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ročník VII.

Úvodník
Rodičia majú zvrchované právo vychovávať deti – odňaté im môţe byť iba rozhodnutím súdu. Svoju
výchovu však čoraz viac prenášajú na školu, televíziu, rádio alebo internet, čo formuje, resp. deformuje
dnešnú mladú generáciu. Tieto sa ale snaţia ovládnuť nepriatelia Cirkvi, a šíria novú morálku. Tá sa
vyznačuje relativizmom (nič nie je zlé), tolerantnosťou (v ich ponímaní znamená kolaboráciu) a
redukovaním správania na dôsledky (morálne je všetko, čo prináša ţelaný výsledok).
Aj sami sme zaţili dobu komunizmu, keď nám chceli v škole vsugerovať svoju náuku. Dnes hoci po
totalite, naďalej zostáva zväčša protikatolícka, pričom sa stupňuje. Veď v dejepise sa deti učia o
„demokratickosti“ Veľkej francúzskej revolúcie, v mene ktorej boli ale masakrované stovky kňazov... Na
zemepise zas počúvajú o preľudnenosti Zeme, aby si tak deti osvojili, ţe ich „globálnou“ povinnosťou je
mať len jedno, prípadne dve deti... Na hodinách biológie učitelia deťom nahovárajú, ţe homosexuálne
správanie je prirodzené... Zdravotná či sexuálna výchova ich presviedča o tom, ţe masturbácia je zdravá
(UNESCO to odporúča učiť deti od veku 5 rokov)... Občianska výchova propaguje práva, ktoré v sebe
zahŕňajú i „právo“ zabiť nenarodených, chorých alebo starých...
Poznajú vôbec rodičia učebné osnovy a snaţia sa ich ovplyvniť? Štátne školy predstavujú aj ďalšie
nebezpečenstvo pre morálnu deformáciu detí. Zlé časopisy, vtipy, filmy, vzťahy, zlá hudba či móda sú
prostredníctvom spoluţiakov realitou u detí. Vplyv na dieťa sa v takomto prostredí ustráţiť nedá. Mnohí
rodičia si ale myslia, ţe deti sa to i tak časom dozvedia, preto ich posielajú na prestíţne školy a univerzity,
aby mali dobrú perspektívu úspešnej kariéry. Celé roky teda do svojich detí investujú čas, energiu,
modlitby, peniaze a potom ich nechajú morálne sa skorumpovať – napr. na univerzite ďaleko od domu
(zmiešané internáty a podobne). V čase formovania dieťaťa a mladého človeka je veľmi dôleţité, ako sa
dozvie o realite ţivota. Niektoré veci však nepotrebuje okúsiť nikdy (drogy, pornografiu či predmanţelský
sex).
Uţ vieme, ţe televízia má veľa nástrah. Rodičia ale i naďalej podceňujú hudbu. Tej zahraničnej sami
nerozumejú, a tak nechávajú svoje dieťa denne absorbovať výplody často skazených interpretov. Speváci
sa potom ľahko stávajú idolmi, a to i napriek pochybnému ţivotnému štýlu. Podobne je to aj s filmami. Uţ
sme si zvykli, ţe takmer kaţdý film má erotickú scénu a ţe sa v ňom pouţívajú vulgarizmy. Prehliadame
to – veď sa tam deti môţu lepšie oboznámiť s realitou, môţu sa zabaviť... Sami rodičia pozerajú horory,
pričom ich nechávajú sledovať i svoje deti... Kupovaním novín a časopisov – vraj kvôli televíznemu
programu – podporujú, často aj kresťanské rodiny, šírenie erotických obrázkov a „sluţieb“... Samotné
kresťanské matky obliekajú svoje mladé dcéry, ešte deti, do minisukní, a to i do chrámu...
Iste, deti je potrebné viesť pozitívne – musíme sa však vedieť ohradiť voči tomu, čo je nemorálne,
necudné, nevšímavé, neslušné. V týchto oblastiach sú útoky diabla na mladú dušu najnebezpečnejšie i
najrafinovanejšie. Ak nám teda naozaj záleţí na tom, aby naše deti, vnúčatá, krstňatá, netere či synovci
ţili v posväcujúcej milosti, nebojme sa neúnavne vysvetľovať, čo oberá dušu o milosť a o krásu. V
opačnom prípade sa aj my sami – pod maskou falošnej tolerancie – stávame egoistami, spokojnými so
sebou, a ignorujeme potreby druhých... A tie sú najviac v rovine nemateriálnej...
Je vhodné a od kresťanov zodpovedné, aby svoje deti nechali formovať v cirkevnej, pochopiteľne
katolíckej škole, na všetkých úrovniach. Nikdy to však nenahradí rodičov, ktorí vlastným príkladom vtlačia
svojim deťom vieru a cnosti, ak aj oni rastú osobnostne i vo viere. Aţ potom môţe v nich rásť vzájomná
Kristova láska, ktorá je viac ako všetky tituly či materiálne zabezpečenie.
Ţelám všetkým nám rodičom i vychovávateľom veľa svetla do výchovy v celom roku 2012.

o. Rastislav (farár)

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (2. Február)
„Zamyslenie nad týmto sviatkom - PaedDr. František Dancák“
Raz som počúval rozhovor mladých ľudí,
ktorí hovorili o nejakej hudobnej skupine. Jeden
z nich sebavedome chrlil rôzne informácie a
podrobnosti o členoch tejto skupiny. Všetci na
neho s údivom pozerali. Až na jedného. Ten
povedal: „To je nič. Ja som sa s nimi stretol a
hovoril s nimi.“ Hneď bolo priam cítiť obdiv
všetkých. Aké mal šťastie, že s nimi hovoril, že si
s nimi podal ruku...
Každý z nás sa v živote stretol s nejakými
významnými osobnosťami. A bolo ich mnoho.
Zvlášť si spomínam na stretnutie s pápežom
Pavlom VI. alebo Jánom Pavlom II., s bl.
Vasiľom Hopkom, s misionárom v Ekvádore
Jánom Šutkom či so Štefanom Romanom z
Kanady. V pamäti sa mi vynárajú spomienky na
stretnutie s prvým kozmonautom Jurajom
Gagarinom, s prvou kozmonautkou Valentínou
Tereškovovou, s
kozmonautom Vladimírom
Remekom, s atlétom Emilom
Zátopkom a jeho manželkou
Danou, so spevákom Deanom
Readom. Mám od nich aj podpis vo
svojom
pamätníku.
Sú
to
stretnutia, z ktorých má človek
zážitky,
spomienky,
ktoré
obohacujú, pretože to nie sú
každodenné stretnutia.
Ale čo je to oproti k stretnutiu,
o ktorom počúvame na sviatok
Stretnutia Pána – stretnutiu
Simeona a
Anny s Ježišom v
jeruzalemskom chráme. Dokonca vo východnom
obrade
Simeona
nazývame
bohonoscom,
nositeľom Boha, pretože vo svojom náručí mohol
na chvíľu držať Ježiša Krista, Spasiteľa sveta.
Preto s radosťou vyhlasuje, že už môže pokojne
zomrieť, lebo aj jeho oči uvideli toho, ktorého
očakával Izrael. Podobne ho uvidela aj Anna,
velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo
očakávali vykúpenie Izraela (porov. Lk 2, 22 –
40).
Čo je však na tomto stretnutí pozoruhodné?
Do jeruzalemského chrámu priniesli malého
Ježiša Panna Mária s Jozefom. Vtedy ich prijal

kňaz Simeon, ktorý z vnuknutia Svätého Ducha
prišiel do chrámu. Iste, boli tam aj iní ľudia,
možno ich tam bolo mnoho. A predsa ho
spoznali iba Simeon a Anna.
Sv. Lukáš o Simeonovi hovorí, že to bol
„človek spravodlivý a nábožný... a Duch Svätý
bol na ňom“ (Lk 2, 25). O Anne hovorí, že ako
vdova „z chrámu neodchádzala, vo dne v noci
slúžila Bohu pôstom a modlitbami“ (Lk 2, 37). Na
toto stretnutie boli teda vnútorne pripravení, a
práve preto sa im ho dostalo.
Aj my sa môžeme, ale aj nemusíme stretnúť
s Kristom. Stretne sa s ním ten, kto vo svojom
srdci nosí túžbu po tomto stretnutí a pripája k
tomu aj osobnú zbožnosť. Napríklad aj vo
svätom prijímaní. Ak sme na to pripravení,
prijatie Ježiša v Eucharistii je pre nás „na
uzdravenie duše i tela“. Ak sme nepripravení,
potom je pre nás tento pokrm „na súd alebo
odsúdenie“.
Prichádzať do chrámu, prijímať
Ježiša
v
Eucharistii
ešte
neznamená poznať Ježiša a mať
ho vo svojom srdci. Ježiš Kristus to
povedal veľmi jasne. A týka sa to
aj tých najvernejších. Prví môžu
byť poslední, ak budú zanedbávať
vnútorný život viery a spoliehať sa
na svoju zdanlivú istotu príslušnosti
k Cirkvi alebo na vonkajšie úkony
zbožnosti. Pri poslednom súde
môžu byť mnohí prekvapení, kto
bude viac odmenený, kto bol ozajstným
kresťanom a kto sa ním len zdal byť.Ježišove
slová budú jasné: „Ja neviem, odkiaľ ste!“ (Lk
13, 25)
Hľaďme teda, aby sa tieto slová nestali
pravdou, ale podľa príkladu Simeona a Anny
sme na konci nášho života mohli povedať, že
sme sa naozaj stretli s Ježišom. Nech nám na
spoznanie toho, že Ježiš Kristus je Boží Syn,
ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov, a že
každý z nás je prvým z nich, poslúži aj tento
svätý pôstny čas, do ktorého vstupujeme.

Spracoval DS (prevzaté casopis Slovo, r.2008)

NÁŠ IKONOSTAS: Ikona Kainova bratovražda
Boţie slovo vraví, ţe hriech plodí ďalší hriech a práve druhá
ikona Starého zákona na našom ikonostase akoby potvrdzovala
prvú ikonu a tak aj toto pravidlo. Na prvej ikone sme mali
vyobrazenú situáciu po prvom hriechu Adama a Evy - vyhnanie z
raja. Týmto prvým hriechom sa akoby začal domino efekt
hriechov ľudstva, ktoré mohol zastaviť uţ iba Boh a to práve cez
svojho Syna Jeţiša Krista.
Druhá ikona vyobrazuje priamych potomkov Adama a Evy Kaina a Ábela. Pečať hriechu, ktorá neviditeľne je otlačená do
celého pokolenia ľudstva však začína naplno účinkovať uţ pri
Adamových deťoch. Pozrime sa ako danú situáciu opisuje Sväté písmo:
"Ábel bol pastier oviec, Kain roľník. Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z poľných plodín. Aj
Ábel obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho
obetu. Na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol. Kain sa veľmi rozhneval a zamračila sa mu tvár.
Tu povedal Pán Kainovi: „Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? Či nie je to takto: Ak robíš
dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť,
a predsa ty ju máš ovládať?“ Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: „Vyjdime si von!“ A keď boli na poli,
napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho. A Pán povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat Ábel?“ On však
odvetil: „Neviem. Či som ja strážca svojho brata?“ Pán povedal: „Čo si to urobil?! Hlas krvi tvojho brata
hlasno volá zo zeme ku mne. Buď teraz prekliaty zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata
z tvojich rúk! Keď budeš obrábať pôdu, neprinesie ti nijakú úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi.“ Kain
povedal Pánovi: „Môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený. Hľa, ty ma dnes odháňaš od zeme
a budem sa skrývať pred tvojou tvárou; nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma nájde, zabije
ma.“ Pán mu však povedal: „Nie tak! Lebo každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú pomstu si odnesie!“
Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho nájde, nezabil."
Táto situácia je veľmi jednoducho a výstiţne vyobrazená aj na ikone. Čo sa týka jednotlivých prvkov
na ikone, tak je dôleţité spomenúť mimiku tvárí oboch bratov. Zatiaľ čo v tvári Kaina je vidieť, ţe ako keby
ho tento skutok ani netrápil - má pokojnú tvár, je zmierený s týmto skutkom a pripravený na bratovraţdu;
tvár Ábela je zasa utrápená, nevie pochopiť prečo to robí Kain, či vari on za to môţe, ţe Bohu sa viac
páčila jeho obeta? Ale aj napriek tomu koná gesto rukou, ktorú ma zdvihnutú smerom k nebu. To je
vyznanie mučeníka, ktorý týmto gestom vraví: "Bože odpusť mu lebo nevie čo robí"
Na ikone je v pozadí vyobrazený strom, ktorý má pomerne malú jednoduchú korunu. Tento strom je
jednak predobrazom stromu pokušenia v raji, ktorý vzbudil nutnosť tohto večného úpadku do hriechu; ale
na druhej strane je aj symbolom spásonosného dreva Kríţa, ktorým má byť staré previnenie napravené.

o. Michal (kaplán)

Farské oznamy
- stále v utorky pred sv. liturgiou sa modlíme Moleben
k sv. Cyrilovi a Metodovi
- 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. Dátum
prvého stretnutia je 29.januára. Stretneme sa po sv. liturgii o 10.00 hod.
- v túto nedeľu 29.1. bude pri sv. liturgiách zbierka pre našu Gréckokatolícku
teologickú fakultu a Katolícku univerzitu v Ružomberku

- týždeň od 30. januára je prvopiatkovým. Spovedať budeme ako vždy, hodinu
pred sv. liturgiou. Chorých budeme spovedať v piatok 3.2. v dopoludňajších
hodinách.
- v stredu 1.februára sa po večernej sv. liturgii pomodlíme veľkú večiereň s
lítiou zo sviatku Stretnutia Pána.
- vo štvrtok máme sviatok Stretnutia Pána. Sv. liturgie budú o 8.00 (csl.) a
večer o 18.00 (sl.) a na Bani o 16.00 (sl.). Pri sv. liturgiách bude požehnanie
sviec a myrovanie. Po večernej sv. liturgii nebude tak ako stále adorácia,
keďže je sviatok.
- v sobotu 4. februára je fatimská sobota. Táto februárová fatimská sobota tak
ako vždy je určená pre náš prešovský protopresbyteriát. Z Prešova pôjde
autobus - spoločne za všetky farnosti, preto je potrebné prísť sa nahlásiť do
sakristie a hneď zaplatiť zálohu 2 €.
- v nedeľu 5. februára bude prvá sv. liturgia o 8.00 hod. v cirkevnoslovanskom
jazyku
Zábavné okienko
Spoznajme svet zvierat: Ľadový medveď

Minister financií vystupuje na mítingu: -Drahý občania Slovenska, mám pre vás dve
novinky. Jednu dobrú a druhú zlú ... Povedz najprv tú dobrú !!!- kričia občania Našej
milovanej republike sa dnes podarilo uhradiť celý zahraničný dlh!! -Hurá!!! -A teraz tú zlú
... -Máme 72 hodín na opustenie republiky ...
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