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Úvodník
Leto je čas, kedy máme spraviť niečo pre telo ale aj
pre dušu. Slnko, relax, oddych pri vode
nové stretnutia, ale čo tvoj vzťah s Bohom? Lebo
leto skončí rýchlo, a čo potom? Naše hlavné
gréckokatolícke odpustové slávnosti v Klokočove a v Ľutine
sú v auguste a chcú nám cez Máriu pripomenúť náš vzťah
k Bohu.
Sv. Mikuláš dňa 19. augusta 1851 na sviatok
Preobraženija - Premenenia Pána v Ľutine na hore vyčítal
Zuzane Fekete, že nezachováva sviatok. „Preto Boh trestá
ľudstvo, lebo si neváži nedele a sviatky,“ zaznelo z jeho
úst. Čo znamená „vážiť si nedele a sviatky“. Prečo ich
vôbec máme?
Keď som sa pýtal ľudí , zväčša zaznelo, že sviatok
znamená odpočinok. V jednom prípade ma pobavilo, ako si
opýtaný hneď uvedomil, že v odpočinku podstata nebude, lebo keď je sviatok v pracovný deň,
ponáhľa sa ešte viac, keďže okrem bežného programu musí stihnúť aj liturgiu. Hľadanie v
Biblii prinieslo najprv pohľad, ktorý dodnes mnohí na slávenia majú. Napríklad Izrael musel
trikrát v roku putovať do Jeruzalema s nákladom úrody, ktorú tam mal obetovať a vykonať
množstvo rituálov. Počas sukotu musela rodina týždeň žiť v stánkoch mimo pohodlia domu. A
vôbec, všetky biblické inštrukcie ohľadne sviatkov sú plné „musíš“ a „nesmieš“ a „urobíš to a
iné“ prípadne „nebudeš robiť“. Ba cez proroka Habakuka raz povie: „Nenávidím vaše sviatky a
nevoňajú mi vaše zhromaždenia. ... na tučné pokojné obety sa ani nepozriem“ (5, 21).
Vyzerá to, akoby bol Boh jeden samoľúby vládca, ktorý
stále vymýšľa a nič mu nie je dobré. Lenže Boh taký nie je.
Vieme veľa o sviatkoch, ktoré slávime na zemi. Ale sú v Písme
aj miesta, ktoré hovoria o slávení v nebi? Prvé je v príbehu o
stratenej ovci a druhým je Baránkova svadba, ktorá nás čaká,
keď prídeme domov k Bohu navždy. Skvelé, však?
Boh oslavuje, keď ťa má pri sebe! Nie je samoľúby
vládca, ktorý chce byť vyvyšovaný. Je to Otec s citlivým
srdcom, ktoré je denne rozochvené očakávaním, či svoj deň
začneš a stráviš s ním. Teší sa, čo povieš, keď prídeš k nemu
navždy a zbadáš, čo ti pripravil. Keď má Boh celý deň tvoje
srdce pri sebe, má sviatok.
Je aj pre teba dôvodom na oslavu, že máš pri sebe
Boha? Množstvo príkazov nám dal preto, aby nás takémuto
životu učil. „Prinútil“ nás zatiahnuť ho do svojich životov, aby

mal šancu ukázať nám, aké dobré je byť s ním. Aké dobré je, keď sa aj my ľudia učíme byť
spolu. Cirkevný rok je vo svojich sláveniach usporiadaný s múdrosťou, ktorá ti kúsok po kúsku
odhaľuje Božiu tvár, aby si v potrebných situáciách vedel, ako žiť. A aby si vedel žiť aj potom
v nebi. Aj v tvojom živote budú chvíle Nazareta, Samárie, Kafarnaumu, Tábora, Golgoty, a ty
sa života nezľakneš. A nezľakneš sa ani smrti. S Bohom budeš vedieť čo a ako. Z času na
čas ti Cirkev ponúkne, aby si sa na odpustových či iných sláveniach stretol aj so širšou
rodinou, nielen tou farskou. Lebo tak bude aj na veľkej oslave Baránkovej svadby. Boh je
smutný, ak si človek jeho túžbu po vzájomnej blízkosti neváži. Trestá toho, kto nemá úctu k
sviatkom. Koná ako otec, ktorý nesie vzpierajúce sa dieťa do bezpečia. A bude mať bolesť z
toho, ak hostinu, ktorú ti chystá v nebi, chystá zbytočne. Tvoja túžba po ňom je preňho dôvod
na oslavu. Je jeho blízkosť dôvodom na sviatok aj pre teba?
Urobte niečo pre svoju dušu, ešte toto leto, možno už najbližší cirkevný sviatok či
nedeľu.

o. Rastislav (farár)
Liturgické okienko IX. časť
Epikléza
Vykúpenie ľudstva sa pripisuje druhej božskej osobe - Ježišovi Kristovi. Súčasne je
dielom celej Najsvätejšej Trojice. Názov epikléza pochádza z gréckeho slova „epiklesis“, čo
znamená privolávanie, vzývanie a vo všeobecnosti znamená vzývanie Svätého Ducha na
predložené eucharistické dary chlieb a víno. Kňaz sa v nej modlí, aby nebeský Otec zoslal
Svätého Ducha na ľud i na predložené dary: „Prinášame ti túto duchovnú a nekrvavú službu,
vzývame, prosíme a úpenlivo ťa žiadame: Zošli svojho Svätého Ducha na nás i na tieto
predložené dary.“ „A učiň tento chlieb drahocenným telom tvojho Krista.“ „A čo je v tejto čaši,
drahocennou krvou tvojho Krista.“ „Premeň ich Duchom tvojím Svätým.“ „Nech sú prijímajúcim
na občerstvenie duše, na odpustenie hriechov, na spoločenstvo v tvojom Svätom Duchu, na
posilnenie dôvery v teba, nie na súd alebo odsúdenie. Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „To, že sa
predložené dary stávajú Kristovým telom a jeho krvou, nespôsobuje človek, ale sám Kristus,
ktorý bol za nás ukrižovaný. Kňaz, ktorý ho predstavuje, vyslovuje tieto slová, ale ich účinnosť
a milosť sú od Boha. Hovorí: Toto je moje telo. Toto slovo premieňa obetné dary“ (KKC 1375).
Je dôležité si uvedomiť, že na oltári je samotné Telo a Krv Pána, to isté Telo, ktoré trpelo na
zemi, trpelo urážky, bolo popľuté, ukrižované, pochované, vstalo z mŕtvych, vstúpilo spolu s
Pánom na nebesia a sedí po pravici Otca. Podobu chleba si ponecháva len preto, aby mohlo
byť pokrmom pre človeka, ako sám Pán povedal: „Ja som živý chlieb...“ (Jn 6, 48).
Spomienky na živých a na mŕtvych
Po skončení epiklézy kňaz v modlitbe vyslovuje spomienky na jednotlivé stupne Cirkvi,
aby duchovné ovocie sv. liturgie bolo adresne aplikované celej Cirkvi. Začína spomienkou na
Cirkev oslávenú, teda na tých, ktorí svoj život ukončili vo viere a sú spravodliví pred Pánom.
Spomienkou na svätých ďakuje Bohu za ich vernosť a čnostný život. Medzi svätými má
najčestnejšie miesto presvätá Bohorodička, čo vyjadruje aj nasledujúce zvolanie: "Osobitne ti
prinášame túto duchovnú službu za presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu
našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu. Na túto výzvu celý chrám odpovedá oslavnou
piesňou „Dôstojne je velebiť teba, Bohorodička...“ ako orodovnicu za celý ľudský rod, ako
jedinú, ktorá sa pre svoju veľkú pokoru stala hodnou nosiť v sebe Boha a aby každý v tomto
okamihu pocítil, že najväčšou čnosťou je pokora a v srdci pokorného sa vteľuje Boh. Ďalej sa

kňaz rozpomína v tichej modlitbe na svätého proroka a Krstiteľa Jána, na svätých apoštolov,
svätca, ktorého pamiatku v daný deň slávime a na všetkých svätých.
Potom nasleduje spomienka na trpiacu cirkev, čiže na mŕtvych. Žiaden človek tu na
zemi presne nevie, kto zo zosnulých potrebuje pomoc v modlitbe, preto kňaz všeobecne
vysiela spomienku k Bohu takto: „A rozpomeň sa na všetkých, čo zosnuli v nádeji na
vzkriesenie a večný život. Daruj im pokoj tam, kde žiari svetlo tvojej tváre."
Nakoniec prichádza spomienka na živých - cirkev putujúcu na zemi, ktorá je najdlhšia.
Kňaz spomína cirkevných predstaviteľov, celý svet, všeobecnú cirkev, rehoľníkov a tých, čo
nás spravujú a ochraňujú. Po tichej modlitbe nasleduje zvolanie: „Predovšetkým sa Pane
rozpomeň na nášho Svätého Otca..., najosvietenejšieho arcibiskupa a metropolitu..., a
zachovaj ich pre svoje sväté cirkvi v pokoji, v plnom zdraví, statočných, nech po mnohé dni
života správne ohlasujú slovo tvojej pravdy." Ľud odpovedá: „I na všetkých i na všetko." V
tichu kňaz ešte spomína na tých, ktorí bývajú v tomto meste, na cestujúcich, chorých,
trpiacich atď. Ak chce spomína ešte na živých podľa vlastného úmyslu. V týchto spomienkach
sa vyprosujú plody Kristovej obety všetkým živým osobám a dušiam zosnulých.

o. Patrik (kaplán)

Farské oznamy
 dnes popoludní bude večiereň o 15:00 hod.
 od pondelka 20. augusta do piatku 25. augusta prebieha
v našej farnosti Týždeň pre všetky deti a mládež. S
veľkou radosťou na vás čakáme každý deň od 8:00 hod v našom pastoračnom centre,
kde je pre vás pripravený bohatý program, hry a radosť Božích detí.
 v dňoch 25.8 a 26.8 sa uskutoční Archieparchiálna odpustová slávnosť v Čirči. Bližšie
informácie nájdete na nástenke v chráme.
 v nedeľu 26. augusta bude naša pravidelná farská zbierka.
 v utorok 28.8, sa pomodlíme veľkú večiereň na sviatok Sťatia hlavy proroka,
predchodcu a krstiteľa Jána
 v stredu 29.8, slávime odporúčaný sviatok Sťatie hlavy proroka, predchodcu a krstiteľa
Jána. Sv. liturgie budú: ráno o 8:00 (cirkevnoslov.) a večer o 18:00 (slov.), na Bani o
16:00. V tento deň je predpísaná zdržanlivosť od mäsa.
 v sobotu 1. septembra budeme sláviť začiatok indiktu, teda nového cirkevného roka.
 všetkých mladých pozývame na púť do Ľutiny, ktorá sa uskutoční v dňoch 7.-8.
septembra. Podrobné informácie nájdete na nástenke vzadu v chráme. Bude tam
bohatý program, ktorí vyvrcholí v sobotu slávnostnou Archijerejskou sv. liturgiou,
vysielanou v priamom prenose STV. Po nej bude koncert skupiny Slnovrat.
 pozývame vás na stretnutia - FARNOSŤ DOKORÁN, každý štvrtok o 19:00, po sv.
liturgii.

Zábavné okienko

Ide opitý chlap k starej
pouličnej lampe a strká
kľúč dolu do dvierok na
lampe, samozrejme nie a
nie otvoriť. Ide okolo
policajt, ktorý ho chvíľu
pozoruje, potom pristúpi
k nemu a vraví. Skúste
silno zabúchať, musia byť
doma, lebo hore sa
svieti!!!
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