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ročník VII.

Úvodník
V súčasnosti žijeme v pluralitnej, globálnej spoločnosti. Každý človek pochádza z nejakej
rodiny. Na svete žije veľa rodín a každá je iná. Aj napriek rôznosti má každá z nich svoju
základnú charakteristiku. Môžeme tak hovoriť o slovenskej, českej, talianskej, americkej či
indickej rodine... O rodine úplnej, či rozvrátenej. Podľa finančnej situácie máme rodiny bohaté,
chudobne, prislúchajúce k strednej vrstve... Podľa náboženstva či viery rozoznávame
kresťanskú rodinu, moslimskú rodinu, málo veriacu rodinu, neveriacu (ateistickú) rodinu...
Každá rodina sa teda líši svojím životom, zmýšľaním, fungovaním, zásadami...
Aká je, tá vaša rodina dnes, viete. Ale aká by mala byť, vaša
rodina! Čo však v uvedenom kontexte znamená kresťanská
rodina? Kto sa môže k nej rátať? Chceme ňou byť? Centrom
kresťanskej rodiny je Boží Syn, Spasiteľ sveta, Ježiš Kristus...
On je jej najväčším pokladom... Jeho slovo, príklad a
prikázania predstavujú svätý zákon, sú hlavnými kritériami
rozhodovania a zmýšľania... Kristus je v rodine prítomný skrze
úprimnú modlitbu, vieru a lásku... Tam sa o ňom rozpráva vždy
s úctou... Tam sa k nemu pravidelne modli... Tam sa vážne
berie slovo jeho evanjelia... V kresťanskej rodine je teda Boh
na prvom mieste... A keď je tak, aj všetko ostatne je na svojom mieste... V kresťanskej rodine
nie je pravidelné chodenie do chrámu len zvykom či vynútenou povinnosťou... Tam je nedeľa
sviatkom, pretože je to svätý deň... Tam sú rodičia vo veľkej úcte, lebo si ju zasluhujú... Tam
sa chráni a váži každé dieťa... Tam je otec hlavou rodiny a matka jej srdcom... Tam sú deti
Božím darom... Tam sú milujúci manželia a súdržní súrodenci... Tam je poslušnosť... Tam sa
nehovorí vulgárne ani hrubo, nespomína sa nadarmo Božie meno... Tam je bežne počuť slová
ako prepáč, odpusť mi, mrzí ma to... Tam je radosť povedať ďakujem a prosím... Tam každý
prikladá ruku k dielu, a to či už ma 5, 10, 15 alebo 30, 40, 50 rokov... Tam má každý svoj
podiel na budovaní dobrej rodinnej atmosféry... Tam sa nepozerá na peniaze či známky zo
školy, ale na osobu... Tam vládne skromnosť a ochota deliť sa, darovať svoj podiel, svoje
miesto, svoj čas... Tam nebýva záhaľka a roztopaš, ale poriadok a ochota... Tam je čistota,
úcta, rešpekt a dôstojnosť, a to nielen v dome, ale aj v srdciach členov rodiny... Tam vládne
pravda a dialóg... Tam je radosť a spokojnosť, veselosť i smiech... Tam počuť džavot aj
rozhovory... Tam je i obeta a slzy... Tam sú vrúcne modlitby a sebazapieranie... Tam je tvrdý
zápas a dôvera... Tam je všetko spojené s Kristom... Tam je všetko upriamené na Ježiša...
Tam vládne Kristov duch... Tam je kresťanská rodina...
Kresťanská rodina je teda veľkým pokladom, ktorý sa však nedá nájsť, kúpiť, požičať – dá
sa len každý deň budovať, tvoriť, a to v modlitbe...
Nech Vám Mária a začínajúci rok viery v cirkvi napomáha tento vysoký ideál obdivovať a
tvoriť...

o. Rastislav (farár)

Liturgické okienko XII. časť
Posväť sa tvoje meno
Prvá prosba Otčenáša nám pripomína druhé prikázanie
Desatora: "Nevezmeš Božie meno nadarmo." (Ex 20,7; porov. Dt
5,11) Čo je to však "Božie meno"? Spomeňme si na Mojžiša, ako
vidí na púšti ker, ktorý horí, no nezhára. Spočiatku ho ženie
zvedavosť pozrieť si tento tajomný jav zblízka. Potom však naňho z
kra zavolá hlas, ktorý hovorí: "Ja som Boh tvojho otca Abraháma,
Boh Izáka a Boh Jakuba." (Ex 3,6). Tento Boh ho posiela naspäť do Egypta s poslaním
vyviesť ľud Izraela z Egypta do zasľúbenej zeme. Mojžiš sa má v Božom mene dožadovať od
faraóna, aby prepustil Izrael.
Vo vtedajšom svete bolo veľa bohov; preto sa Mojžiš pýta na meno Boha, ktoré ho
vyznačuje vzhľadom na iných bohov osobitnou autoritou. Boh v skutočnom a pravom zmysle
slova neexistuje v množnom čísle. Boh je zo svojej podstaty iba jeden. Preto nemôže do sveta
bohov vstúpiť ako jeden z mnohých, nemôže mať meno spomedzi iných mien. Boh teda
odpovedá: "Ja som, ktorý som" - on v pravom zmysle je. Toto Božie sebaoznačenie sa
zapisovalo slovom YHWH a v Izraeli sa nevyslovovalo, nedegradovalo sa na jeden druh mien
bohov.
Každé meno vytvára možnosť oslovenia, vytvára vzťah. Keď Adam pomenúva zvieratá, to
neznamená, že objasňuje ich podstatu, ale že ich začleňuje do svojho ľudského sveta, vytvára
možnosť, aby ich mohol zavolať. Boh vytvára vzťahy medzi sebou a nami. Vstupuje do vzťahu
k nám a nám umožňuje, aby sme vstúpili do vzťahu k nemu. To znamená, že sa istým
spôsobom vydáva do nášho ľudského sveta. Stal sa osloviteľným a tým aj zraniteľným. Berie
na seba riziko vzťahu, spolubytia s nami.
Odovzdaním mena sa začalo to, čo sa splnilo v Božom vtelení. Ježiš sa vo veľkňazskej
modlitbe prezentuje ako nový Mojžiš: "Zjavil som tvoje meno ľuďom..." (Jn 17,6) To, čo sa
stalo pri horiacom kre v Sinajskej púšti, sa završuje v horiacom kre kríža. V svojom Synovi,
ktorý sa stal človekom, sa Boh teraz skutočne stal osloviteľným, takpovediac sa vydal do
našich rúk.
Z toho vidíme, čo znamená prosba o to, aby sa posvätilo Božie meno. Teraz to meno
môže byť zneužité, a tak môže byť poškvrnený sám Boh. Božieho mena sa môžeme zmocniť
pre naše zámery a tak môžeme znetvoriť Boží obraz. Čím viac sa vydáva do našich rúk, tým
viac môžeme zatemniť jeho svetlo. Martin Buber raz povedal, že pri všetkých hanebných
zneužitiach, ktoré boli spáchané v Božom mene, nás až môže prejsť chuť vyslovovať ho.
Zamlčať ho by však bolo ešte viac odmietnutím jeho lásky prichádzajúcej k nám. Mali by sme
sa snažiť očistiť poškvrnené meno, no sami to nedokážeme. Môžeme iba jeho samého prosiť,
aby na tomto svete nedal zhasnúť svetlu svojho mena. A táto prosba, aby sa on sám chopil
posvätenia svojho mena, aby pre nás zachoval podivuhodné tajomstvo svojej osloviteľnosti a
z našich znetvorení neustále vychádzal vo svojej pravej totožnosti, je pre nás zároveň veľkým
spytovaním svedomia. Ako zaobchádzam so svätým Božím menom? Stojím v bázni pred
tajomstvom horiaceho kra, pred nepochopiteľným spôsobom jeho blízkosti, až po prítomnosť
v Eucharistii, v ktorej sa skutočne celkom vydáva do našich rúk? Starám sa o to, aby sväté
spolubytie Boha s nami ho nezhadzovalo do špiny, aby nás pozdvihlo k jeho čistote a
svätosti? (spracované podľa: RATZINGER, J - BENEDIKT XVI.: Ježiš Nazaretský I. diel s. 146-158)

o. Patrik (kaplán)

Farské oznamy


tento týždeň je prvopiatkový, spovedáme ako zvyčajne
hodinu pred sv. liturgiou, teda od 17:00 hod. V piatok
dopoludnia spoveď chorých, na Bani o 15:00 sv.
spoveď po nej sv. liturgia o 16:00 hod. V kaplnke Božieho milosrdenstva bude od
9:00 vystavená Eucharistia a o 14:45 hod. bude adorácia s poklonou najsvätejšej
Eucharistii.



pozývame mládež od 14 rokov na stretká, ktoré sú každú stredu po sv. liturgii.
Príďte diskutovať na rôzne témy, získať správny pohľad a obohatiť sa o skúsenosti s
Božím slovom. Téma už túto stredu: Okultizmus, tetovanie a piercingy.



pozývame vás na stretnutia - FARNOSŤ DOKORÁN, každý štvrtok o 19:00, po sv.
liturgii. Vaše osobné prosby, vďaky, modlitby i návrhy na témy môžete vhadzovať do
označenej krabičky vzadu na stolíku.



pozývame deti a mládež v piatky o 16:00 na stretká v pastoračnom centre a o 18:00
detské sv. liturgie. Nezabudnite ani na svoje "námornícke preukazy" a príďte si
potvrdiť body za každú sv. liturgiu, stretko, či zadanej úlohy ktorej sa zúčastnite. Pre
"Kristových námorníkov a princezné" s najväčším počtom bodov čakajú hodnotné
ceny a prekvapenia.



Svätý otec Benedikt XVI. svojím apoštolským listom Porta fidei (Brána viery) ohlásil
otvorenie Roka viery, ktorý sa začne 11. októbra 2012 a potrvá do 24. novembra
2013. Rok viery je pre nás ponúknutá milosť na prehĺbenie živej viery u každého
kresťana. K tomu nám môže poslúžiť aj brožúrka ČÍTANIA SV. PÍSMA NA ROK
VIERY, aby sme objavili bohatstvo celej Biblie a zoznámili sa s celým sv. Písmom
počas jedného roka. Brožúrka obsahuje rozdelenie čítaní Sv. Písma na každý deň a
môžete si ju zakúpiť vo farskom chráme vzadu na stolíku. Cena 0,35€.



V našej Prešovskej archieparchii sa Rok viery prelína s Rokom Cyrila a Metoda, čo
nám ponúka ešte väčšiu možnosť k prehĺbeniu duchovného života a znovuobjavenia
vlastných koreňov. Preto Rokom viery začíname vo farnosti sláviť vždy v tretiu
nedeľu v mesiaci, cirkevnoslovanskú liturgiu o 10:00 hod. a modlitbu UTIERNE
(slovensky z knihy Modlitby a piesne), každú nedeľu o 7:00 hod. ráno. Začíname už
túto nedeľu 7.7.2012. Príďme odhaliť časť z dedičstva našich predkov a oživiť svoj
duchovný život.

Zábavné okienko
Dvaja zafačovaní
pacienti sa preberú v
pražskej nemocnici.
Zistia, že sú
spolucestujúci zo
včerajšej havárie.
-"Jak to vlastně
bylo?"- pýta sa prvý. "Tys přece říkal: zleva
volno, zprava taky!"
-"Kdepak, kamaráde,
já říkal: zleva volno,
zprava tanky!"

Hádanky
Dierka pri dierke, srsti dosť; pritíska, nadúva,ktosi ho načúva; a keď
capček spľasne, hneď radosť vyhasne. /Gajdy/
Ostrý hosť som vám, keď k vám zavítam. Ľudia ma však radi majú k
hostinám ma pozývajú a šunku mi predkladajú. /Chren/
Viete, ako sa povie po čínsky "V rabec zožral koňa"?
ČVIRI HAMI MIHAHA!

Prevzaté, spracoval DS
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