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Úvodník
Minule som s rodinou navštívil aquapark v Maďarsku. Jeho súčasťou je veľký bazén
s vlnami – obrovské kúpalisko, v ktorom každých pár minút narážajú vlny. Môj sedemročný
syn a ja sme v tom bazéne strávili veľa času. Vždy, keď sa k nám blížila vlna, povedal som
mu: „Teraz si predstavme, že Ježiš na nás vylieva svoju milosť.“ Keď nás vlna zasiahla
a prešla, zasmiali sme sa a povedali: „Ďakujeme ti, Ježiš, za túto vlnu milosti!“
Vo svojom živote som sa často modlil za ľudí. Niekedy sa modlíme za vnútorné uzdravenie
bolestivých spomienok. Inokedy za telesné uzdravenie. A niekedy sa modlíme za hlbšie
prežívanie Božej lásky. Vždy, keď sa takto za niekoho modlíme, spomeniem si na obraz vlny.
Požiadam človeka, s ktorým sa modlím, aby si predstavil, že Ježiš mu posiela vlny
uzdravenia, nádeje a lásky. Takáto utešujúca predstava pomohla mnohým ľuďom, aby sa
otvorili pre Pána a prijali milosť Sv. Ducha.
Svätý Ján v evanjeliu hovorí: „Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou“
(Jn 1, 16). A svätý Pavol napísal: „A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme... na Pánovu slávu
a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz“ (2 Kor 3, 18). Tieto úryvky
hovoria, že Ježiš, ktorý je plný milosti a dobra, nám chce dať všetko, čo má a kým je – deň čo
deň, týždeň čo týždeň, rok čo rok. Preto nám dáva svojho životodárneho Sv. Ducha. Chce nás
zaplavovať vlnami milosti, ktorá nám otvára oči a srdcia pre jeho moc – a tá nás mení na jeho
obraz. Toto vylievanie Božej milosti má minulý, prítomný a budúci čas. V minulosti sa táto
milosť vyliala, keď Ježiš pred 2 000 rokmi zomrel na kríži, aby nás oslobodil od hriechov a keď
svojím apoštolom zoslal Sv. Ducha. Táto milosť – milosť,
ktorá oslobodzuje a napĺňa – prúdi aj dnes. Neustále nás
obmýva, chce nás oslobodiť od nášho starého spôsobu
zmýšľania a konania, aby sme sa čoraz viac podobali
Ježišovi. A pokiaľ ide o budúcnosť, nekonečné vlny milosti,
ktoré každý deň prijímame, nás upriamujú na nebo.
Pomáhajú nám, aby sme pochopili, že tento svet nie je náš
domov a že jedného dňa budeme s ním v nebi.
Ježiš Kristus už toľko pre nás vykonal. Pôsobí aj dnes
a neprestane pôsobiť až do dňa, keď sa vráti, aby nás vzal
so sebou do neba. Keď budete čítať tento článok, predstavte
si, že milosť Sv. Ducha – podobne ako vlny v bazéne v
aquaparku alebo vlny na morskom brehu – prúdia k vám,
dvíhajú vás z dna stále vyššie a očisťujú vás od nečistôt!

o. Rastislav (farár)

Liturgické okienko: Štruktúra Sederovej vwčere II.
Urchac "UMYTIE" - Otec rodiny - predsedajúci si umyje ruky, nehovorí pritom žiadne
požehnanie. Umytie rúk (hebr. netilat jadajim) je u Židov povinné po prebudení sa zo spánku,

po toalete a pred požitím chleba. Ono symbolizuje očistenie sa pred Bohom. Tentokrát si umyl
ruky len otec domu, pred jedlom si budeme ruky umývať všetci.
Karpas "ZELENINA", symbol znovuzrodenia a jednoty. Zelenina (petržlen alebo iná zelená
rastlina) symbolizuje rozkvet jari, je znamením nádeje a obnovy celého stvorenia.
Predsedajúci: Berie trocha zeleniny, namáča ju dvakrát v slanej vode a hovorí požehnanie.
(Požehnaný si, Pane, Bože náš, Kráľ sveta, ktorý tvorí plody zeme.)
Každý si vezme zeleninu, opakuje požehnanie, namočí ju dvakrát do slanej vody a požíva
sa zelenina.
Jachac "ROZDELENIE", puto utvorené delením. Predsedajúci rozlamuje prostredný
maces - chlieb, väčšiu časť z neho skryje (balí do plátna alebo ukryje pod obrus).
Predsedajúci rozlamuje prostredný maces, zvaný Levi, väčšiu časť skrýva pre záver
večere, obrad afikoman. Tento obrad je pripomienkou baránka, ktorý sa jedol v dobách
chrámu. Pre Židov znamená prichádzajúceho Mesiáša z kňazského rodu Lévi. Predstavuje
viditeľnú pripomienku skrytého Mesiáša, ktorého zjavenie sa netrpezlivo očakáva.

II. VELKONOČNÁ VEČERA A HAGADA
Magid "ROZPRÁVAČ"- Pesachová hagada (hebr. Hagada šel Pesach) je v podstate
prerozprávanie príbehu o východe z egyptského zajatia podľa biblického podania. Okrem
čítania z Písma obsahuje židovské komentáre (midráše), modlitby, predpisy o poradí jedál,
požehnania a žalmy, spolu s výkladom rôznych obradov a sederových piesní. Hagada slúži
ako výchovná pomôcka mládeže, dospelým pripomína hodnotu slobody a veľkosť Božieho
zásahu v dejinách. Magid začína požehnaním vajec a mäsa spolu s pozvaním ku slávnosti,
ktoré je adresované chudobným a núdznym.
Predsedajúci zoberie vajcia a mäso, pozdvihne ich a prednáša aramejsky slávnostný úvod
k hagade, ktorý zneje: (Toto je chlieb utrpenia, /chudobný chlieb/, ktorý jedli naši otcovia v
Egypte. Nech prídu a jedia všetci, čo sú hladní. Všetci, ktorí chcú, nech prídu a slávia s nami
Pesach. (A keď Paschu slávime na tomto mieste, spájame sa s ľuďmi na celom svete.) Tento
rok ju slávime tu. Budúci rok ju budeme sláviť v krajine Izraela. Teraz sme ešte stále v
otroctve. Budúci rok všetci budeme slobodní.)
Je naliaty druhý kalich vína.
Spracované podľa: http://www.nj.sk/htdocs/blogy/doc/sedermaxi.pdf

o. Patrik (kaplán)

Farské oznamy
 vo štvrtok 30.5. máme odporúčaný sviatok Najsvätejšej Eucharistie.
Liturgie ráno o 8.00 bude (csl.) na Bani o 16.00 (slov.) a večer o 18.00
po ktorej bude sprievod v chráme s Eucharistiou a Farnosť dokorán.
 týždeň od 3.6 do 9.6. je prvopiatkový. Spovedáme ako vždy, hodinu
pred sv. liturgiou.
V piatok 7.6.
máme odporúčaný sviatok
Najsvätejšieho Srdca Ježiša Krista. Dopoludnia spovedáme chorých.
Sv. spoveď na Bani bude o 15.00 a o 16.00 hod. sv. liturgia. V kaplnke
Božieho milosrdenstva bude od 9:00 vystavená Eucharistia a o 14:45
hod. bude adorácia s poklonou najsvätejšej Eucharistii. U nás vo
farskom chráme sv. liturgia bude ako zvyčajne ráno o 7.30















(cirkevnoslov.) počas ktorej ponúkame
možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia., večer
od 17:00 sv. spoveď a o 18:00 detská
slovenská sv. liturgia. V tento deň je voľnica.
deti a mládež môžu nahlasovať na letné stretnutie mládeže v Juskovej
Voli na výber je 9 turnusov. Cena za pobyt je 40 €. Nahlasovať sa
môžete do 28. júna na FÚ.
pozývame Vás na biskupskú vysviacku nášho pomocného biskupa v
sobotu 1. júna 2013 o 10:00 v Bazilike minor v Ľutine. Úmysel za
ružencové spoločenstvo bute obetovaný na tejto sv. liturgii.
Arcibiskup Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady pre novú
evanjelizáciu pozýva násvšetkých k hodinovej adorácii so Svätým
Otcom Františkom v nedeľu 2. júna 2013 o 17.00 hodine. Univerzálny
dosah tejto udalosti má byť symbolom jednoty a rozvíjania viery v
Roku, ktorý vyhlásil ešte pápež Benedikt XVI. Z tohto dôvodu bude v
našom farskom chráme večiereň o 16:30 a po nej hodinová adorácia
k Najsv. Eucharistii.
pozývame Vás na Metropolitnú púť na Velehrad, ktorá sa uskutoční v
sobotu 8. júna. Záujemcovia hláste sa na FÚ, Program nájdete na
výveske.
v nedeľu 9.6. sa v Prešove na Hlavnej ulici uskutoční Deň rodiny 2013,
Program začne o 13:00 a nájdete ho na výveske Je pripravený
program pre deti, tvorivé dielne, prezentácie aktivít pre rodiny,
prednáška, koncert a iné.
Pozývame všetky prvoprijímajúce deti na stretnutie s otcom
arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ, ktoré sa uskutoční
v sobotu 15. júna 2013 v Ľutine. Stretnutie sa začne archijerejskou
svätou liturgiou o 10.00 hodine v bazilike minor v Ľutine. Pripravený je
tiež program pre rodičov prvoprijímajúcich detí.
S blížiacim sa záverom školského roka riaditelia škôl sumarizujú počty
žiakov prihlásených na katolícke náboženstvo – východný obrad na
budúci školský rok. Je nepísaným pravidlom, že ak je málo
gréckokatolíckych detí na tej ktorej škole, riaditeľ ich presunie na
vyučovanie katolíckeho náboženstva – západný obrad s
odôvodnením, že ide o katolícke náboženstvo. Pozývame všetkých,
aby ste prihlásili dieťa na náboženstvo východného obradu, aby deti
mohli rásť v púznávaní a láske k tomuto obradu, ku ktorému patria.
Riaditeľ školy je povinný umožniť vyučovanie náboženstva na svojej
škole, aj v prípade že počet detí bude menší ako 12.

 Otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak dekrétom ku dňu 1.7.2013
prekladá nášho kaplána a ustanovuje ho za kaplána farnosti Ľutina.
Zábavné okienko

Vydáva: Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža,
Prešov Sekčov, Ul. Martina Benku 7, 08001 Prešov
Internet: www.grkat-sekcov.sk
e-mail: presov.sekcov@grkatpo.sk
Tel: 051/7725540
Tlač: A-print, s.r.o., Reimanova 9, Prešov
Len pre vnútornú potrebu
Dobrovoľný príspevok: 0,10€
Neprešlo jazykovou úpravou

