Pre deti a všetky Božie deti...

VI. ročník

Farský
číslo 8 17. apríl 2011

Úloha: pomôž oslíkovi doviesť Ježiša do mesta Jeruzalem...ak tam dôjdeš, môžeš si ho vyfarbiť!
Malé príbehy pre potešenie duše: „V záujme štátu“
Syn jedného kráľa sa zamiloval, tak ako to býva v rozprávkach,
do chudobnej, ale krásnej pekárovej dcéry a vzal si ju za ženu.
Niekoľko rokov si manželia nažívali v súlade a boli šťastní. Po otcovej
smrti syn nastúpil na trón. Ministri a radcovia ho začali presviedčať , že
pre záchranu kráľovstva musí jednoduchú ženu odohnať a oženiť sa
s dcérou mocného susedného kráľa, a týmto manželstvom zaistiť pokoj
a blahobyt. „Vyžeňte ju pane, veď je to iba pekárova dcéra.“
„Bezpečnosť trónu a vašich poddaných je prvoradá vec.“ Naliehanie
ministrov bolo stále silnejšie a mladý kráľ nakoniec ustúpil. „Musím ťa
prepustiť,“ povedal manželke. „Zajtra sa vrátiš k svojmu otcovi. Môžeš si
vziať, čo ti je najdrahšie.“ V ten deň večerali spolu naposledy. Bez slova.
Žena, zdanlivo pokojná, stále do kráľovho pohára dolievala víno. Na konci večere kráľ upadol do
hlbokého spánku. Žena ho zabalila do prikrývky a naložila na ramená.
Ráno sa kráľ prebudil v pekárovom dome. „Ako je to možné?“ čudoval sa. Žena sa usmiala: „Povedal
si predsa, že si môžem vziať, čo mi je najdrahšie. A najdrahší na svete si mi ty.“ „A ČO BY SI SI
V TEJ NAJŤAŽŠEJ CHVÍLI ODNIESOL TY ? POROZMÝŠĽAJ!“
Prevzaté z Kruhy na vode, spracoval DS
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Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov

Čo myslíš, akú hodnotu má tvoj život? Predpokladám, že tvoje myslenie sa opiera z veľkej časti
o pocity. Keď sa pozeráš, ako obdivujú novú Miss Slovensko, myslíš na to ako vyzeráš. Keď vidíš, ako
všetci v rodine krúžia okolo príbuzného, ktorý sa stal šéfom prosperujúceho podniku, čo si myslíš o svojej
hodnote?
Viete čo stojí amnestia prezidenta? Zdá sa, že nič, alebo len trochu atramentu na podpis. Myslíte si, že
odsúdený, ktorého prepustili, môže mať nejaký povznesený pocit zo vzťahu prezidenta voči nemu?
Väčšina väzňov vie, že osobne prezidenta ich amnestia nič nestála a ani nevyjadruje nič z osobného
prezidentovho vzťahu k nim.
Viete si predstaviť väzňa, za ktorého by bolo treba zaplatiť miliónovú kauciu, prišiel by prezident
a vystavil šek na požadovanú sumu? Iste by bol šokovaný, ako je to možné, že kvôli nemu bol sám
Prezident ochotný dať takú vysokú sumu z vlastného majetku. Zrejme by si začal o sebe niečo myslieť.
Božia milosť nám svedčí o tom najlepšom vzťahu Boha k nám, lebo naše prepustenie z pút hriechu
bolo zaplatené tou najvyššou cenou. Keď čítame v Mk 15,15 o Pilátovi, ktorý prepustil zločinca Barabáša,
a Ježiša vydal, aby ho ukrižovali. Nič počas Veľkého týždňa sa neudialo náhodne. Udalosť Veľkého piatku
môžeme preložiť takto:
„A tak Boh prepustil.................(doplň svoje meno) a Ježiša vydal, aby bol za ......... .................(doplň
svoje meno) ukrižovaný. Na Golgote Boh dal svojho Syna, aby ho ukrižovali a teba a mňa prepustil.“
Vieš, akú máš v skutočnosti cenu? Vieš, ako tvoj život hodnotí Stvoriteľ vesmíru, ten na ktorého postoji
záleží absolútne všetko? Boh ti obetou vlastného Syna ukázal, ako veľmi mu na tebe záleží. Dokážeme
tomu rozumieť, ako veľmi ťa Boh má rád, ako veľa pre neho znamenáš? Nestavaj svoju hodnotu na
pocitoch, ani na zle odhadovaných postojoch iných ľudí. Vo Veľkom týždni nám Boh dvíha sebavedomie.
Vierou prijmi pravdu o svojej hodnote. Boh vymenil svojho Syna za teba. Povedz mu dnes: „Pane,
odmietam klamstvá o svojej hodnote, o cene svojho života. Ďakujem ti, že si mi smrťou svojho Syna
ukázal, že som ti veľmi vzácny. Pomôž mi vždy vtedy, keď budú ľudia okolo mňa tento fakt
spochybňovať, aby som myslel na to, čo mi hovoríš Ty.“
CHRISTOS VOSKRESE!

o. Rastislav
Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros (28. apríl)

Jasón pochádzal z Malej Ázie, konkrétne z
významného cilícijského mesta Tarzus, rodiska
svätého apoštola Pavla (porovnaj Sk 22, 3),
Sósipatros pochádzal z Achájska, teda zo
severnej časti gréckeho polostrova Peloponéz. V
dospelosti sa obidvaja stali kresťanmi a
učeníkmi spomenutého Apoštola národov, ktorý
dokonca označuje týchto mužov v liste Rimanom
(16, 21) za svojich pokrvných, respektíve za
svojich príbuzných či rodákov (po grécky
syngeneis).
Jasón bol ustanovený za biskupa vo svojom
rodnom meste Tarzus, Sósipatros za biskupa v

maloázijskom lykaónijskom meste Ikónium.
Obidvaja patrili do zboru sedemdesiatich svätých
apoštolov, teda do širšej skupiny Kristových
učeníkov, ako napríklad aj Herodión, Agabus,
Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés, o ktorých
sme už písali (porovnaj Slovo, apríl 2002, s. 19).
Po istom čase Jasón a Sósipatros spoločne
prišli na ostrov Kerkyra (dnes Korfu), ktorý sa
nachádza v Iónskom mori neďaleko Grécka, a
vybudovali tam nádherný chrám zasvätený
svätému
apoštolovi,
prvomučeníkovi
a
archidiakonovi Štefanovi (liturgická pamiatka
27.decembra). Slávili v ňom bohoslužby a

mnohých obyvateľov ostrova priviedli ku
Kerkyry sa oheň nedotkol. Mnoho ľudí, keď
kresťanskej viere.
uvidelo tento zázrak, uverilo v Krista. Napokon
Keďže Jasóna a Sósipatra ktosi očiernil na
však bola mučenica na kráľov príkaz zavesená
najvyšších miestach, kráľ Kerkylinos ich dal
na strom, udusená dymom a rozstrieľaná šípmi,
zatknúť a uväzniť. Vo väzení svätí apoštoli
takže odovzdala svoju dušu do Božieho
svojimi postojmi a rozhovormi priviedli k svätej
milosrdenstva.
viere siedmich zločincov. Vtedy kráľ
Po Kerkyrinej smrti začal kráľ
rozkázal rozpáliť v kotle smolu, síru a
prenasledovať tých, ktorí uverili v
vosk a vrhnúť doň novopokrstených.
Krista. Keďže pred ním utiekli na
Takto niekdajší zločinci skončili
vedľajší ostrov, loďou sa vydal za
mučeníckou
smrťou
a
získali
nimi. Keď bol na otvorenom mori,
nevädnúce vence večnej slávy.
strhla sa silná búrka a Kerkylinos v
Kresťanom sa stal aj väzenský
nej zahynul.
strážca, preto mu odsekli najprv ľavú
Po kráľovej smrti boli svätí apoštoli
ruku a potom obidve nohy. Keďže
Jasón a Sósipatros vyslobodení z
napriek tomu neprestával vzývať
väzenia a istý čas mohli slobodne
Kristovo meno, napokon ho sťali.
učiť. Onedlho však nastúpil na trón
Kráľ Kerkylinos odovzdal Jasóna a
nový kráľ, ktorý dal apoštolov
Sósipatra istému kniežaťu Cypriánovi
opätovne zatknúť a následne vrhnúť
na mučenie. Keď kráľova dcéra
do rozpálenej smoly, síry a vosku.
Kerkyra videla ich hrdinské správanie,
Keď Boh zariadil ich zázračné
Sv. apoštol Jáson
sama sa vyhlásila za kresťanku, sňala
vyslobodenie, uveril v Krista aj
zo seba vzácne rúcha i ozdoby a rozdala ich
samotný panovník a zvolal: „Bože Jasóna a
chudobným. Táto správa naplnila jej otca
Sósipatra, zmiluj sa nado mnou!“ Vtedy prijal
nesmiernym žiaľom, preto vynaložil všetko úsilie,
svätý krst v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a
aby ju odvrátil od kresťanskej viery. Keď nebol
dostal meno Sebastián.
úspešný, v hneve a zúfalstve prikázal uzamknúť
Po
mnohých
ďalších
námahách
a
svoju dcéru do samostatného žalára a vydať na
uskutočnení
viacerých
obyčajných
i
zneuctenie istému Etiópčanovi. Keď onen muž
neobyčajných skutkov odišli svätí apoštoli Jasón
pristúpil k dverám väzenia a otvoril ich,
a Sósipatros v pokoji a radosti vo vysokom veku
znenazdania sa naňho vrhol medveď a začal ho
k svojmu Pánovi.
trhať. Vtedy kráľova dcéra vzývaním Kristovho
V ich kondaku 4. hlasu čítame toto: „Svetlom
mena odohnala zviera a Etiópčanovi uzdravila
ohlasovania ste osvecovali celý svet, * a tak ste
rany. On zvolal: „Veľký je Boh kresťanov!“, a
sa ukázali ako veľmi jasné hviezdy, * božskí
zakrátko zomrel kvôli tomu mučeníckou smrťou.
apoštoli Jasón a Sósipatros. * Zachraňujte tých,
Rozhnevaný kráľ prikázal vojakom obložiť
ktorí vás s vierou uctievajú.“
temnicu drevom a podpáliť. Temnica zhorela, no

Ľudový názov Biela sobota vychádza z udeľovania iniciačných sviatostí (krstu, myropomazania,
Eucharistie) katechumenom. Katechumeni boli tí, ktorí sa pripravovali na prijatie sviatosti krstu. Príprava
zvyčajne trvala tri roky a končila sa slávnostným spôsobom počas Štyridsiatnice. Vyvrcholením bol krst na
Veľkú (Bielu) sobotu. Sprievodným znakom krstu je obliekanie krstenca do bieleho rúcha, preto vznikol aj
tento názov – Biela sobota. Súdržnosť spoločenstva pokrstených s tými, ktorí sa pripravujú na krst,
môžeme vidieť zvlášť teraz v čase pôstu, keď v niektorých našich chrámoch sa počas liturgií vopred
posvätených darov modlia jekténie, v ktorých sa zvlášť v modlitbe myslí na týchto ohlásených čakateľov
na krst. Od stredy štvrtého týždňa Veľkého pôstu sa navyše pridávajú ďalšie prosby za tých, ktorí
pristúpia k sviatosti krstu počas Veľkej soboty. Tu môžeme vidieť modlitbovú súdržnosť spoločenstva s
tými, ktorým sa práve teraz začína tá naozajstná cesta k svätosti.

o. Michal
Farské oznamy















Prevzaté (www.furca.sk), spracoval DS
Prečo Zelený štvrtok a Biela sobota?
Sú pred nami veľkonočné sviatky a väčšina z nás veľmi dobre vie, že samotnému sviatku Paschy
predchádza tzv. Veľké trojdnie. Je to liturgické slávenie dní: Veľkého štvrtka, Veľkého piatku a Veľkej
soboty. Štvrtok a sobota sa zvyknú ľudovo nazývať aj ako Zelený štvrtok a Biela sobota. Podotýkam, že
nejde o rímskokatolícke termíny, aj u nich sú tieto dni označované ako Veľké, lenže ľudia si ich ľudovo
pomenovali takto.
Prečo Zelený štvrtok? V prvotnej Cirkvi sa v tento deň konalo zmierenie kajúcnikov. Biskup ich
rozhrešil a prijal do spoločenstva veriacich. Bol to deň vzrušeného, ľútostivého, ale i radostného plaču,
keď sa verejní hriešnici po dlhšom pokání mohli zúčastniť na sviatostiach Cirkvi. Verejní hriešnici sa
podobali suchým ratolestiam, ktoré sa dnes pokáním a rozhrešením zazelenali na strome Cirkvi. Preto sa
dodnes zachoval termín „zelený štvrtok“.



dnes slávime Kvetnú nedeľu pri sv. liturgiách sa budú svätiť
ratolesti (bahniatka) po liturgii bude myrovanie.
dnes, 17. apríla popoludní od 15.00 hod. sa uskutoční v našej
farnosti predveľkonočná sv. spoveď, spovedať budeme viacerí
kňazi preto využite túto príležitosť k vyspovedaniu sa.
takisto dnes sa ako tradične uskutoční stretnutie mládeže s
vladykom Jánom, bližšie info vzadu na plagáte.
tento týždeň kantorský kurz, stretnutie s mládežou a piatkové
stretnutie s deťmi nebude;
vo štvrtok od 9:30 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa budeme s o.
arcibiskupom a metropolitom Jánom spoločne ďakovať za
sviatosti kňazstva a Eucharistie, pri tejto sv. liturgii bude aj
svätenie myra a antimezionov a tiež obrad umytia nôh
pozývame vás na slávenie obradov Kristovho umučenia, smrti
a slávneho Vzkriesenia, ktoré v našom chráme začínajú vo štvrtok o 17.00 hod. Veľký piatok je
prikázaný sviatok, večiereň s uložením pláštenice bude o 15.00 hod.
Nedeľa Paschy: ráno o 5.00 bude utiereň Vzkriesenia po ktorej bude požehnanie pokrmov a
hneď začne aj sv. liturgia (teda približne o 7.00 hod. v csl. jazyku) potom bude ešte sv. liturgia o
10.00 hod. (sl.)
Svetlý pondelok je prikázaným sviatkom, sv. liturgie budú o 8.00 (sl.) a 10.00 (csl.)
Svetlý utorok je sviatkom odporúčaným, sv. liturgie ráno o 8.00 (csl.) a 18.00 (sl.)
v čase od nedele Paschy celý Svetlý týždeň sa zachovávajú jednotlivé zásady:
1. Cárske a diakonské dvere sú počas celého svetlého týždňa otvorené. Zatvárajú sa na
svetlú sobotu po liturgii.
2. Kňaz sa na každú bohoslužbu oblieka do kompletného bohoslužobného rúcha.
3. Kňaz všetky žehnania robí s krížom.
4. Ak by bol pohreb, je v svetlej farbe podľa predpisu pohrebu vo svetlom týždni.
5. Celý nasledujúci týždeň je voľnica, teda aj v piatok 30. apríla.
6. Počas prvých troch dní Paschy sa zvoní so všetkými zvonmi.
7. Počas premenenia na sv. liturgii ľud stojí.
8. Liturgická farba je do sviatku Nanebovstúpenia nášho Pána svetlá.
1. mája v nedeľu budeme v kaplnke Božieho milosrdenstva sláviť odpustovú slávnosť, na ktorú
Vás už teraz chceme čo najsrdečnejšie pozvať. Od 14.00 hod. budeme spovedať a slávnostná
sv. liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom bude protosynkel o. Michal Onderko začne o 15.30 hod.

Požehnané sviatky umučenia a zmŕtvychvstania nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Spasiteľa
Ježiša Krista Vám prajú a vyprosujú o. Rastislav a o. Michal s rodinami

CHRISTOS VOSKRESE!

