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Úvodník
Toto je čas, kedy sa pripravujeme na najkrajšie sviatky roka – Narodenie Ježiša
Krista - Vianoce. Pre kresťanov je to Filipovka, či advent, ale vždy je to čas pozrieť
hore, myslieť na Toho, kto prichádza k nám s láskou, ako najväčším darom. V tomto
období dokonca aj tí, ktorí sú neutrálni, či dokonca odmietaví voči posolstvu
evanjelia sú ochotní počuť o tom, ako sa Všemohúci Boh stal človekom. Aj tí, ktorí
sa nezaujímajú o náboženstvo sú otvorení prijať radostnú zvesť o tom ako sa Kristus
narodil ako malé bezbranné dieťa, aby neskôr zomrel na kríži a zaplatil tak najvyššiu
cenu za naše vykúpenie.
Na druhej strane sa však tieto sviatky dostali do tieňa komercie a materializmu.
Ľudia sa naháňajú za tými najvyberanejšími lahôdkami a čo najnákladnejšími darmi,
čo sa žiaľ v mnohých prípadoch vzťahuje i na nás, kresťanov. Potrebujeme sa preto
pozrieť na skutočný zmysel Vianoc. Anglický výraz „Christmass“ tento význam
vystihuje oveľa lepšie ako slovenský ekvivalent. Vo štvrtom storočí, kedy sa
kresťanstvo stalo oficiálnym náboženstvom Rímskej ríše, začali kresťania oslavovať
niečo ako Kristove bohoslužby („Christ mass“). Tento zvyk sa neskôr začal
oslavovať raz ročne v Decembri ako pripomenutie si Kristových narodenín. A tak
vlastne vznikla slávnosť, ktorú dnes poznáme ako Vianoce. Zmyslom Vianoc je teda
slávenie narodenia nášho Pána Ježiša Krista. Avšak ak máme sláviť tieto sviatky
ako Jeho skutočné narodeniny, musíme si položiť otázku: „Čo by nášho Pána
potešilo na narodeniny?“
Predstavte si, že ste pozvaní na narodeninovú oslavu. Avšak počas oslavy si
všetci pozvaní vymieňajú dary medzi sebou a nikto si ani nespomenie na hlavného
oslávenca. To je presne to, čo sa dnes počas Vianoc často krát deje. Potom však
musíme uznať, že to nie je Kristova oslava, ale naša oslava. Ak chceme niekoho
obdarovať, tak najlepší spôsob je, že sa tej osoby buď priamo spýtame, čo by si
priala alebo ju veľmi dobre poznáme
a vieme, čo by ju potešilo. Skúsme si teda
položiť otázku: “Čo by si Kristus prial na
svoje narodeniny?“ Božia vôľa je vyjadrená
v Jeho Slove. V Evanjeliu podľa Matúša
čítame: „Lebo hladný som bol a dali ste mi
jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; prišiel
som ako cudzinec a prijali ste ma; bol som
nahý a zaodeli ste ma; bol som nemocný

a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Matúš 25:35;40).
Tieto verše nám poskytujú odpoveď na našu otázku. Tak ako Kristus zaplatil
cenu a prišiel medzi nás a prebýval medzi nami, tak chce, aby sme sa aj my sklonili
k niekomu, kto nám to nemôže žiadnym spôsobom vrátiť. Ak si všimneme tých, ktorí
sú chorí, bez prístrešia, osamelí, či vo vysokom veku, tak vlastne slúžime samému
Pánovi. Skúsme si teda aj my počas tohtoročných Vianoc položiť túto otázku: „Je
niečo, čo môžem ja darovať Kristovi k Jeho tohtoročným narodeninám?“

o. Rastislav (farár)

Liturgické okienko XV.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
Štvrtá prosba Otčenáša sa nám zdá byť pre človeka najpodstatnejšou. Pán vie
o našich potrebách a uznáva ich. On, čo svojim učeníkom hovorí: "Nebuďte
ustarostení, čo budete jesť..." (Mt 6,25), nás predsa len pozýva, aby sme sa modlili
za svoju poživeň a aby sme tak našu starosť preniesli na Boha. Chlieb je plod zeme
a práce ľudských rúk, no zem neprináša nijaké plody, ak zhora nedostáva slnko a
dážď. Táto súhra vesmírnych síl, ktoré nemáme v rukách, stojí proti pokušeniu našej
pýchy dávať si život sami a len pomocou našich schopností. Sme pozvaní prekročiť
naše hranice. Iba v otvorenosti voči Bohu sa stávame, veľkými, slobodnými. Smieme
prosiť , ba máme prosiť. Vieme, že ak už pozemskí otcovia dávajú dobré dary svojim
deťom, keď ich o ne prosia, Boh nám neodmietne dobrá, ktoré môže darovať iba On.
(porov. Lk 11,9-13)
Svätý Cyprián vo svojom výklade Pánovej modlitby, podčiarkuje opäť slovíčko
"náš". Modlíme sa v spoločenstve učeníkov, v spoločenstve Božích detí, a nik preto
nemôže myslieť iba na seba. Modlíme sa za "náš" chlieb, teda aj za chlieb pre
druhých. Kto má chleba nazvyš, ten je vyzvaný, aby sa podelil. Páter Kolvenbach
dodáva: "Ako sa pri volaní nášho Otca k stolu Pána a pri oslave Pánovej večere
môže vôbec niekto zdráhať prejaviť neotrasiteľnú vôľu dopomôcť ku každodennému
chlebu všetkým ľuďom, svojim bratom?" Touto prosbou v prvej osobe množného
čísla nám Pán hovorí: "Vy im dajte jesť!"
Prosba o chlieb, o chlieb ktorý je iba na dnes, vyvoláva zároveň spomienku na
štyridsaťdňové putovanie Izraela po púšti, keď ľud žil z manny - z chleba, ktorý mu z
neba posielal Boh. Každý si smel nazbierať iba toľko, koľko potreboval na jeden deň,
len v šiesty deň si smeli nazbierať zásobu na dva dni., aby zachovali príkaz o
sobote. (Porov. Ex 16,16-22) V spoločenstve učeníkov, ktoré každý deň žije nanovo
z Božej dobroty, sa obnovuje skúsenosť putujúceho Božieho ľudu, ktorí Boh živý aj
na púšti.
Cirkevní otcovia prakticky jednomyseľne chápali štvrtú prosbu Otčenáša ako
prosbu o Eucharistiu. V tomto zmysle je Otčenáš eucharistická modlitba pri oltári,
počas svätej liturgie. Téma chleba má v Ježišovom posolstve veľmi dôležité miesto -

od pokúšania na púšti, cez rozmnoženia chleba až po
Poslednú večeru. Veľká reč o chlebe je aj v šiestej kapitole
Evanjelia podľa Jána. Na začiatku je tu hlad ľudí, ktorí
počúvali Ježiša a ktorých Ježiš nechce prepustiť bez toho,
aby ich nasýtil, teda bez "potrebného chleba", ktorý
potrebujeme pre život. Ježiš však túto biologickú potrebu
chleba rozširuje ďalej: "Nielen z chleba žije človek, ale z
každého slova, ktoré vychádza z Božích úst." (Mt 4,4). Zázračne rozmnožený chlieb
pripomína zázrak manny na púšti a zároveň poukazuje až za seba. Poukazuje na to,
že opravdivým pokrmom človeka je večné Slovo. Večné Slovo sa stáva chlebom pre
človeka až vtedy, keď "sa stane telom" a prehovorí k nám ľudskými slovami.
Tretie veľmi dôležité prekročenie sa stane pre ľudí v Kafarnaume až
pohoršením: Ten, ktorý sa stal človekom, sa nám dáva vo sviatosti a až tak sa večné
Slovo dokonale stane mannou, darom budúceho chleba, už dnes. Ešte raz si
pripomeňme slovo sv. Cypriána, ktorý zdôrazňuje slovo "náš". Vzťahuje sa práve na
Eucharistiu, ktorá je osobitným spôsobom "náš" chlieb, chlieb učeníkov Ježiša
Krista. My, čo smieme prijímať Eucharistiu ako náš chlieb, sa však stále musíme
modliť aj za to, aby nik nezostal odrezaný, oddelený od Kristovho tela. "preto
prosme, aby "náš" chlieb, Kristus, nám bol denne dávaný, aby sme sa my,
zostávame a žijeme v Kristovi, neodlúčili od jeho uzdravujúcej sily a od jeho tela."
(spracované podľa: RATZINGER, J - BENEDIKT XVI.: Ježiš Nazaretský I. diel s.
165-167)

o. Patrik (kaplán)

Farské oznamy
 všetkým darcom a dobrodincom, ktorí prispeli na mikulášske balíčky pre
naše deti srdečne ďakujeme.
 pokračuje kampaň "Mladí za rodinu 2012". Úmysly na ďalšie obdobie:
o 10.12. - 16.12. : za rodiny v kríze a po rozvode a ich podporu od
cirkevného spoločenstva
o 17.12. - 23.12. : za starostlivosť o starých a chorých členov rodiny
o 24.12. - 30.12. : za múdrosť pri výchove a svedectve viery v rodinách
a za posvätenie rodín.
 v utorok 11.12. sa po sv. liturgii pomodlíme moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi.
 15.12. bude predvianočné upratovanie chrámu o 9:00 hod.
 v nedeľu 16.12 bude o 10:00 csl. sv. liturgia.
 23.12 v nedeľu o 15:00 hod. bude u nás predvianočná sv. spoveď viacerými
kňazmi a po nej sv. liturgia o 17:00 hod.

 stále je možnosť zapísať sa a vytvoriť novú "ružu" ružencového
spoločenstva v našej farnosti. Je potrebných 20 členov. Prihlásiť sa môžete
na FÚ.
 naša veriaca speváčka Anka Servická ponúka nové CD, koledy í ľudovky. V
našom chráme za mimoriadnu cenu len 7 €. Môžete si zakúpiť na farskom
úrade. Vhodný darček na Vianoce!
 dávame vám do pozornosti otvorenie novej ambulancie lekára pre
dospelých v priestoroch Grkat. ABÚ na Hlavnej 4A. Deň otvorených dverí
bude 10.12. Manželka kňaza Mudr. Zuzana Mojzešová začne ordinovať
2.1.2013.
 Gréckokatolícka charita Prešov bude zbierať v Tescu Prešov na Sídlisku III.,
každý štvrtok, piatok a sobotu od 29.11.2012 do Vianoc. Ďakujeme
 prosíme ochotných jednotlivcov či rodiny, aby sa zapojili do akcie „Vianočné
dieťa“ – t. j. pripravili darček v škatuli od topánok pre 1 dieťa, ktoré žije
v sociálnej núdzi našej farnosti. Vzadu pri stolíku je zodpovedná animátorka
u ktorej sa môžete nahlásiť a vybrať vekovú kategóriu, pre aké dieťa bude
váš darček určený. Ďakujeme
Zábavné okienko
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