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Úvodník
Pred časom za mnou v škole prišiel jeden menší chlapec a vravel mi, že sa mu zjavila
Panna Mária. Hľadal som na ňom nejaké známky klamstva, bol však presvedčivý. Na stole
boli dve fixky, zelená a oranžová. Vravím mu: „Neviem, či mi hovoríš pravdu, ale opýtame sa
Boha. Za chrbtom tieto fixky zamiešam, ukryjem ich do dlaní a ty si vyberieš. Ak v nej bude
zelená, hovoríš pravdu, ale ak oranžová, klamal si mi.“ Chlapcovi sa na tvári objavilo
sústredenie, potom ukázal na pravú ruku. Bola tam oranžová fixka. Sklopil zrak a previnilo sa
díval do zeme. Pokarhaný a poučený o lži s krátkymi nohami odišiel domov. Odvtedy už za
mnou s ničím podobným neprišiel.
Možno vám napadne – čo by si robil, keby bol
vybral „správnu“ farbu? Naozaj neviem, vtedy som o
tom neuvažoval. Pri tomto chlapcovi som si však
uvedomil, že v porovnaní s ním nám niečo chýba –
presvedčivosť, s akou rozprával. My Božie deti ktoré
prinášame svetu pravdu o Božej láske, o oslobodení
od hriechu, o vykúpení, o spáse a možnosti nového
života s Kristom, totiž často pôsobíme tak, akoby sa to
nás samých veľmi netýkalo. My, ktorí sme spoznali
Cestu, Pravdu a Život, sme v očiach tohto sveta
mnohokrát vnímaní ako nepresvedčiví. Čo nám
chýba? Moc pôsobenia Svätého Ducha. Ježiš nám
hovorí: „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu
a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v
Samárii a až po samý kraj zeme“ (Sk 1, 8).
Je to veľký rozdiel – poznať pravdy viery a byť skutočným svedkom vzkrieseného Krista.
Tento rok som si všimol, ako často sa nám pozdrav Christos voskrese! popletie s tým, ktorý
používame počas roka. Viem, každý z nás sa mýli. Je to ale aj znak toho, ako rýchlo sa náš
život po Pasche dostáva do starých koľají. Keď niekto povie, že sa zabúda modliť, prípadne
prísť v nedeľu do chrámu, to znamená, že to pre neho nie je až také dôležité. Pýtať naspäť
požičané peniaze, pozrieť si obľúbený seriál, ísť na rande, kúpiť to, po čom túžime – na to
nezabúdame. Na čo sme zabudli teraz, čo je také dôležité v tomto období po vzkriesení?
Hľadať pôsobenie Svätého Ducha v svojom živote, očakávať jeho skutočný príchod. Pre prvé
spoločenstvo Cirkvi bolo najdôležitejšie očakávať príchod Svätého Ducha – až potom sa
začalo ohlasovanie, katechéza, život v spoločenstve, evanjelizácia celých krajín, rast Cirkvi. V
dnešnej dobe skúšame opačný postup – toto všetko robíme bez neho. Robíme to po svojom –
kážeme, modlíme sa, stretávame, poučujeme mladších, a potom premýšľame, čo tomu ešte
chýba. Celé mi to pripomína jeden príbeh o šoférovi, ktorý našiel kameň – zlatý nuget veľkej
hmotnosti. Nespoznal ho, ale ukladal si ho na plynový pedál, aby na ňom nemusel počas
pracovnej doby držať nohu. Neskôr ho vyhodil a našiel ho niekto iný. Ani nevieme, aký Boží

dar, aký poklad a silu v sebe nosíme my všetci, ktorým bol dar Svätého Ducha udelený, aký
život má Boh pre mňa pripravený. Od prvých strán Písma vidieť, že Mária, Alžbeta, Zachariáš,
Simeon, Ján Krstiteľ aj sám Ježiš boli naplnení Svätým Duchom. Neskôr zostúpil na apoštolov
a na celé spoločenstvo Cirkvi. Ak sa chcem stať ďalším členom v tomto zozname mien
svätých, musím počítať s pôsobením Božieho Ducha. To znamená nechať Boha vstúpiť do
môjho vnútra, aby ma viedol.
Ježiš povedal: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ (Lk
12, 49) Na niečo – či skôr na niekoho – sme my kresťania dnešnej doby zabudli. Možno preto,
že sa nám to nezdá také dôležité.

o. Rastislav (farár)
Liturgické okienko III. časť
Svetlo
Počas svätej liturgie a iných bohoslužieb na oltári vždy horí svetlo sviečok či lámp.
Svetlo svojimi vlastnosťami spôsobuje jasnosť, slávnostnosť, radosť a povznesenosť ducha.
Bohoslužba by sa nikdy nemala sláviť bez svetiel sviec, ktoré používame nielen na
rozohnanie tmy a noci.
Svetlo a jeho používanie počas bohoslužieb má niekoľko významov:
Svetlo je symbolom Ježiša Krista a jeho učenia. Ježiš Kristus o sebe sám povedal, že je
svetlom sveta (porov. Jn 8, 12).
Svetlo je symbolom lásky. Oheň nielen svieti, ale vydáva i teplo. Toto teplo sa stáva
symbolom Božej lásky k nám, ale aj našej lásky k Bohu a našim blížnym.
Svetlo je aj symbolom obety. Sviečka tým, že horí, ničí samu seba, ale zároveň slúži
iným svojím svetlom a teplom. Ježiš Kristus zomrel za nás, aby sme my mohli žiť večne.
Svetlo ako symbol šťastia a našich ustavičných modlitieb nám pomáha pevne kráčať za
svetlom života a chráni nás od chodenia v tme. Lebo Boh je svetlo a tma ho nezastihla, ako
hovorí sv. Ján, evanjelista.
Proskomídia
Názov prvej časti liturgie pochádza z gréckeho slova
proskomídzo, čo znamená obetujem, prinášam, pripravujem. Je
to obrad prípravy darov – chleba a vína – na posvätenie pri sv.
liturgii. Základy proskomídie môžeme vidieť v ranokresťanskom
obrade, počas ktorého veriaci prinášali so sebou do chrámu
rôzne dary na obetovanie, najčastejšie však chlieb a víno. Nad
prinesenými darmi sa neskôr modlil biskup alebo kňaz, pričom
spomínal mená tých, ktorí ich priniesli. Postupom času
nadobudol tento obrad aj symbolický význam. Proskomídia je
vyjadrením skrytého života Ježiša Krista od jeho narodenia až
po verejné účinkovanie. Jednotlivé úkony sú symbolmi rozličných udalostí z detských rokov
Ježiša Krista.
Liturgia slova
Náplňou liturgie slova je Božie slovo. Kristus sa k nám prihovára cez Sväté písmo a
homíliu. Táto časť trvá od úvodného zvolania Požehnané kráľovstvo po cherubínsky hymnus
(Spev: My cherubínov tajomne predstavujeme). Názov pochádza z ranokresťanských čias,
keď na tejto časti liturgie mohli byť prítomní aj nepokrstení. Pre nich bola účasť na liturgii slova

prípravou na krst a samotné uvedenie do viery. Liturgia slova vznikla pod vplyvom
starozákonných obradov v synagóge. Židia sa každú sobotu schádzali na modlitby, spevy
žalmov, čítanie Svätého písma. Prví kresťania prevzali túto poučnú židovskú bohoslužbu a
dali jej kresťanský význam. Liturgia slova prítomných veriacich pripravuje na najdôležitejšiu
časť liturgie – liturgiu Eucharistie.

o. Michal (kaplán)

Farské oznamy


v nedeľu 27. mája popoludní o 15.00 hod. sa pomodlíme veľkú večiereň s modlitbami
na kolenách.



v pondelok máme odporúčaný sviatok Najsvätejšej Trojice. Sv. liturgia ráno bude o
8.00 v cirkevnoslovanskom jazyku a večer o 18.00 (sl.).



nasledujúci týždeň je prvopiatkový, spovedáme stále hodinu pred sv. liturgiou.



1. júna máme prvý piatok, dopoludnia spovedáme chorých. Od 15.00 na Bani sv.
spoveď a o 16.00 sv. liturgia. Vo farskom chráme od 17.00 sv. spoveď a 18.00 sv.
liturgia. V kaplnke program ako vždy v prvý piatok.



tento deň nás čaká aj akcia noc kostolov. Večer po sv. liturgii bude pre všetkých
pripravený program až do polnoci, kedy bude adorácia s požehnaním.



v sobotu 2. júna je fatimská sobota po sv. liturgii sa pomodlíme večeradlo



v nedeľu 3. júna bude prvá sv. liturgia o 8.00 v cirkevnoslovanskom jazyku, keďže je
to prvá nedeľa v mesiaci.



vo štvrtok 7. júna máme odporúčaný sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi Ježiša Krista.
Vo farskom chráme bude sv. liturgia ráno o 8.00 (csl.) a večer o 18.00 (sl.). Na Bani
bude sv. liturgia o 16.00 hod.

Tropár, 8. hlas
Požehnaný si, Kriste, Bože náš: rybárov si urobil nado všetko múdrymi,
keďže si im zoslal Ducha Svätého, a cez nich si celý svet ulovil, Milujúci
človeka, sláva tebe.
Kondák, 8. hlas
Keď zostúpil Najvyšší, pomiatol jazyka a rozdelil národy. Teraz však
rozdáva ohnivé jazyky a všetko povoláva k jednote. Preto jednohlasne
oslavujme presvätého Ducha.

Zábavné okienko
Mládenec už päť rokov chodí do rodiny, ale o ženbe
nepadlo ani slovo. Netrpezlivá budúca svokra to nevydrží:
- Tak sa už konečne vyjadri, alebo si moju dcéru zoberieš,
alebo sa viac neuvidíme!
Mládenec chvíľu váha a potom nesmelo povie:
- Ak by ste súhlasili, tak sa rozhodnem pre oboje.

Úloha: nájdi cestu k slniečku....
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