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Farský list
Dvojčíslo XXV-XXVI 11.12.2011 Grkat. cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov

Úvodník
Spasiteľ sveta a Vianoce... Očakávanie Mesiáša bolo v izraelskom vyvolenom národe veľmi silno
zakorenené. Prorok Izaiáš hovorí: „Lebo chlapček sa nám narodil a daný nám je syn, na jeho pleci bude
kniežatstvo a bude nazvaný zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, knieža Pokoja...“
Očakávanie sľúbeného Vysloboditeľa bolo tiež neodmysliteľnou súčasťou života každého člena
židovského národa. Židia však nevedeli, ako tento Mesiáš príde na svet, ako bude vyzerať – jednoducho,
kto to vlastne bude. Nevedeli, či to bude nejaký mocný kráľ, ktorý ich vyslobodí z područia Rimanov,
alebo to bude nejaký veľkňaz, ktorý obnoví duchovný život vyvoleného národa... Či príde ako nivočiaci
oheň, ktorý spáli všetko „zlé“ a ostane len vyvolený Izrael, alebo príde ako darca chleba, ktorý bude
všetkým hojne rozdávať... A tak by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej... Židia teda nevedeli, kto tým
Mesiášom bude, ale vedeli, že príde. Očakávali ho s veľkou láskou ako nositeľa Božích prisľúbení, ako
Pomazaného od Pána. Každý žid žil s týmto očakávaním, o jeho príchode hovorili ako o istej veci.
Väčšina židov si Mesiáša pritom predstavovala ako mocného kráľa, ktorý počas svojej vlády nestrpí nijakú
neprávosť.
Boh to však vymyslel inak. Nik zo židov nepredpokladal, že Mesiáš sa narodí ako malé, bezbranné a
chudobné dieťa niekde v jaskyni pre zvieratá a pastierov. Keby sme tento Boží plán videli len ľudskými
očami – aký je to Mesiáš, ktorý je bezbranný a sám nič nemá? Pre tých, ktorí uverili, že toto malé dieťatko
je skutočný Mesiáš – pre nich ide o potvrdenie skutočnosti, aké nevyspytateľné sú Božie cesty a plány.
Nijaký liturgický sviatok nie je tak obľúbený ako Vianoce. Iba tieto sviatky totiž dokážu spojiť v
spoločnej radosti tých, pre ktorých je to čas narodenia Spasiteľa, i tých, pre ktorých tento čas predstavuje
len chvíle oddychu. Ešte aj neveriaci sa tešia na tieto sviatky a snažia sa ich prežiť v radosti, hoci len
dobrým pitím, dobrou večerou, prípadne tancom a zábavou.
Jeden chlapec z Filipín raz rozpovedal takýto príbeh: „Bol deň Božieho narodenia a ja som sa vracal
domov. Pri ceste som zbadal dve malé deti, ako sa prehrabávajú v odpadkoch v nádeji, že tam nájdu
niečo na jedenie. Keď som na ne tak hľadel, bol som veľmi smutný. Pomyslel som si, že i v týchto
chudobných deťoch je Ježiš Kristus a že aj on dnes hladuje – práve vtedy, keď my oslavujeme jeho
narodenie. Keďže som bol blízko nášho domu, vbehol som dnu, vzal zo stola zopár koláčov, nejaké
sladkosti a vybehol opäť von. Chlapci tam však už neboli. Našiel som ich až o niekoľko sto metrov ďalej,
na inom smetisku, a dal som im ich „vianočné darčeky“ – nielen sladkosti a koláče, ale aj staré knihy,
ktoré som už prečítal.“
Chlapec si to možno ani neuvedomil, ale spolu s „darmi“ daroval aj svoje srdce. A bol to ten najväčší
dar, pretože chudobné deti mu na oplátku nemali čo darovať... V spomínanom chlapcovi sa v tento deň
naozaj narodil Kristus, Mesiáš, lebo aj Boh dal vo svojom Synovi človeku neoceniteľný dar, hoci ľudia
nemali Bohu čo dať...
My, kresťania 21. storočia, sa musíme opäť zastaviť a porozmýšľať, či sviatky narodenia nášho Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista nie sú pre nás len nejakou tradíciou, ktorá sa opakuje rok čo rok, či to nie je len
čas, keď si trochu oddýchneme od práce a každodenných povinností, keď je bohato prestretý stôl, pod
stromčekom sú darčeky... Alebo je to čas, keď sa Slovo živého Boha – Ježiš Kristus – rodí aj v našom
srdci a v našej rodine...
Porozmýšľajme teda, či je pre nás dôležitejší zhon okolo upratovania a nákupov, alebo je to pokoj a
láska, ktorú prináša Kristus. Samozrejme, aj príprava toho „materiálneho“ (darčeky, ozdoby) patrí k týmto
sviatkom, no nie je to najpodstatnejšia vec, na ktorú by sa mal človek sústreďovať. Snažme sa preto čas
Kristovho narodenia využiť na obdarovanie všetkých okolo nás láskou, porozumením a vzájomnou

pomocou, aby tieto sviatky boli začiatkom „trvalých Vianoc“, čiže časom, keď bude Ježiš už natrvalo v
našej rodine, v našom srdci, v nás samých.

o. Rastislav

NÁŠ IKONOSTAS: IKONA BL. VASiĽa HOPKA
Poslednou ikonou spomedzi hlavných ikon, ktoré sme si zatiaľ stihli
priblížiť je ikona nášho hieromučeníka bl. Vasiľa Hopka. Ako vieme tento
náš hieromučeník bol vyhlásený za blahoslaveného v Bratislave 14.
septembra 2003 na sviatok Povýšenia sv. Kríža vtedajším Sv. Otcom
dnes už taktiež blahoslaveným Jánom Pavlom II. Čiže je to posledný
Slovák vyhlásený za blahoslaveného.
Čo sa týka ikony, tak najprv sa pozrieme na oblečenie bl. Vasiľa
Hopka. Vrchný odev vladyku Vasiľa tzv. sakkos je ušitý z látky, ktorá sa
volá polystaurion (tzn. mnoho krížov; z gréckeho poly = mnoho,veľa a
stauros = kríž). Je to typická látka biskupov. Na tomto sakkose má
položený omofór, ktorý je výsostne liturgickým oblečením biskupa.
Rozlišujeme veľký a malý omofór. Na ikone má vladyka Vasiľ veľký
omofór. Je to ten kus bielej látky, na ktorom má vyšité tri čierne kríže.
Pod vrchným odevom je vidieť pri krku kúsok bieleho obdĺžnika, ktorý
nie je nič viac ako biely kolárik, ktorý môžeme aj dnes vidieť v košeľách kňazov. Na hlave má otec biskup
mitru, na ktorej má vyobrazených apoštolov. Mitra je asi najhodnotnejšia časť biskupského odevu, keďže
je zdobená rôznymi vzácnymi farebnými kamienkami a ornamenty sú vyšívané zlatou nitkou. Na hrudi má
blažený Vasiľ zlatý kríž. Nosenie kríža u biskupov je zvlášť typické pre rímskokatolíckych biskupov. Zatiaľ
čo u gréckokatolíckych biskupov je typické nosenie panagie (malá, oválna ikonka Presvätej Bohorodičky,
ktorá je vložená do zlatého rámu, visiaca na zlatej retiazke).
Gestá blahoslaveného
Pravou rukou vladyka Hopko žehná. V tom je táto ikona podobne ako ikona sv. Mikuláša inšpirovaná
prvou a hlavnou ikonou - ikonou Krista Pantokratora. V ľavej ruke drží vladyka trojramenný
(gréckokatolícky) kríž, na ktorom je vyobrazené ukrižovanie nášho Spasiteľa. Nad hlavou Krista sú
začiatočné písmená v cirkevnoslovančine z nadpisu, ktorý mal Ježiš pribitý na kríži. Ide o slová: Isus
Christos Cár Jevreskyj - Ježiš Kristus kráľ židovský.
Blažený Vasiľ bol vyzdvihnutý na oltár práve v deň nášho chrámového sviatku (14.9.), preto utiekajme
sa k nemu s našimi krížami a prosme ho aby sa prihováral za nás u nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

o. Michal

STRETLA SOM DIABLA
Takto začína rozprávať svoj životný príbeh pani Oľga bývalá ľudová liečiteľka, ktorá využívala
nadprirodzené schopnosti k liečeniu ľudí.
Toto je najväčšia realita môjho života: existuje Boh a existuje diabol! Naozaj som stretla „ živého“
diabla a živého Boha. Ale až stretnutie živého Boha – 17.5.1998, zmenilo môj život natoľko, že od tohto
stretnutia som si začala počítať vek. Takže 17.5.2011 som mala 13 rokov /mám 53/.
Môj príbeh sa začína odvíjať od mojich piatich rokov, keď si ma babka - ľudová liečiteľka, vybrala za
budúcu nasledovníčku v jej liečiteľských schopnostiach. Táto „schopnosť liečiť“ sa u nás dedila z
pokolenia na pokolenie asi 300 rokov – je to dedičná biela mágia.
V tomto období sa okolo mňa začali diať „čudné veci“, nad postieľkou som mala zavesený drevený
kríž, ktorý na mňa v noci padol. Zobudila som sa s veľkým strachom a vždy nado mnou stála babka.
Vnímala som, ako sa so mnou pohybuje posteľ, mávala som nočné mory. Najsilnejšie bolo, keď som bola
raz v noci „prenesená“ na nejaké stretnutie. Bolo tam veľa ľudí, každý niečo rozprával a ja som vedela, že
sa ide prijímať nová členka /bosorka/ ich klubu a že som to práve ja.
Potom nasledovalo v mojom živote relatívne pokojné obdobie. Dospela som, vydala som sa,
odsťahovala som sa z rodičovského domu, narodili sa mi dve dcéry.

Až jedného pekného dňa sa mi ozvala babka – vraj už je tu ten čas! Čas zdediť liečiteľské schopnosti.
Zatvorila sa so mnou v izbe a začala ma zaúčať do tajov bielej mágie.
Naučila ma pripravovať si rituálne predmety. Musela som si dobre zapamätať 10 viet, v ktorých bola
„sila“. Naučiť sa všetky obrady s tým spojené. Niečo sa muselo vykonávať pred východom slnka, niečo po
západe slnka. Hlavne som sa nikdy nesmela pomýliť /inak by som tú chorobu, ktorú liečim, dostala ja/.
Keď som to už všetko dobre ovládala – povedala mi babka: teraz to už „ funguje“ u teba, ja už nemám
moc. Ty to raz povieš svojmu nástupcovi a potom moc stratíš.
Liečila som hlavne vredy, nádory, kožné problémy. Všetko do 3 dní so 100% ručením, že liečená
choroba sa už nikdy nevráti. /keďže je to liečenie s mocou diabla a diabol nerobí dobré veci – choroba
sa presunula na iný orgán a na psychiku.
Po nejakom čase sa ale v mojom živote opäť začali diať „čudné veci“. V noci som sa začala zobúdzať
na hlas, ktorý mi nástojčivo kládol jedinú otázku: Načo žiješ? A ja som mu nevedela odpovedať, nevedela
som nájsť jediný dôvod prečo žijem. V tej chvíli sa ma zmocnila úplná beznádej, zúfalstvo, nezmyselnosť
ľudského bytia. Ráno sa všetko skončilo a ja som si neustále pripomínala, že sa oplatí žiť, že som šťastne
vydatá, mám dobrého manžela, dobré zdravé deti, dom, peniaze, liečiteľské schopnosti, ktoré nemá
každý človek - proste super život a tak by som mala byť šťastná. Ale každú noc som znovu počúvala ten
hlas a jeho nástojčivé načo žiješ? Budila som v noci manžela a vystrašene som sa ho pýtala tu istú
otázku – načo žijem ?
Jasné, že má v tej chvíli nevedel pochopiť. A tak som v tom bola len a len sama. Ten hlas by ma bol
dohnal až k samovražde, taká nezmyselnosť všetkého sa ma vtedy zmocňovala.
Ale pevne verím, že Boh mal so mnou už vtedy svoj plán. Stretla som kresťanov, ktorí brali svoju
vieru naozaj vážne a začali mi hovoriť o Otcovej láske, o Kristovej moci, o úžasnom Svätom Duchu a o
tom, že tieto liečiteľské schopnosti určite nemám od Boha – aj keď ľuďom pomáham a že nech to všetko
odovzdám Kristovi, lebo iba On má moc oslobodiť ma od týchto problémov. Už som nemala čo stratiť, a
tak som sa chytila tohto Krista.
Bolo to na jednom duchovnom cvičení – kurz Filip – 17.5.1998. Najprv som v spovedi vyznala všetky
svoje hriechy, zriekla sa svojich schopností liečiť, zriekla som sa každej spolupráce s diablom a prijala
som Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a Pána. A potom sa to stalo!!!
Po mojej pravici som uvidela stáť Ježiša – so zvláštnym pokojom, ktorý z neho vyžaroval. Po mojej
ľavici som uvidela stáť diabla. Uvedomila som si dôležitosť toho, čo som práve urobila, to ako Boh
rešpektuje našu slobodnú vôľu, naše slobodné rozhodnutia. Precítila som, aké to je byť plný Kristovej
moci, nebáť sa diabla, ak sme s Ním. Zaplavila má neopísateľná radosť a veľmi som sa začala smiať.
Prudko som sa otočila k diablovi a kričala som: Ty si ma chcel dostať? Ty si ma chcel dostať?
Diabol sa začal meniť na nejakú zvláštnu hmlu a odchádzal. Už nemal na mňa nárok. Už som patrila
Kristovi! A začala sa nová etapa môjho života. Naozajstné dobrodružstvo s Bohom. Veľmi som si
zamilovala Svätého Ducha, začala som čítať bibliu, trávila som hodiny v rozhovore so svojím Bohom.
Pochopila som význam Svätého Ducha v našich životoch – to, že nám bol daný ako učiteľ, tešiteľ, radca.
Jednoducho som bola v škole Svätého Ducha.
Tak ako som bola v službe diabla, jasne som pochopila, že prišiel čas slúžiť Bohu.
Svätý Duch mi stále pripomínal slová z Jeremiáša, o prorokovi, o tom že pôjdem všade, kde ma
pošle, poviem všetko čo mi povie. Pochopila som význam proroka dnešných dní – to, že prorok je priateľ
Ježiša, miluje Ježiša, je hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi!
Zvestuje len jeho slová, jeho slávu, jeho moc. A tak už 13 rokov ma Svätý Duch posiela tam, kde
chce, aby som bola a vydávala svedectvo o tom, že Bohu je naozaj všetko možné, že je stále ten istý –
včera – dnes – naveky – že je naozaj živý Boh. Zvlášť po mojich okultných skúsenostiach mi záležalo na
tom, aby ľudia spoznali pravdu o liečiteľoch, vešticiach, ...., aby sa vedeli zorientovať v duchovnom svete
a každé duchovno posudzovali duchovným zrakom. Nie všetko, čo vyzerá ako dobré napr. liečiteľstvo,
veštenie, homeopatia, Silvova metóda, Reiky, východné liečiteľstvo ... naozaj dobré je. Aby sme sa všetci
naučili rozlišovať, ktoré zážitky napr. zážitky z klinickej smrti, skúsenosti napr. kontakty s UFO a praktiky
napr. liečiteľstvo sú od Svätého Ducha a ktoré od zlého. Naozaj nie všetko čo sa leskne je zlato.
Zaujímavé je, že keď som slúžila diablovi cez bielu mágiu nevidela som ho. V rôznych podobách sa
mi začal ukazovať až potom, keď som sa ho zriekla.

Chcel má zastaviť, dostať späť. Ale zakaždým mu stačilo dať príkaz v mene Ježiša a musel odísť.
Diabol je naozaj veľký klamár, podvodník a určite nejedná férovo. On zničí aj svojich „ spolupracovníkov“.
Jeho odmena je – peklo.
Takže najúžasnejšie zistenie môjho života je: Je Boh a je diabol, ale diabol nie je protiklad Boha, tým
je archanjel Michal. Boh je väčší, je najväčší !!! Kristus nás oslobodil od hriechu, od smrti a od diabla! A
svojmu ľudu dal veľkú moc v boji proti zlému! Diablova moc rastie s našim strachom a nevedomosťou, ak
si nevieme uvedomiť kým sme v Kristovi, ak nevstupujeme do Kristovej moci.
A ozaj, viete čo diabol najviac neznáša? Smiech a radosť spaseného kresťana.

(svedectvo pani Oľgy, bývalej ľudovej liečiteľky )

Farské oznamy
 v sobotu 17. decembra sa budeme pred sv. liturgiou o 7:00, modliť
moleben k bl. P.P. Gojdičovi, keďže je 17.-teho v mesiaci.
 v nedeľu 18.12. bude pri sv. liturgiách naša vlastná farská zbierka.
 v tú istú nedeľu 18. decembra po sv. liturgii o 10.00 hod. vás pozývame
na Vianočnú burzu pred našim chrámom, kde si môžete zakúpiť ručne
vyrábané vianočné ozdoby, vianočné oplátky, ktoré pripravili deti z našej
farnosti. Výťažok z akcie sa použije na podporu detí žijúcich v núdznych
rodinách. Bude sa podávať teplý čaj.
 takisto budúcu nedeľu 18. decembra od 15.00 hod. bude v našom chráme
vysluhovaná predvianočná sv. spoveď. Príde viacero kňazov, preto
prosíme aby ste využili túto príležitosť na vyspovedanie sa. O 17.00 bude
ešte vyslúžená sv. liturgia.
 blíži sa koniec roka 2010 a s ním spojená farská akcia Silvestrovský ples.
Ples sa uskutoční v našom pastoračnom centre. Záujemcovia si budú
môcť zakúpiť lístky vo farskej kancelárii. Cena lístka: 8 €
 tento rok nám vianočné sviatky vyšli na víkend a s tým sú spojené aj
viaceré zmeny.
 už v piatok 23. decembra sa ráno o 8.00 pomodlíme kráľovské hodinky.
Večer už sv. liturgia nebude, keďže tento deň je aliturgický (bez liturgie).
V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.
 sobota 24. decembra je Predvečer Narodenia Pána. V tento deň je iba
zdržanlivosť od mäsa bez pôstu (čiže nie sme povinní iba raz do dňa sa
najesť). Ráno o 8:00 bude slovenská sv. liturgia sv. Jána Zlatoústeho.
Popoludní o 15.00 bude večiereň Narodenia Pána a večer o 20.30 bude
veľké povečerie s lítiou.
 nedeľu 25. decembra je sviatok Narodenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista. Je to prikázaný sviatok. Sv. liturgie Bazila Veľkého budú o
8.00 (csl.) a 10.00 (sl.) na Bani sv. liturgia bude o 10.00 hod. Pri sv.
liturgiách bude myrovanie. Popoludní budú naše deti chodiť koledovať po
domácnostiach vrámci Dobrej noviny.

V pondelok 26. decembra je prikázaný sviatok
Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke. Sv.
liturgie budú o 8:00 (sl.) a 10.00 (csl.)
 v nedeľu 1. januára je prikázaný sviatok
Obrezanie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša
Krista. Sv. liturgie Bazila Veľkého budú o 8.00
(csl.) a 10.00 (sl.) na Bani sv. liturgia bude o
10.00 hod. Pri sv. liturgiách bude myrovanie.
 vo štvrtok 5. januára v Predvečer
Bohozjavenia Pána budú ráno o 8.00 kráľovské
hodinky a večer o 17.00 bude večiereň s
liturgiou sv. Bazila Veľkého a veľké jordánske
svätenie vody.
 v piatok 6. januára máme veľký prikázaný sviatok Bohozjavenie Pána.
Sv. liturgie budú o 8.00 (csl.) a 10.00 (sl.) na Bani sv. liturgia bude o 10.00
hod. Pri sv. liturgiách bude myrovanie a po nich bude vždy veľké
jordánske svätenie vody. Popoludní o 13.00 hod. bude svätenie domov a
bytov. Od 1.1. bude vzadu na stolíku zoznam kde sa môžete zapísať na
svätenie príbytkov.
 My vás chceme srdečne pozvať, na tieto liturgické slávenia. Počas
sviatkov si máme uvedomiť že nie sme otrokom času a povinností, ale
Vianoce sú preto lebo sa nám narodil Ježiš Kristus a s ním prichádza
spása do našich životov. Ak chceme, tak čas na modlitbu v chráme si
vždy nájdeme. A Boh nás tak obdarí oveľa väčšími darčekmi ako tie,
ktoré nájdeme pod stromčekom.

Prajeme Vám požehnané sviatky Narodenia nášho Pána Ježiša Krista, aby
bohatstvo Božej milosti hrialo a tešilo Vaše srdcia i Vaše rodiny... Týmito slovami
chcem ako betlehemská hviezda ukazovať na Ježiša, aby ste našli k nemu cestu,
lebo on je Spasiteľ všetkých ľudí, Knieža pokoja, Veľký radca, Pán a Boh...

„...o. Rastislav s rodinou a o. Michal s rodinou...“
CHRISTOS RAŽDAJETSJA – SLAVITE JEHO

Zábavné Vianočné okienko...
Úloha č.1: Mudrci z Východu kráčali za hviezdou do Betlehéma. Okrem nich tam kráčali aj tieto
zvieratká na obrázku. Zisti, či sa im podarilo nájsť cestu do tohto mesta!!!
Úloha č.2: “Ja ti nesiem dve kožičky, by ti zohriali nožičky...“- takto sa spieva v jednej kolede. Ľudia
darovali Ježiškovi dary, no k Ježiškovým darom prispeli aj zvieratká... Keď správne prepojíš na
obrázku dané zvieratko s jeho stopou zistíš, čo to zvieratko Ježiškovi donieslo...

- Jožko, čo si kúpil babke pod stromček? - Futbalovú loptu. - Futbalovú loptu? Ale veď babička
nehrá futbal. - Práve preto. Ona mi kúpila knihy.
- Škót posiela blahoželanie nasledujúceho znenia: Veselé Vianoce a šťastný Nový rok v rokoch 2006
až 2015 vám zasiela Ludvik.
Aj takto môže vyzerať tvoja
ozdoba na okno...

Prajem Vám pokojné
a radostné sviatky
narodenia
Ježiša Krista
...administrátor FL
a www stránky
farnosti...
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