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Úvodník
Každý život prináša svetlé i tmavé dni. A čím viac človek žije v temnote, tým radostnejšie
očakáva svetlo. A keď príde, prežíva ho úprimne a v nádeji. Cez dušičky sme na hroboch
prosili o svetlo nádeje pre duše zosnulých, ale aj my živí túžime po svetle nádeje.
Aj Martu, ktorá roky pracovala v kameňolome so svojím manželom, postihlo obdobie
temna. Manžel prišiel o nohu, ktorú mu amputovali po závale kamením. A tak sa musela
starať doma o manžela aj chodiť do ťažkej práce. A aby toho nebolo dosť, lekári jej
diagnostikovali zlyhanie obličiek. Prv jedna, potom jej začala zlyhávať aj druhá. Vtedy jej lekár
povedal, že to bude vážne a že bude musieť chodiť na dialýzu. Prijala to, nevyčítala nič Bohu,
ale neprestávala bojovať a veriť. Bolo upršané počasie. V chráme sa dozvedela, že do
Prešova príde kňaz, ktorý má moc liečiť. Rozhodla sa, že pôjde. Bála sa, že ak bude pršať,
prechladne a zhorší sa jej zdravotný stav, no rozhodla sa. Ráno bolo ako vymenené. Slnko sa
predralo cez mraky a vysúšalo kvapky, čo popadali minulé dni. Potešila sa.
Keď si sadla a počúvala slová kňaza, bolo jej príjemne. Vlieval do jej srdca nádej a
pokoj. Hovorila si, že to stálo za to. Cítila sa silnejšia, pokojnejšia. Na konci prednášky
a modlitby kňaz zdvihol ruky a vyzval prítomných k prijatiu uzdravenia. Sklopila zrak a vo viere
si v duchu opakovala každé jeho slovo, aby jej nič neuniklo. Boli to silné slová plné viery.
Kňaz ešte ani nedohovoril a ona ucítila teplo na chrbte. Celý chrbát sa jej zohrieval, akoby
naň pražilo slnko. Nevedela, čo sa deje. Vari by aj ona bola tá vyvolená? Vari by aj ona mohla
byť naozaj uzdravená?
Stretnutie sa skončilo a ona prišla domov. Teplo na chrbte už dávno pominulo, ale jej
modlitby boli oveľa silnejšie. Boli plné nádeje. Modlila sa, ako len vedela, z celého srdca,
mysle i duše. Nešlo jej o seba, ale o manžela a deti. Ak by aj ona mala také veľké problémy,
kto sa o nich postará?! Ich deti, vedela to veľmi dobre, ale nechcela ich zaťažovať. Mali svoje
problémy. Preto pre nich a nie pre seba prosila Boha, aby tá nádej bola realitou. V stredu išla
na kontrolu pred prvou dialýzou. V pondelok jej už odobrali krv. Lekár skonštatoval, že sa
nemusia ponáhľať. „Zdá sa, že tá druhá oblička ešte stále ako-tak funguje,“ povedal jej.
Tešila sa. Zázrak, stal sa zázrak. O dva týždne išla znova. Sestrička ju privítala čudne:
„Pani Marta, sadnite si, musím vám ešte raz zobrať krv.“ „Prečo? Čo sa stalo?“ „Asi ju v
laboratóriu zamenili,“ ospravedlňovala sa sestrička. Po odbere dodala: „Ešte počkajte vonku,
keď budeme mať aspoň základné výsledky,
zavoláme vás.“ Krátko pred obedom si ju zavolala
sestrička dnu. Vošla neistým krokom. Nevedela, čo
sa deje. Hovorila si, že ak to dáva Boh, dá aj silu
všetko prijať. „No tak, ako sa má moja milá
pacientka?“ oslovil ju lekár. „Dobre, pán doktor.“ „Vy
sa modlíte, že?“ „Áno. Prečo sa pýtate?“ „Lebo vaše
modlitby boli vyslyšané. Vyzerá to tak, že vám

minimálne jedna oblička funguje na 100 percent. To znamená žiadna dialýza. Ale predsa,
urobíme ešte niekoľko vyšetrení, aby sme vedeli, na čom sme.“ Súhlasila. Jej srdce zaplavila
vlna radosti, ale aj vďaky Bohu za to, čo prežila. Vedela, že od tejto chvíle jej život patrí Bohu.
A že ak príde niekedy znova temnota, tak to bude iba preto, aby sa ešte viac tešila na svetlo.
A ako dopadli jej kontrolné výsledky? Lekári zistili, že jej fungujú obidve obličky. A v ich srdci
vznikla ďalšia pochybnosť, či predsa len ten Boh ich starých mám neexistuje. Bohu vďaka! On
má svetlo pre všetkých. I pre nás.

o. Rastislav (farár)

Liturgické okienko XIV. časť
Buď tvoja vôľa!
Z tejto prosby sú pre nás zrejmé nevyhnutne dve skutočnosti: Existuje Božia vôľa s nami
a pre nás, ktorá má byť meradlom našej vôle a nášho života. Charakteristikou „neba“ okrem
iného je to, že sa tam nevyhnutne deje Božia vôľa. Mohli by sme povedať: „Kde sa deje
Božia vôľa, tam je nebo!“ Zem sa stáva „nebom“ ak a nakoľko sa na nej uskutočňuje vôľa
nebeského Otca a je iba „zemou“, čiže protipólom neba, ak a nakoľko sa od Božej vôle
vzďaľuje. Preto prosíme, aby bolo na zemi ako v nebi, čiže aby sa zem stala nebom.
Čo je však Božia vôľa? Ako ju spoznávame? Ako ju môžeme konať? Sväté písmo
vychádza z toho, že človek vo svojom najhlbšom vnútri, teda zo svojho svedomia o Božej vôli
vie. Toto vedomie so Stvoriteľom, ktoré sme dostali ako dar, keď Boh stvoril človeka na svoj
obraz sa postupne vytratilo a stále slabne. Boh však k nám nanovo prehovoril a prehovára
počas celých dejín spásy. Jadrom zjavovania Božej vôle pre človeka je v biblickom zjavení
„Desatoro“ z vrchu Sinaj, ktoré Ježišova reč navrchu rozvíja, aby zažiarilo o to čistejšie v celej
hĺbke a veľkosti. Starozákonný pojem „spravodlivého“ označoval práve toto: Žiť z Božieho
slova, a teda z Božej vôle a dospieť do súladu s touto vôľou.
Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby plnil vôľu svojho Otca, ktorý je na nebesiach.
Pri Jakubovej studni hovorí učeníkom, ktorí mu priniesli jedlo: „Mojím pokrmom je plniť vôľu,
toho, ktorý ma poslal...“(Jn 4, 34). Základom Kristovho života bola jednota s Otcom. V prosbe
„Otčenáša“ počujeme predovšetkým rozhovor Syna s Otcom na Olivovej hore: „Otče môj, ak
je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty!“ „Otče môj, ak ma
tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa. (Mt 26,39.42). Takto
Kristus umožňuje človeku nahliadnuť do ľudskej duše a do jej stávania sa „jednou“ s Božou
vôľou. Toto tajomstvo odkrýva aj Žalm 40: „Hľa prichádzam, vo zvitku knihy je napísané
o mne, aby som plnil tvoju vôľu.“
Z tejto perspektívy teraz chápeme, že Ježiš je v tom pravom zmysle slova „nebo“ –
On, skrze ktorého sa dokonale deje Božia vôľa. Pri pohľade na neho sa učíme, že z vlastných
síl nikdy nemôžeme byť „spravodliví“. Ťažoba našej vlastnej vôle nás stále sťahuje preč od
Božej vôle, robí z nás iba „zem“. V spoločenstve s ním sa dozvedáme, čo je vôľa Božia.
V tejto prosbe Otčenáša sa modlíme za to, aby sme boli s Kristom čoraz viac a čoraz bližšie,
aby sme premohli svoj vlastný egoizmus a aby Božia vôľa nás urobila schopnými výšok, ku
ktorým sme povolaní. Každý deň sa môžeš pýtať: „Pane čo chceš odo mňa v dnešný deň?
Vedz, že nad všetkým, čo ťa postretne či krásne, ťažké alebo i smutné, je tvoj starostlivý Otec,
ktorý vie, čo najviac potrebuješ. Nebojme sa volať každý deň: „Staň sa Tvoja vôľa Pane!“
Lebo „...tým čo milujú Boha, všetko slúži na dobré!“ (Rim 8,28). (spracované podľa: RATZINGER, J BENEDIKT XVI.: Ježiš Nazaretský I. diel s. 165-167)

o. Patrik (kaplán)

Farské oznamy


V dňoch 10. - 18. novembra 2012 sa už po deviaty krát uskutoční Týždeň Cirkvi pre
mládež. V danom týždni dáva Cirkev ponuku mladým vychádzajúc zo slov Jána
Pavla II.: „Cirkev má veľa čo povedať mládeži a mládež má veľa čo povedať
Cirkvi. Tento vzájomný dialóg musí byť úprimný, zrozumiteľný a odvážny.“ (Ján
Pavol II., Christifideles laici 46). V pondelok po sv. liturgii bude v pastoračnom centre
stolnotenisový turnaj. V našom chráme v stredu premietneme o 19:30 film.



vo štvrtok 15.11. my gréckokatolíci vstupujeme do predvianočného pôstu - filipovky.
Zdržanlivosť od mäsa platí iba v piatky, kto však chce konať záslužné skutky môže
sa postiť aj v ďalšie dni. V predvianočnom pôste - filipovke, vždy v stredy a piatky
pred sv. liturgiami sa pomodlíme Moleben pred Narodením Ježiša Krista.



pozývame všetkých veriacich na Festival duchovných piesní, ktorý sa uskutoční v
sobotu 17.11. v katedrále v meste. Program začína o 14.00 hod.



V roku viery budeme vždy 17. v mesiaci sa budeme modliť moleben k
blahoslavenému biskupovi P.P.Gojdičovi a vždy 11. v mesiaci moleben k bl. biskupovi
Vasiľovi Hopkovi.



budúcu nedeľu 18.11. pozývame na farský deň úcty k starším. O 15.00 bude večiereň
a po nej sa presunieme na spoločné posedenie pri čaji a koláčiku do pastoračného
centra.



v utorok 20.11 sa pomodlíme veľkú večiereň s lítiou zo sviatku Vstupu našej presv.
Vládkyne Bohorodičky, Márie vždy Panny do chrámu.



v stredu 21.11. máme veľký sviatok Vstup našej presv. Vládkyne Bohorodičky do
chrámu, sv. liturgie budú ráno o 8.00 hod. (csl.) a večer o 18.00 (sl.), na Bani o 16:00.



je možnosť zapísať sa a vytvoriť novú "ružu" ružencového spoločenstva v našej
farnosti. Je potrebných 20 členov. Prihlásiť sa môžete na FÚ.



prosíme vás, aby ste v čase bohoslužieb v našom chráme parkovali svoje autá na
parkovisku pri Kauflande, aby sme nezhusťovali a neblokovali premávku.
Ďakujeme.



Začal sa Rok viery a Rok sv. Cyrila a Metoda. Pripomíname, že budeme vo farnosti
sláviť vždy v tretiu nedeľu v mesiaci, cirkevnoslovanskú liturgiu o 10:00 hod. a
modlitbu UTIERNE (slovensky), každú nedeľu o 7:00 hod. ráno.

Zábavné okienko
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