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Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov

ročník VII.

Úvodník
Zastav sa na chvíľu a čítaj! Istý muž píše: „Keď som včera vystupoval z vlaku, predo
mnou šla pomalým tempom stará babka. Ponáhľal som sa a nevedel som ju predbehnúť.
Vytáčala ma do nepríčetna. Vtedy som sa zarazil a povedal som si: "Kam sa ja vlastne
ponáhľam?" Ozvali sa vo mne výčitky svedomia, že som sa v duchu nahneval na babku, ktorá
má dosť času a okrem toho nemôže za svoju pomalosť. Celý život pracovala, možno veľa
vytrpela. A možno všetko trpezlivo niesla. A ja som netrpezlivý a malicherný. A to všetko len
preto, aby som bol o 10 minút skôr doma. Tých pár minút aj tak premrhám na internete alebo
pri telke. Alibisticky to zhodím na dobu, v ktorej žijeme.“
Všetci sa hrozne ponáhľame. A večer zistíme, že sme zase
toho veľa nestihli. Frustrovaní ľahneme a zaspíme spánkom
nepokojných. Cez sms si vyznávame lásku, komunikujeme cez
chat a do očí si nemáme čo povedať. Trápia nás účty, kariéra. V
schránkach sa nám hromadia maily, lebo "nemáme čas" odpísať,
na polici sa kopia knihy, lebo "nemáme čas" čítať, nevieme ako
vonia príroda, lebo "nemáme čas" si k nej privoňať. Ale dokedy to
vydržíme ? Čím chceme viac stihnúť, tým menej stihneme.
Venujeme priveľa času veciam, ktoré si ho nezaslúžia. Nevieme
sa zastaviť a uvedomiť si hodnotu vecí. Robíme veľa fotografií, ale už si ich ani neprezeráme.
Napálime ich na CD a tým to končí; počítače máme hudby, na ktorú nemáme čas, množstvo
televíznych kanálov, ktoré akoby jedna mater mala. Namiesto zábavy stres. Stále
kontrolujeme mobil, či nám niekto nevolal. Prestávame si vážiť krásne veci, kvôli ktorým sa
oplatí žiť.
Môj dedko v živote nebol v zahraničí, nemá
mobil, počúva jednu stanicu na svojom starom
rádiu. A napriek tomu si myslí, že prežil krásny
život. S úsmevom spomína. Teší sa z pekného
dňa, z vône dreva, zo svojich vnúčat. Žil ťažký
život, ale váži si ho. To my dnes nevieme. A tak
máme infarkty, rakovinu a depresie. A možno by
stačilo spomaliť. Tvrdenie, že sa to nedá,
neobstojí. Zamyslime sa, koľko času venujeme nepodstatným veciam. Skúsme vypnúť mobily
a počítače a porozprávať sa. Snáď som si uvedomil môj rýchly život včas, aby som spomalil.
Kamarát má chalupu v malej osade obkolesenej horami, nie je tam signál, žiadna telka,
obchod otvorený len v utorok a štvrtok a jedna krčma 5x5 m. Asi tam zabehnem, aby som
spomalil a nehneval sa na starých ľudí, ktorí si vážia zvyšok života a zbytočne sa neponáhľajú
za smrťou, tak ako mnohí z nás! Pekný deň... a spomaľ... žiješ len raz... a veľmi krátko...

o. Rastislav (farár)

Svätý prepodobný mučeník Lukián (15.10)
Rímsky cisár Maximián Galérius (305 – 311) vyhľadával, mučil a popravoval nielen
dospelých kresťanov, hlavne vzdelancov a biskupov, ale dokonca aj malé deti. S cieľom
dosiahnuť, aby sa pridŕžali pohanstva, ponúkal ich pokrmami, ktoré boli obetované domnelým
božstvám. Ak si nechceli vziať, zvyčajne prikázal vojakom, aby im násilím otvorili ústa.
Niektoré deti sa správali veľmi statočne a nedopustili sa zapretia viery ani v uvedenej situácii.
Pôsobivý a dojímavý príbeh tohto druhu čítame v životopise svätého Lukiána, ktorý pôsobil a
zomrel práve v tomto období.
Dve deti, rodných bratov, vychovávali rodičia k tomu, aby sa štítili modloslužby a klaňali
sa výlučne pravému Bohu v troch osobách. Pri jednom stretnutí s Maximiánom ich cisár
ponúkol sladkosťami, ktoré boli predtým obetované modlám. Keď to odmietli, vladár ich začal
milými slovami prehovárať. Deti však ustavične opakovali: „Rodičia nám povedali, aby sme
tieto pokrmy nejedli, pretože ten, kto ich bude jesť, rozhnevá Krista.“
Maximián predpokladal, že palicovanie spraví svoje a deti sa podvolia. Keď však naďalej
odporovali, ktorýsi radca pristúpil k nemu a potichu mu povedal: „Bude to veľká hanba, ak
malé deti, ktoré len nedávno vyrástli z plienok, svojou vytrvalosťou zvíťazia nad rímskym
cisárom. Veľký kráľ, vydaj tie deti mne a ja ich naučím uctievať si bohov.“
Keď mu cisár spomínané deti odovzdal, onen muž im oholil hlavy, natrel ich prudko
vznetlivou horľavinou a zamkol do vyhriatej sauny. Hlavy detí sa vznietili ako horiaca fakľa a
obidve v tomto utrpení vypustili dušu. Ako prvý zomrel mladší brat, ale vieru nezaprel. Starší,
keď to videl, zvolal: „Zvíťazil si, braček, zvíťazil si! Boh ti je pomocníkom!“ Nato pobozkal telo
svojho zosnulého brata a tiež padol na zem mŕtvy.
Uvedená udalosť mučeníckej smrti dvoch maloletých bratov nám ukazuje, aké obludné
rozmery môže nadobudnúť nenávisť tohto sveta voči Kristovým stúpencom. S danou
skutočnosťou treba počítať aj dnes, hoci momentálne sa tešíme relatívnemu pokoju, lebo
nikdy nevieme, aké časy nastanú. Okrem toho vidíme, že s pomocou Svätého Ducha môžu aj
malé deti nadobudnúť takú oddanosť Kristovi, akú bez váhania hodno označiť v najlepšom
zmysle slova za hrdinskú. Potvrdzujú sa slová Svätého písma, kde čítame: „Múdrosť sa
nemeria počtom rokov, ale rozvaha, to sú šediny pre človeka, život bez poškvrny, to je vek
pokročilý“ (Múd 4, 8b – 9). Kiežby všetky naše deti mali takúto vieru v Krista!
Keď Lukiána viedli na popravu, zbadal vojakov, ktorí zo strachu pred utrpením zapreli
Krista. Povedal im: „Hanba vám a posmech! Ako vojaci neprestajne obetujete v boji svoje
životy za pozemského kráľa, ktorý je dočasný, kladiete zaň svoje duše, a pritom sa nechcete
zmužilo postaviť za nebeského a večného Kráľa, ktorým je Kristus. A nielenže sa ľutujete, ale
dokonca ho zapierate! Uvážte: aký máte úžitok z poslušnosti pozemskému kráľovi? A zároveň
rozmýšľajte, čoho sa vzdávate, keď neposlúchate rozkaz nebeského Kráľa. Kvôli márnej úcte
a sláve sa vydávate takejto záhube. A kvôli svojmu Pánovi, ktorý za nás prelial svoju krv a
pripravil svojim služobníkom nevýslovné dobrá, nechcete znášať dočasné muky, aby ste
spolu s ním naveky kraľovali. Hanbite sa pred malými deťmi a slabými ženami, ktoré sa
správajú zmužilejšie ako vy! Veď ony sa statočne postavili za svojho Pána a stali sa akoby
silnými mužmi, zatiaľ čo vy sa bojíte múk a robíte zo seba akoby ženy a malé deti. Čo bude s
vami, keď vás Kristus povolá na svoj súd?!“ Keď to spomínaní vojaci počuli, s pokáním sa
obrátili ku Kristovi, vydali sa pozemským sudcom a pretrpeli všetky muky až po telesnú smrť.

Spracoval DS (prevzaté www.furca.sk)
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