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Úvodník
Prvý tohtoročný úvodník začínam prianím: Požehnaný nový rok 2012! Toto prianie sme už povedali
možno aj tisíckrát. Ale čo presne želáme tomu druhému a aj sebe, často nechápeme. Kto má žehnať
nový rok? Ako ho má žehnať? A ako to bude fungovať?
Na tieto otázky dáva odpoveď evanjeliová stať o zvestovaní Presvätej Bohorodičke. Alžbeta ju
oslovuje: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.“ (Lk 1, 42b) A ak sa pozrieme
vyššie len o pár riadkov, nájdeme odpoveď na naše otázky. Byť požehnaný znamená byť naplnený
milosťami od Boha. On žehná a my sme prijímatelia alebo nástroje jeho žehnania. Vedieť prijať
požehnanie od Boha je samo osebe veľkou milosťou. Zvlášť dnes. Diabol cez svet naokolo nám ponúka
toľko rôznych pôžitkov, ktoré môžeme zakúsiť, ba priam dotknúť sa ich. Boh však ponúka niečo viac, ale
tento jeho dar nie je zabalený v škatuli a ani sa nedá reklamovať. Blahoslavení sú tí, ktorí uveria tomuto
posolstvu: Boh ťa žehná!
My kresťania sme zvyknutí urobiť na svojom tele znak kríža, ak nás niekto žehná. V našej cirkvi ho
robíme veľmi často, najmä keď vyslovujeme meno Najsvätejšej Trojice. Často to už robíme inštinktívne.
Je to ako dýchanie. Keď sa dieťa narodí, jeho plač je známkou toho, že dýcha. A bude dýchať až do
konca svojich dní. Môže sa snažiť zastaviť svoj dych, no len na pár sekúnd. A potom sa musí zhlboka
nadýchnuť. Aj pre nás sa toto žehnanie stalo každodenným dýchaním. Neuvedomujeme si jeho význam
rovnako, ako si dieťa neuvedomuje význam vlastného dýchania. Ak by sme ho pochopili, dokázali by sme
z neho vyťažiť maximum.
Byť žehnaný Bohom a prežehnať sa je totiž iba začiatok cesty. Cesty, ktorá znamená vstúpiť do
Božej prítomnosti. Do prítomnosti celej božskej Trojice. Podobne, ako to bolo u Márie. V jej srdci sa
zrodilo Božie Slovo. Na ňu zostúpil Svätý Duch a zatienila ju moc Boha Otca. Pre nás sú to dnes často
len slová, ktoré počúvame v chráme. Vo svojom živote ich málokedy prežívame. Tu nás trápia iné
starosti. Ale čo je dôležité? Čo je naozaj podstatné? Byť s Bohom! Na to, aby sa Božie Slovo zrodilo v
nás, ho musíme počúvať. Ak sa má zrodiť v hlave, tak ušami. No ak sa má zrodiť hlbšie, v našom srdci,
tak srdcom. Možno často nechápeme ten rozdiel. Ak nás dieťa poprosí o jedlo, dáme mu ho, lebo inak by
od hladu zomrelo. To je rozum. Ak mu ho dáš, lebo ho miluješ, tak to je srdce. A každý vie, že jedlo
dávané od srdca, z lásky, je chutnejšie. Počuť srdcom znamená zamilovať sa a počuť láskou.
Nechať na seba zostúpiť Božieho Ducha znamená vedieť hovoriť s každým a ohlasovať mu Boha,
ohlasovať mu tú najväčšiu Lásku. Znamená to nepoznať hranice, ktoré by mohli zabrániť tejto zvesti o
láske šíriť sa svetom. Hranice, ktoré by Božie slovo dokázali zadržať a nepustiť ďalej. Tento istý Duch
naplnil apoštolov a urobil ich schopných hovoriť mnohým národom a v končinách, o ktorých vtedy ešte ani
nevedeli.
Nechali sa ním viesť a on im ukazoval vždy správnu cestu. Cestu lásky. A byť zatienený Božou
mocou znamená obliecť si Boha. Zahaliť ním svoju vlastnú nedokonalosť, svoje slabosti. Prestať sa báť,
že som slabý, nedokonalý. Toto nie je dôležité. Podstatné je to, že Boh je s nami, že konáme v ňom,
žijeme v ňom a ním sme aj naplnení. Vinšujem Vám, aby bol celý nový rok 2012 cestou lásky. Lásky
k Bohu, k sebe i k blížnemu.

o. Rastislav(farár)
Náš prepodobný otec Makarios Egyptský (19.01)
Narodil sa okolo roka 301 v egyptskej obci
Ptinapor ako syn kňaza Abraháma a jeho
manželky Sáry. Po náhlej smrti svojej životnej

partnerky odišiel na základe súkromného
zjavenia do púšte. Bol to takpovediac prevratný
čin, pretože dovtedy tam okrem Antona Veľkého

(liturgická pamiatka 17. januára) a
zatiaľ nikomu neznámeho Pavla
Tébskeho (liturgická pamiatka 15.
januára) žiadny askéta nebýval.
Zomrel vo vysokom veku okolo
roka 391, pričom v jeho životopise
nachádzame
aj
nasledujúci
príbeh:
Keď sa raz modlil, počul hlas:
„Makarios, v cnostnom živote si
ešte nedosiahol takú dokonalosť
ako dve ženy, ktoré bývajú
spoločne v blízkom meste.“
Uvedené
tvrdenie
Makaria
zarazilo, pretože v jeho časoch mnohí kresťania
považovali mníšstvo prakticky za jedinú cestu ku
kresťanskej
dokonalosti.
Pod
vplyvom
uvedeného zjavenia zobral svoju palicu a šiel.
Keď zaklopal na dvere domu, v ktorom
spomínané ženy bývali, jedna z nich ho hneď
pozvala dovnútra. Makarios povedal: „Prišiel
som sem z ďalekej púšte. Takúto veľkú námahu
som podstúpil kvôli vám, lebo túžim poznať vaše
dobré skutky. Prosím vás, porozprávajte mi o
nich a nič neskrývajte.“ „Uver nám, ctihodný
otče,“ odpovedali ženy, „že ešte aj minulú noc
sme zdieľali spoločné lôžko so svojimi manželmi,
teda nevedieme život zasvätený výlučne Bohu,
ale bežný rodinný život. Aké cnosti chceš na nás
nájsť?“
Prepodobný však nástojil, aby mu o svojom
živote porozprávali, preto povedali: „Pôvodne
sme neboli príbuzné, ale neskôr sme sa vydali
za dvoch vlastných bratov. Teraz je to už
pätnásť rokov, čo žijeme v jednom dome. Za
celý čas spoločného života sme jedna druhej
nepovedali ani jediné zlé alebo škaredé slovo a
nikdy sme sa nehádali, žili sme v pokoji a
jednomyseľnosti.
Nedávno
sme
sa
jednomyseľne rozhodli opustiť svojich telesných
manželov, vzdialiť sa a pripojiť k zhromaždeniu
svätých
pannien,
ktoré
slúžia
Bohu.
Nedokážeme však uprosiť svojich manželov, aby

nás prepustili, hoci sme ich o to
žiadali veľmi nástojčivo a s
mnohými slzami. Keďže sme
nedosiahli vytúžené prepustenie,
uzatvorili sme zmluvu s Bohom i
medzi sebou, že až do svojej smrti
nevyriekneme ani jediné svetské
slovo, teda my dve sa nebudeme
rozprávať o ničom okrem Božích
vecí.“
Nato
Makarios
povedal:
„Skutočne, Boh nehľadá ani
panny, ani vydaté, ani mnícha, ani
človeka žijúceho vo svete, ale
hľadá slobodné rozhodnutie a prijíma ho tak, ako
samotný skutok. Dobrovoľnému rozhodnutiu
každého človeka dáva milosť Svätého Ducha,
ktorý pôsobí v človeku a usmerňuje život
každého, kto túži po spáse.“
Uvedený príbeh zo života prepodobného
Makaria Egyptského je potvrdením viacerých
dôležitých právd dotýkajúcich sa duchovného
života. Po prvé: Manželstvo je hodné úcty a
samo
osebe
nepredstavuje
prekážku
dosiahnutia kresťanskej dokonalosti alebo
svätosti, ako to občas niektorí kresťania chybne
vnímali. Naopak, treba ho chápať ako jednu zo
základných ciest k nej. Po druhé: Manželstvo je
nerozlučiteľné. Hoci v staroveku bolo dovolené
opustiť svojho manželského partnera kvôli
vedeniu mníšskeho života, aj vtedy sa vyžadoval
súhlas druhej strany. Po tretie: Veľmi dôležité je
rozhodnutie našej vôle; aj vtedy, keď ho
momentálne nemožno uskutočniť. Po štvrté:
Dobré je vyhýbať sa nielen zlým rečiam,
obsahujúcim
neslušné
výrazy,
klamstvo,
ohováranie, osočovanie a posudzovanie, ale aj
rečiam, ktoré sú zbytočné. Po piate: Vidíme,
akou vážnou vecou je dobre vychádzať so
svojimi najbližšími, starať sa o svoju rodinu a
plniť s láskou úlohy, ktoré prináša každodenný
život.

Spracoval DS (prevzaté www.furca.sk)
NÁŠ IKONOSTAS: Ikona Vyhnanie z raja
Počnúc týmto číslom farského listu začíname sa venovať ikonám spodného radu na našom ikonostase.
Tie sú zoradené systematicky zľava doprava podľa historického datovania opísaného v knihách Starého
zákona. Ako prvá udalosť vyobrazená na ikone je udalosť vyhnania z raja. Približuje nám ju kniha
Genezis 3, 21-24: "Pán, Boh, urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich. Potom im Pán, Boh,
povedal: „Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len aby teraz nenačiahol svoju ruku po
strome života a nejedol, a nežil naveky!“ Pán, Boh, ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej

bol vzatý. Ba vyhnal človeka a na východ od raja Edenu
postavil cherubov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu
k stromu života."
Na základe tohto opisu môžeme aj na ikone vidieť v jej ľavej
časti bránu do raja, kde je vyobrazený šestorokrídli
cherubín. Jeden z 9 nebeských mocností, ktoré prebývajú v
nebeskom kráľovstve. Smerom na východ od brány je
vyobrazený anjel, ktorý vyháňa Adama a Evu do pustej
krajiny - doslova do púšte. A Adamovi povedal: „Preto, že si
počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som
ti prikázal: »Nesmieš z neho jesť!«, nech je prekliata zem
pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. (Gn 3, 17)
Zaujímavosťou je ešte, že odev ktorý majú naši prarodičia na sebe oblečený je symbolom obety, ktorú
Boh musel priniesť už pri prvom hriechu človeka. To znamená, že museli byť zabité nejaké zvieratá, z
ktorých bol zhotovený tento kožený odev. Čiže dovtedy pokojný, rajský život bez hriechu a zabíjanie
Božieho stvorenstva sa zmenil, vinou Adama a Evy. Ako je na inom mieste v Biblii napísané: hriech plodí
ďalší hriech.

Farské oznamy
 stále v utorky pred sv. liturgiou sa modlíme Moleben k sv. Cyrilovi a
Metodovi
 v utorok 10.1. sa začína opäť slúžiť v kaplnke Božieho milosrdenstva.
 v stredu 11.1. pred sv. liturgiou o 17:40 sa pomodlíme Moleben k bl.
Vasiľovi Hopkovi
 v piatok 13.1. po zimných prázdninách pokračujeme v našich dets. sv.
liturgiách
 cez víkend od 20.-22.1. sa uskutoční tématický víkend pre deti a mládež
prešovského protoprebyteriátu. Kto chce ísť nech sa príde nahlásiť do
kancelárie. Cena pre členov CVČ je 9 €, pre nečlenov je 15 €.
 v nedeľu 22.1. bude pri sv. liturgiách naša farská zbierka.
 oznamujeme rodičom prvoprijímajúcich detí, že v chráme vzadu na
stolíku môžete nájsť prihlášku na 1. sv. prijímanie. Vypísanú nám ju
prineste do kancelárie alebo sakristie chrámu.
Zábavné okienko
Mt 4,18-22: Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa
volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal
im: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí."
Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov,
Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú
siete, aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

Vysvetlenie: Sv. Peter bol
rybár,spolu s ďalšími mužmi
nasledoval Ježiša a stal sa
jeho apoštolom. Pre svoju
vieru sa dostal aj do väzenia.
Úloha:
Zbav sv. Petra okov a nájdi
pre sv. Petra cestu z väzenia
na slobodu..

Skúsme aj my tento rok
byť
rybármi
ľudí
a ukazujme im správnu
cestu a nechajme sa
Ním viesť...to Vám
prajem z celého srdca...

Američan a Rus si telefonujú:
"Ivan, v televízi hovorili, že tam u vás sú hrozné mrazy, cez -60
stupňov."
"To je hlúposť, najviac tak -20."
"No nie, teraz to hovorili na CNN, vraj cez -60."
"Ale no tak, možno niekde majú -25, ale to skôr výnimočne."
"No ale tie zábery boli hrozné, tie omrznuté stromy, baráky ..."
"Jáj, ty myslíš vonku ?!! No tak to áno."

Spoznajme svet zvierat: Tuleň
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