Pre deti a všetky Božie deti...
Jedného dňa prišiel
k Márii anjel, ktorý
jej oznámil, že si ju
Boh vyvolil, aby sa
stala matkou.
Ak nájdeš správnu
cestu, dozvieš sa meno
anjela, ktorý Máriu
navštívil...
(Sviatok zvestovania
Bohorodičke
už
skončil, počúval si
pozorne
sv. evanjelium???)
Pani učiteľka sa v škole pýta:
Máte v ruke 2 jablká z toho jedno zjete, čo vám ostane v ruke ?
Dežko sa prihlási a hovorí: OHRÝZOK
Malé príbehy pre potešenie duše: „Okom stolára“
V jednej dedinke bola dávno pradávno skromná stolárska dielňa. Raz, keď bol stolár na
pochôdzke, zasadli pracovné nástroje k veľkej porade. Zasadanie trvalo dlho a miestami
bolo rušné. Išlo o vylúčenie niektorých členov zo spoločenstva nástrojov. Prvý, ktorý sa
ujal slova, povedal:
edal: „Musíme vylúčiť sestru Pílku, lebo stále hryzie a škrípe zubami. Má
najhrozivejšiu povahu na svete.“ Ktosi mu skočil do reči: „Medzi nami nemá miesto ani
brat Hoblík. Je to nabrúsený puntičkár a poodiera všetko, čoho sa dotkne.“ „A čo brat
Kladivo?“ zaprotestoval ďalší. „Má útočnú povahu a tlčie všetko hlava
hlava-nehlava. Vyhoďme
ho“! „A čo Klince? Dá sa žiť s takými pichľavými bytosťami? Nech idú preč aj oni.
A vyhoďme aj Šmirgľa. Jediný dôvod jeho existencie je škriabať blížneho!“
A tak sa stolárove nástroje dohadovali stále živšie. Každý chcel vyhodiť toho druhého
a nakoniec všetci vyháňali všetkých. Schôdzku z nenazdania prerušil príchod stolára.
Všetky nástroje zrazu zmĺkli- stolár vzal dosku, prepílil ju hryzavou Pílkou a ohobľoval
Hoblíkom. Potom prišiel
šiel rad na Sekeru, ktorá všetko bez milosrdenstva osekáva, tak
sestru Rašpľu, brata Šmirgľa a nakoniec na klince s kladivom. Stolár použil všetky svoje
nástroje so všetkými násilnými vlastnosťami a urobil kolísku. Krásnu kolísku pre dieťatko,
kolísku, ktorá
rá má prijať Život. „BOH NA NÁS POZERÁ OKOM STOLÁRA“
Prevzaté, spracoval DS
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Čítal som amnestiu prezidenta zo 14. decembra roku 2000. V piatich článkoch píše o skupinách
trestov, ktorých sa amnestia týka. Zjavne boli vytypované ľahšie skupiny – finančné pokuty do 15 000
korún, podmienečné tresty do jedného roka, nepodmienečné tresty za činy spáchané z nedbanlivosti do
jedného roka, atď. V šiestom článku sa píše o tom, čoho sa amnestia netýka.
Viete si predstaviť Bibliu, v ktorej by sa uvádzal zoznam hriechov, ktoré budú odpustené a hriechov, na
ktoré neplatí milosť? Boh dal možnosť záchrany pre každého. Prečo? Lebo Boh miloval svet. Boh keď sa
na nás pozerá, vidí nás všetkých ako svoje tvory, ktoré miluje a za ktoré je ochotný aj položiť svoj život.
Pamätajme – Boh tak miloval SVET, nie Izraelitov, nie elitu, nie najkrajších najlepších, ale SVET a za
SVET – to značí za každého bez výnimky dal svojho jediného Syna.
V evanjeliu u Lukáša čítame o vrahovi, ktorý počas svojho celého života neurobil nič dobré, ale na
svojej smrteľnej posteli uveril. Dostal Milosť! Tajomstvo Božej lásky je v tom, že si nezvolil len dobrých
ľudí, za ktorých by sa aj niekto odvážil zomrieť, ale aj tých, za ktorých by to nikto neurobil.
A to je na jednej strane nádherné a na druhej škandál. Nádherné pre tých, ktorí sa cítia byť zlými,
nehodnými čohokoľvek dobrého, a škandálom pre tých, ktorí sa cítia dobrými a pohoršujú sa nad tým, že
tí zlí sú akosi pozdvihnutí na ich úroveň. Z času načas stretnem ľudí, ktorí sa preto na Boha hnevajú.
Majú pocit, že je zlé, ak sa dala príležitosť aj ľuďom, ktorí sú neprijateľní a príliš skazení. Božia milosť je
škandálom, pretože ju niekedy a možno častejšie využijú tí, ktorých by ľudia neprijali, ale odsúdili,
a naopak, odmietnu ju tí, ktorí sa zdajú najlepší, najhumánnejší, najmilší.
Dajme pozor, lebo v nebi určite nebudú tí, čo sa na Boha hnevajú. Nikoho nesúď, ani Boha nie. Na to
tu predsa nie si.
Možno je niekde hlboko v tebe spomienka na nejaký čin, ktorý si kedysi urobil, a prenasleduje ťa ako
nočná mora. Už si o ňom Bohu povedal a prosil si o odpustenie. Stále však nemáš istotu. Písmo hovorí:
„Ak vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil a očistil nás od každého hriechu.“
Fantastické! To je šanca!
Bože, ja ti verím. Ďakujem za to, že krv tvojho Syna Ježiša Krista ma očisťuje od každého hriechu.
Dobre sa pripravme na svätú spoveď, nechoďme len tak. Lebo len vyznané hriechy sú odpustené v dobrej
a platnej spovedi.
Vo veľkom pôste sa chcem úprimne vyznať zo všetkých hriechov v spovednici, nič nezatajím,
neprikrášlim, nezveličím ani nezľahčím, lebo nechcem odmietnuť Tvoju milosť, ktorá je k spáse potrebná.
o. Rastislav

Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley
(4.apríl)
Svätý Jozef sa narodil na Sicílii, ako syn
Plotina a matky Agafie. Od detstva mal blízky
vzťah k Bohu. Bol tichý, pokorný a stále
rozprával len o svätých veciach. Jeho duša z
mladého tela sa vznášala k Bohu, k Presvätej
Bohorodičke, ku ktorej mal vždy srdečnú
modlitbu. Keď Sicíliu napadli Saracéni, s
rodinou utiekli do Pelopanesu. Len čo dovŕšil 15
rok života, prijal v Solúne mníšstvo a až vtedy

zažila jeho duša pozemský pokoj. Začal žiť
prísnym a zároveň anjelským životom. Pôstami
a modlitbami prekvapoval všetkých, ba ja
najstarších mníchov. Na kňaza bol vysvätený
okolo roku 815. V tom čase monastier navštívil
sv. Juraj Dekapolit (jeho pamiatka je 20.
novembra). Keď sa zoznámil s jeho
čnosťami, vzal ho so sebou do Carihradu, kde
sa práve vtedy rozšírila heréza a cisár Lev

Vormenin mučil kresťanov hrozným spôsobom.
nám zanechal viac ako 300 kánonov,
V Carihrade sa usadili neďaleko Chrámu sv.
nádherných piesní na slávu Presvätej
Sofie a Vakcha (7. október) a obaja vystupovali
Bohorodičky a Božích svätých. Preto ho voláme
proti
heretikom,
navracali
zblúdených,
„Spevák“.
posilňovali
slabších
aj
verných.
Keď
Svätá Cirkev však nežila dlho v pokoji. Za
prenasledovanie zosilnelo, rozhodol sa sv. Juraj
cisára Teofila sa začalo znovu obnovovať
poslať Jozefa do Ríma k pápežovi Levovi III.
ikonoborectvo a sv. Jozef musel znovu odísť do
(795-816), aby sa postavil na obranu svätej
vyhnanstva do Chersonu, kde bol do smrti
Cirkvi. Na lodi sa však dostal do rúk heretikov,
cisára (r. 842). Potom sa vrátil späť do svojho
ktorí ho odvliekli na ostrov Kryt, kde mu nasadili
monastiera a sv. Ignác, carihradský patriarcha
ťažké putá a hodili ho do žalára medzi
(jeho pamiatka je 23. novembra), ho určil za
ostatných mníchov.
ochrancu svätých nádob v Chráme
Sv. Jozef sa stal anjelom
sv. Sofie. V roku 857 boli obaja
útechy a pomoci pre všetkých
poslaní do vyhnanstva. Vystúpili
trpiacich. Do ich sŕdc vlieval nové
totiž proti bezbožnému kniežaťu a
sily, posilňoval ich a zapaľoval
proti bratovi cisárovnej Teodory,
láskou k Ježišovi Kristovi a tak
Bardovi,
ktorý
opustil
svoju
mnohí z nich odvážne pretrpeli
zákonitú manželku a oženil sa s
strašné mučenia (boli horšie ako
inou. Po smrti Bardasa a Michala
za čias pohanov). S radosťou išli
III., za vlády Vasiľa Macedona, v
na smrť za Krista Spasiteľa. Vo
roku 867 sa obaja vrátili do
väzení bol šesť rokov, až do smrti
Carihradu. Vo veľkej zbožnosti a
Leva Vormenina.
svätosti, plný viery a nádeje v
Ústne podanie však hovorí, že
Boha, predpovedal svoju smrť.
raz v noci sa sv. Jozefovi zjavil sv.
Zomrel vo Veľký štvrtok v roku 883,
Náš prepodobný
Mikuláš Divotvorca a povedal mu,
keď mal viac ako 100 rokov. Presvätá
otec Jozef Hymnograf
že mučiteľ zomrel. Potom ho
Panna a svätí, ktorých preslávil svojimi
zázračným spôsobom vyviedol zo
kánonmi, prijali a priviedli jeho dušu k
žalára a preniesol do Carihradu. Žiak sa
prestolu Spasiteľa, Ježiša Krista, Stvoriteľa a
ponáhľal k svojmu učiteľovi sv. Jurajovi, ale ten
Vykupiteľa nášho.
už nežil. Jozef sa usadil pri chráme sv. Jána
O živote sv. Juraja z Malei vieme veľmi
Zlatoústeho, kde odpočívali pozostatky sv.
málo. Žil na konci 5. a na začiatku 6. storočia v
Juraja. Začali sa k nemu hrnúť žiaci, preto
Lakonii v Pelopónese, pri mestečku Malea.
Jozef postavil monastier a Chrám sv. apoštola
Služba pridelená svätému hovorí, že jeho meno
Bartolomeja, ktorého pozostatky uložil v
„Juraj“ znamená „správca zeme“, lebo nivu
chráme. Boh obdaril sv. Jozefa darom skladať
svojho srdca spravoval veľmi odhodlane a
krásne piesne, ale Boží sluha bál sa ich
prinášal Pánovi ovocie - sväté čnosti. Do chvál,
zapisovať. Raz v predvečer sviatku sv.
akými ho oslavuje svätá Cirkev, dodáme naše
Bartolomeja, sa mu zjavil ten istý apoštol,
modlitby, aby sme plní viery, nádeje i lásky
položil mu do rúk Sväté evanjelium a povedal
mohli verne slúžiť Pánovi a v ňom niekedy
mu, aby sa nebál skladať piesne. Svätý Jozef
spočinúť.

poznanie, odkryl nám svoje cesty, ukázal nám ako by sme mali žiť. On nechce, aby sme ostali
v nepoznaní a upadli. On chce, aby sme spoznali pravdu a – žili! Lebo, ako hovorí náš milovaný Spasiteľ,
až keď spoznáme pravdu o svojom spasení, staneme sa slobodnými.
Aby si sa vôbec dostal do boja s prekliatím, najprv ho musíš spoznať a až potom sa môžeš zaoberať
s koreňom problému. Práve kvôli tomu uvádzam symptómy alebo znaky prekliatia a taktiež jeho príčiny.
Najprv odpovedajme na otázku: „Čo je prekliatie?“
PREKLIATIE je ako temná stena, ktorá sa nadnáša nad životom človeka. To je zlá, nadprirodzená
sila, ktorá človeka sprevádza a nedovolí mu, aby v živote uspel a uskutočnil svoje šťastie. Vždy sa prihodí
nejaké nešťastie alebo nejaké zlo. V Biblii, v knihe Genezis sa píše všetko o požehnaní a prekliatí. Preto
by bolo dobre, aby ste si to preštudovali. Ďalej Boh hovorí svojmu národu: „Dnes pred Teba kladiem: život
a šťastie, smrť a nešťastie; požehnanie a prekliatie. Keď dodržuješ prikázania Jahveho, Boha svojho ...
budeš žiť a rozmnoží Ťa Jahve, Boh Tvoj a požehná Ťa. Keď ich nedodržuješ ... naozaj prepadneš.“
Keď počúvaš Boží hlas, Božie príkazy a keď podľa nich aj žiješ, keď svoje plány konáš s Bohom,
vtedy do Tvojho života vchádza požehnanie. Keď sa riadiš podľa vôle Božej, Božie požehnanie na Teba
prichádza viac a viac. Keď nepočúvneš, otváraš dvere prekliatiu, smrti a nešťastiu. Medzitým, keď je na
Tebe prekliatie, nemusí to znamenať, že si veľmi hriešny.
Lebo vidíme, že niektoré prekliatia sa prenášajú zo života Tvojich predkov. Takto možno bojuješ
s prekliatím, ktorého príčina je zakorenená dve alebo tri generácie pred Tebou.
Môžeme to teda zhrnúť do jednej vety: KOREŇ KAŽDÉHO PREKLIATIA JE NEPOSLUŠNOSŤ
BOHU.
o. Michal
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Prekliatie - neposlušnosť voči Bohu
Každý kresťan by mal vedieť ako môže zaobchádzať s požehnaním a byť pod Božou ochranou.
Taktiež, každý kresťan musí byť poučený, čo je príčinou alebo čo oslobodzuje silu prekliatia v jeho živote.
Preto chcem v tomto článku hovoriť práve o tom, aby ľudia pridržiavajúci sa pravdy slova Božieho boli
oslobodení neznalosti a aby boli slobodní ako deti Božie. Tak ako Boh hovorí: „Môj národ upadá, pretože
nemá poznania“ (Oz 4,6) a na druhom mieste: „Keď nemá poznanie, národ sa sklame.“ Boh nám dal





Vstupujeme do piateho týždňa Veľkého pôstu. V stredy a piatky Veľkého pôstu sa v našom
chráme slúžia Božské služby vopred posvätených darov (VPD). Každý piatok sa pred
večernou sv. liturgiou modlíme pobožnosť Krížovej cesty a každý pondelok takisto pred
večernou sv. liturgiou Veľkopôstny moleben. V nedele počas Veľkého pôstu sa slávia
Liturgie sv. Bazila Veľkého a popoludní o 15.00 sa je stále pôstna večiereň s poklonami sv.
Efréma Sýrskeho.
V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Kto chce, môže
zachovávať dobrovoľne aj prísnejší pôst.
v utorok 5. apríla po sv. liturgii budeme my kňazi farnosti udeľovať veriacim sviatosť
pomazania chorých. Podmienky sú: byť vyspovedaný, byť účastný na sv. liturgii a prijať sv.
prijímanie. K tejto sviatosti môžu pristúpiť veriaci starší ako 60 rokov alebo tí, ktorí trpia
vážnou chorobou, prípadne idú na vážnu operáciu.
v týždni od 4. apríla sa budeme po večerných sv. liturgiách modliť kánon Andreja Krétskeho,
vždy zoberieme po 2 piesne. Je však dôležité nosiť si so sebou do cerkvi brožúrky Moja
modlitba.
v sobotu 9. apríla slávime Akatistovú sobotu. Po sv. liturgii sa pomodlíme akatist k Presv.
Bohorodičke.
v piatok 15. apríla sa budú poslednú krížovú cestu v pôste modliť deti a mládež z našej
farnosti
o dva týždne v nedeľu, 17. apríla bude Kvetná nedeľa pri sv. liturgiách sa budú svätiť
ratolesti (bahniatka) po liturgii bude myrovanie.
v túto nedeľu popoludní sa uskutoční v našej farnosti predveľkonočná sv. spoveď, spovedať
budeme viacerí kňazi preto využite túto príležitosť k vyspovedaniu sa.
takisto na Kvetnú nedeľu sa ako tradične uskutoční stretnutie mládeže s vladykom Jánom,
bližšie info vzadu na plagáte.

