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Úvodník
Leto, priesvitné šaty, pekné ženy. My muži to poznáme. V lete môžeme vidieť pekné
ženy väčšinou v extra krátkych nohaviciach. Ak majú náhodou sukňu, tak extra šetrnú na
látku, ak blúzku, tak priesvitnú.
Na ulici, v škole, v autobuse. Veriaci človek niekedy nevie, či sa pozerať, alebo nie.
Prejde okolo pekná žena a sme z toho „úplne mimo“. No skôr si všimneme jej hlboký výstrih a
to, že má minisukňu. Dáme prednosť pohľadu na jej telo pred pohľadom na dušu a myslíme
si, že by bolo škoda nepozerať sa. V srdci však cítime, že si ženy nemáme prezerať od
sandálov nahor. Ako sa má muž pozerať na ženu? Môžeme sa takto pozerať alebo nie?
Každý veriaci muž by sa asi vyjadril ináč. Jeden by tvrdil, že áno, pretože žena je
stvorená na Boží obraz, preto je na mieste prezerať si ženu celú. Iný by tvrdil, že muž sa má
pozerať žene iba do očí, pretože ak nie, tak na ňu jednoznačne hľadí nezriadene a žiadostivo.
Zdá sa, že ani jedno, ani druhé tvrdenie nie je dostačujúce. Niekedy je ťažké rozsúdiť, čo je
hriešny pohľad a čo nie. Ako je to teda?
Skúsme sa pozerať na ženy Ježišovým pohľadom. Aj Ježiš bol muž so všetkým, čo k
tomu patrí. No nikde v Písme sa nespomína, žeby si Pán Ježiš prezrel ženu od hlavy po päty
a pozastavoval sa nad jej prednosťami. Nepozeral sa na ženu ako na objekt, ale ako na
osobu s jej vlastnosťami. Hľadel na vnútro, oceňoval vnútornú krásu. Videl v nej poslanie.
Ježiš si ženy nesmierne vážil, počnúc od svojej matky až po verejnú hriešnicu. Ako príklad si
môžeme všimnúť Máriu Magdalénu. Bolo všeobecne známe, že bola verejná hriešnica. Keď ju
priviedli k Ježišovi, nevykričal sa na ňu pre jej skutky, ale ukázal jej, že ako žena má
nesmiernu hodnotu a poslanie, že vo svojej podstate nie je zlá, iba zle koná. Dokázal jej, že
má v jeho očiach nesmiernu cenu, a práve tým si získal jej srdce. Ani dnes žena nemá
problém otvoriť svoje srdce mužovi, ak vidí, že si ju muž váži.
Sami to nedokážeme. Muž sa vo svojej prirodzenosti pozerá na ženu najprv očami.
Očarí ho svojím výzorom. Pre mužov sú ženy najkrajším a najpríťažlivejším stvorením na
zemi. Preto je pre nich také ťažké neobzrieť sa za príťažlivou ženou. Pri takto očarujúcej
kráse často skončíme pri nezriadenom pozeraní. Snažíme sa z toho vymotať, no znova a
znova do toho upadáme. Je to aj preto, lebo máme zle nastavené meradlo. Myslíme si, že
máme právo aspoň trocha sa pozrieť do výstrihu alebo na odhalené nohy. No Boh nám hovorí
nie. „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Smerodajný je pre nás postoj srdca.
Ak sa zabudneme alebo zablúdime pohľadom, ešte nemusíme hovoriť o hriechu. Netreba sa
tým v danej chvíli zaoberať, a ísť ďalej. Ak nás premáhajú pokušenia pozerať sa ďalej, môže
pomôcť modlitba, počúvanie rádia, čítanie alebo obyčajný rozhovor s kamarátom. Skúsme sa
na všetko v živote pozerať Božím pohľadom s láskou a jasným cieľom. Ako hovorí sv. Pavol:
„Utekám za tým, čo je predo mnou“.
Sami z vlastných síl nedokážeme mať priamy, milujúci a pokojný pohľad na opačné
pohlavie. Môžeme ho získať jedine cez Boží pohľad a s Božou pomocou, ktorá prichádza v
Eucharistii, sviatosti zmierenia a v modlitbe – rozhovorom so svojím Pánom o svojich túžbach.

Tieto túžby po kráse ženy nie sú pre mužov kliatbou, ale požehnaním.
Sexualita sama osebe nie je zlá, takou ju robí zlé nasmerovanie. Plnosť
jej krásy a poslania sa završuje v manželskom spolužití. Vtedy nie je
sebecká, ale darujúca. Nebyť sexuality, tak tu nie sme. Nielen obsah
pojmu sexualita súčasná spoločnosť zdeformovala. Prosba na vás
slečny a dámy: Obliekajte sa slušne a cudne. Nech zostane skryté to čo
má byť skryté, len pre vášho manžela. Je to váš poklad. Chráňme od
hriechov a pokušenia seba aj iných. Nepomáhajte diablovi. Nech nie je
pohoršením ani naše oblečenie. Veď takým, podľa biblie, je lepšie
zavesiť mlynský kameň na krk a hodiť do mora. Dajte si pozor, aby ste
nepohoršili ani jedného z mojich maličkých.
Preto muži i ženy, stále v každej oblasti skúmajme, čo je Božia vôľa a aký mal Boh
zámer. Iba tak si môžeme zdravo vyberať životných partnerov. Iba tak môžeme prežiť tento
život s nohami na zemi a srdcom na pravom mieste. Učme sa čisto pozerať i obliekať.

o. Rastislav (farár)
Liturgické okienko VII. časť
Anjelská pieseň
Prvá časť anafory sa končí slávnostným zvolaním kňaza: Víťaznú pieseň spievajú,
prespevujú, jasajú a volajú. Anjelská pieseň „Svätý, svätý, svätý....“ sa nazýva aj piesňou
Božieho víťazstva. Už prorok Izaiáš počul vo svojich videniach túto pieseň, ktorú spievali
serafíni svojmu Pánovi sediacemu na tróne (porov. Iz 6, 2-3). Teraz sa k serafínom pridávajú
všetci veriaci, pozdvihujú svoju myseľ k neviditeľným nebesiam a to ich núti spolu s anjelskými
zbormi opakovať: „Svätý, svätý, svätý, Pán zástupov.“ V tomto okamihu celý chrám očakáva
zostúpenie samého Boha, ktorý prichádza, aby priniesol seba ako obeť za všetkých, pripája
sa k tejto anjelskej piesni pieseň Židov, ktorou vítali Ježiša pri vstupe do Jeruzalema a kládli
Mu ratolesti na cestu: „Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosana na výsostiach“ (porov. Mt 21, 9).
Premenenie
Ježiš Kristus je tým Veľkňazom, ktorý pri poslednej večeri vykonal prvé premenenie.
Každý kňaz, ktorý mocou platne udeleného kňazstva slávi svätú liturgiu, pri liturgickom
premenení zosobňuje úkon Ježišovej konsekrácie. Kňaz sústredene recituje druhú časť
anafory-kánon. Pri nej sa obracia na Najsvätejšiu Trojicu a vyzdvihuje jej slávu. Ďalej spomína
dielo spásy zavŕšené v Kristovi a pokračuje sprítomnením Poslednej večere: „V tú noc, keď
bol vydaný, ba keď sám seba vydal za život sveta, vzal chlieb do svojich rúk, vzdával vďaky,
požehnal, posvätil, lámal ho a dával svojim svätým učeníkom a apoštolom hovoriac: Vezmite
a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme na odpustenie hriechov." Pri slovách
ustanovenia kňaz drží vystretú ruku nad diskosom s predloženým chlebom. Po ich vyslovení
sa hlboko pokloní a prežehná. Ľud kľačí alebo stojí a v tichosti sa klania Spasiteľovi. Potom
nasleduje úkon nad čašou, ktorú kňaz požehná a hovorí: "Pite z nej všetci, toto je moja krv
novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov.“
Anamnéza
V modlitbe anamnézy (z gréckeho slova „anamnésis“, čo znamená sprítomnenie) kňaz
pripomína Kristov eucharistický závet: „Toto robte na moju pamiatku!" Anamnéza pochádza z
apoštolských čias. Je doplnením, rozvinutím a pokračovaním eucharistickej modlitby
premenenia. „Pripomínajúc si toto spasiteľné prikázanie a všetko, čo sa pre nás stalo: kríž,

hrob, vzkriesenie na tretí deň, vystúpenie na nebesia,
zasadnutie po pravici a druhý a slávny príchod.“
Po anamnéze kňaz berie do rúk čašu a diskos, vyzdvihne
ich a žehná nad prestolom a zvoláva: „Tvoje z tvojho tebe
prinášame za všetkých a pre všetko!" Kňaz zloží dary na prestol
a pokorne sa ukloní. Veriaci svoju radosť nad premenením
prejavujú spevom oslavnej piesne: „Ospevujeme ťa,
zvelebujeme ťa, ďakujeme, ti Pane, a prosíme ťa, Bože náš."
Eucharistia nie je spomienkou, ale je sprítomnením tej istej obety, ktorú krvavým
spôsobom raz a navždy priniesol za nás všetkých Ježiš Kristus – náš Spasiteľ.

o. Patrik (kaplán)

Farské oznamy


dnes popoludní bude veľká večiereň s lítiou o 15:00
hod.



v pondelok 6.8, slávime odporúčaný sviatok Premenenia nášho Pána, Boha a
Spasiteľa Ježiša Krista. Sv. liturgie budú: ráno o 8:00 (cirkevnoslov.) a večer o 18:00
(slov.), na Bani o 16:00. Po sv. liturgiách, bude v našom farskom chráme posvätenie
ovocia. Môžete si preto priniesť ovocie rôzneho druhu, či už v košíkoch, vo zväzkoch,
alebo akýmkoľvek iným spôsobom.



Gréckokatolícka charita Prešov, vyhlasuje Výberové konanie na post sociálneho
pracovníka/čky - terapeuta pre závislé osoby v resocializačnom stredisku Domov
nádeje Prešov. Bližšie informácie vám poskytneme na farskom úrade.



v dňoch 11.8 a 12.8 sa uskutoční eparchiálna odpustová slávnosť v Klokočove.



v utorok 14. 8. sa o 19:00 pomodlíme veľkú večiereň s lítiou.



15. augusta slávime prikázaný sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie
budú: 8:00 (cirkevnoslov.) 18:00 (slov.) a na Bani o 16:00. Po všetkých svätých
liturgiách bude myrovanie.



v dňoch 18.8 a 19.8 sa uskutoční Archieparchiálna odpustová slávnosť v Ľutine.
Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke. Z tohto dôvodu upozorňujeme, že sv.
liturgia o 10:00 nebude vo farskom chráme ani na Bani.



Z dôvodu preloženia kňaza o. Slavomíra Tarasoviča, nášho bývalého kaplána a
spoluorganizátora tábora v Brusnici a neprítomnosti nového správcu farnosti
Brusnica sa tábor pre deti a mládež neuskutoční. Plánujeme však týždeň pre všetky
deti a mládež z našej farnosti, ktorý bude dopoludnia od 20-25.augusta. Čaká na vás
bohatý program, množstvo hier a radosť milovaných Božích detí.

Zábavné okienko

Vymysleli atómovú
pálenku.
Testovali ju
Američan Rus a
Slovák.
Pol deci vypil
Američan, spadol a
zostal ležať.
Vypil Rus striaslo
ho a povedal
charašó.
Vypil Slovák a
povedal: to je hnus,
ešte to len vymysleli
a už to riedia vodou.
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