonca stalo prvým štátom sveta s kresťanstvom
ako štátnym náboženstvom. Gregor však nemálo prispel svojou prácou aj k pokresťančeniu dnešného
Gruzínska a Karabachu (Azerbajdžanu).

o. Michal

Ťažký a ľahký hriech
Čast o sa stáva, že sa aj počas svätej liturgie dostávame do dilemy: ísť na sväté prijímanie alebo
nie? Mám ťažký hriech, Či len ľahké? Nezhreším, keď pristúpim k sviatosti bez spovede?
Vieme, že rozmanitosť hriechov je veľká. Už vo Svätom písme sa rozlišuje medzi ťažkým
(smrteľným) a ľahkým (všedným) hriechom. Smrteľný hriech je vážnym prestúpením Božieho zákona,
lebo ničí v srdci človeka lásku. Odvracia človeka od Boha, ktorý je jeho posledným cieľom a jeho
blaženosťou. Predmetom smrteľného hriechu je vážna vec a okrem toho je spáchaný s plným
vedomím a plným súhlasom. Skutok je v rozpore s Božím zákonom. Zahŕňa v sebe aj dostatočne
uvážený súhlas, osobnú voľbu. Smrteľným hriechom je napríklad nenávisť Boha, cudzoložstvo,
bohorúhanie, nevera, veľká krádež, urážka blížneho a pod. Následky ťažkého hriechu môžeme
prirovnať k telefónnemu aparátu, ktorého spojenie s centrálou bolo prerušené alebo aj k automobilu
bez pohonnej látky.
Ľahký hriech oslabuje čnosť lásky. Vedomý a dobrovoľný všedný hriech, ak ho neoľutujeme, nás
pozvoľna disponuje na spáchanie smrteľného hriechu. Napriek tomu, všedný hriech neruší zmluvu s
Bohom. Sú to priestupky, ktoré neporušujú ťažko mravný poriadok: človek Boha neprestal milovať, a
keby „tá vec" znamenala stratu lásky k Bohu, zriekol by sa jej. Ľahký hriech však postupne privádza k
ťažkému hriechu, lebo podporuje žiadostivosť, oslabuje získané Čnosti a zmenšuje intenzitu lásky.
Zasluhuje si trest, nie však zatratenie.
Božie milosrdenstvo nemá hraníc, ale kto vedome a dobrovoľne odmieta prijať ľútosťou Božie
milosrdenstvo, odmieta odpustenie svojich hriechov a spásu, ktorú mu ponúka Svätý Duch. Takáto
zatvrdnutosť môže priviesť ku konečnej nekajúcnosti a do večného zatratenia.

o. Michal
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chceme Vám všetkým veriacim poďakovať za akúkoľvek pomoc pri zveľaďovaní
nášho chrámu. Či už to bola podpora cez modlitbu, finan. pomoc alebo pomoc pri
prácach, všetkým zo srdca vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať a štedro vynahraď.
Hlavne vďaka Vašej ochote a podpore sme mohli posvätiť nový ikonostas a
obnovenú fasádu chrámu. Nech Boh Vás posvätí ako ho o to prosíme v zaambónnej
modlitbe: "...posväcuj tých, čo milujú krásu tvojho domu. Osláv ich svojou božskou
mocou..."
budúci víkend v dňoch 23.-25. septembra sa uskutoční púť mladých v Ľutine. Je
možnosť tam aj prenocovať v pripravených domoch. Kto má záujem hláste sa u o.
Michala. Pôjde autom od piatku do soboty večera.
budúcu nedeľu 25.9. bude pri sv. liturgiách naša vlastná farská zbierka
v tú istú nedeľu sa popoludní pomodlíme veľkú večiereň s posvätením vína, keďže v
pondelok si spomíname na sv. Jána Teológa, ktorý je patrónom vinárov. Víno
zadovážime my. Víno je symbolom spojenia s Kristom i s veriacimi. Ako produkt
ľudskej práce je vhodným obetným darom a tiež je symbolom sebaobetovania,
nakoľko symbolicky aj ono vpilo do seba ľudský pot a samotné drvenie (lisovanie)
hrozna je symbolom utrpenia.
v sobotu 1.10. máme odporúčaný sviatok Pokrov - Ochrana Presvätej Bohorodičky.
Sv. liturgie budú o 7.30 hod. (csl.) po skončení liturgie bude večeradlo a o 10.00
hod. (sl.). Po sv. liturgiách bude myrovanie.
nedeľa 2. októbra je prvou nedeľou v mesiaci, sv. liturgia o 8.00 hod. bude v
cirkevnoslovanskom jazyku

