13

Farský list
23.06.2013

2013

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

ročník VIII

Úvodník
V Bratislave vyhlásili mimoriadnu situáciu, Dunaj prekonal deväť metrov. Tak presne toto
sa odohrávalo nedávno v našej krajine. Ja si tu ale sedím, píšem úvodník, a ak by som to
nevidel v správach, priznám sa, že by som nemal ani tušenie, že sa niečo deje. Ale ono sa
deje. Stále sa niečo deje. Častokrát sa celkom podstatné veci dejú celkom blízko nás, bez
toho, aby sme o tom mali čo len najmenšie tušenie. Často pre nás ten najobyčajnejší deň,
kedy sa v podstate nič nestalo, všetko prebehlo ako vždy a my sedíme doma v kresle a
čakáme čo dobré bude na večeru, môže byť pre niekoho deň D. Deň, kedy sa niečo stalo,
zmenilo, začalo, alebo skončilo. Častokrát nevieme čo všetko sa okolo nás odohráva.
Presne tak ako to asi pred 2000 rokmi netušil istý Ananiáš, že len kúsok za mestom na
ceste sa niekomu začal radikálne meniť život (viď Skutky 9 kapitolu). Že bol Šavol zrazený zo
svojho koňa a stretol sa s Ježišom. Pre Ananiáša to bol bežný deň. Keďže jediné čo o ňom z
Biblie vieme je to, že bol nejaký učeník a že býval v Damašku,
môžeme si trochu vymýšľať. Povedzme, že Ananiáš bol
realitný maklér a práve hľadal nové vhodné pozemky na
stavbu luxusných víl pre Damašskú smotánku. Celý deň mal
stretnutia a obhliadky rôznych pozemkov. Večer sa vrátil
domov a potom, možno pred večerou, prehovoril k nemu Boh.
„Ananiáš!“ A Ananiáš odpovedal: „tu som, Pane“. Viete, ono to
nie je len tak. Vždy, keď tieto riadky v Biblii čítam,
uvedomujem si aká je to vzácnosť, že Boh hovorí. Že hovorí
priamo k ľuďom a dokonca priamo ku konkrétnym ľudom a
evidentne ich pozná. A vzácnosť je aj to, že sú ľudia, ktorí ho
počujú a že tí ľudia nemusia byť ničím zvláštni, ani výnimoční,
že to nemusia byť len apoštoli, kňazi, ale že to môžu byť nejakí obyčajní učeníci, ktorí sa
práve vrátili z práce. Ich rozhovor pokračoval. Boh mu povedal o Šavlovi a potom Boh urobil
niečo zvláštne. Boh Ananiáša poslal k Šavlovi. Aj napriek tomu, že sa Šavlovi zjavil sám Ježiš
a že s ním hovoril, Boh teraz prichádza k Ananiášovi a posiela ho za Šavlom. Boh si používa
človeka. A to toho najobyčajnejšieho. Biblia nehovorí že by bol Ananiáš kňazom, alebo
apoštolom. Ananiáš bol nejaký učeník. Presne taký, ako som ja, alebo ty. Boh si používa
obyčajných učeníkov.
Možno sa v našom okolí odohráva niečo, o čom nemáme ani tušenia. A teraz nehovorím
o záplavách a 9 metrovom Dunaji. Možno vo vedľajšom byte niekto volá zúfalo o pomoc a
hľadá pravdu. Možno kolegu v práci nejaká udalosť „zhodila z koňa“ a on si začal
uvedomovať, že tu existuje aj niečo viac. Možno kúsok od teba chodí ďalší Šavol a potrebuje
stráviť niekoľko dní s učeníkmi. Musíme byť pripravení kresťania a odpovedať, keď Boh
hovorí. Nielen ústami, ale aj skutkami, pretože stále sa niečo deje.

o. Rastislav (farár)
Štruktúra Sederovej večere IV.
Predsedajúci sa pýta: "Aký je význam paschy?"
Účastník: Paschu vyjadruje paschálny baránok, ktorého naši predkovia posvätili Pánovi
na pamiatku noci, počas ktorej prešiel Svätý ponad domy našich predkov v Egypte. Ako je
napísané: „A keď sa vás vaše deti spýtajú, čo značí tento obrad, poviete im: Je to obeť

Prechodu na česť Jahveho, ktorý prešiel ponad domy synov a dcér Izraela v Egypte, ale
ušetril naše domy!“(Ex 12, 26-27).
Predsedajúci zdvihne vrchný kúsok macesu a pýta sa: Aký je zmysel nekvaseného
chleba? Účastník odpovedá: Je to chlieb súženia, ktorý si odniesli naši predkovia z Egypta.
Ako je napísané: „Z cesta, ktoré si vzali z Egypta, napiekli nekvasených chlebov; cesto
nemohlo vykysnúť, lebo ich hnali z Egypta a nemohli sa dlho zdržiavať a pripraviť si jedlo na
cestu.“ (Ex 12, 39)
Predsedajúci: pozdvihne horké byliny a pýta sa: Aký je význam maroru?
Účastník odpovedá: Maror znamená horká bylina. Symbolizuje horkosť utrpenia, ktoré
prežili naši predkovia v Egypte. Ako je napísané: „Preto Egypťania hnali Izraelitov neľudsky do
práce a ich život robili neznesiteľným ťažkou robotou s hlinou a tehlami a rozličnými poľnými
prácami - všetkými robotami, do ktorých ich nútili.“ (Ex 1, 13-14)
Predsedajúci: prednesie požehnanie nad vínom: "Požehnaný si, Pane, Bože náš, Kráľ
sveta, ktorý tvoríš plod viniča." Je vypitý druhý kalich.
Predsedajúci: Je napísané: „A v onen deň vysvetlíš svojim deťom: toto je kvôli tomu, čo
Jahve urobil pre mňa, keď som vyšiel z Egypta.“ Pán nevyslobodil len našich predkov, ale
spolu s nimi i nás a všetky nasledujúce pokolenia. Nasleduje invitatórium k hallelu. Preto sme
zaviazaní ďakovať, chváliť, uctievať, dobrorečiť a klaňať sa tomu, ktorý nás mocne vyviedol z
otroctva do slobody, zo smútku do radosti, z trúchlenia do jasania, zo zajatia k záchrane, z
temnoty do veľkého svetla a chceme mu spievať novú pieseň: - O: HALLELUJAH! Všetci
spievajú alebo recitujú prvú časť malého Halelu - Žalm 113 a 114. Rachca "UMYTIE", druhé
umytie rúk, tento krát všetkých prítomných.
Komentátor 1: Chlieb je darom života. Pred jeho požívaním je treba očistiť si ruky.
Podobne ako otec domu i vy si dajte z rúk dolu prstene a striedavo si umyte obe ruky, aby
sme všetci mohli prijať Božie dary s dôstojnosťou a čistotou.
Predsedajúci umýva si ruky a pritom hovorí požehnanie: "Požehnaný si, Pane, Bože náš,
Kráľ sveta, ktorý si nás posvätil svojimi príkazmi a nariadil si nám umývanie rúk."
Všetci si umývajú ruky a opakujú pritom to isté požehnanie.
Mocí - macá "POŽEHNANIE MACESOV"
Komentátor 1: Otec rodiny berie do rúk dva nekvasené chleby i časť prostrednej porcie a
prednesie požehnanie. Podľa symbolického výkladu predstavujú tri macesy praotca
Abraháma, Izáka a Jakuba, podľa iného výkladu zasa tri skupiny izraelského národa: kňazov,
levitov a ostatný ľud, teda celý Izrael. Chlieb znamená nový život. Daruje nám spoločenstvo.
Predsedajúci, a potom i ostatní: berie všetky kúsky chleba a požehnáva: "Požehnaný si,
Pane, Bože náš, Kráľ sveta, ktorý nechávaš vyrásť chlieb zo zeme." Potom berie hornú a
strednú porciu a požehnáva: "Požehnaný si, Pane, Bože náš, Kráľ sveta, ktorý si nás posvätil
svojimi príkazmi a nariadil si nám jesť nekvasený chlieb." Odlomí z oboch malý kúsok, sám ho
zje, opretý o ľavú ruku. Potom dáva ostatným, ktorí hovoria tiež obe požehnania a jedia.
Máror "HORKÉ BYLINY"
Komentátor 1: Hovorili sme, že účelom pojedania horkých bylín je pripomenúť si trpký život a
nútené práce v Egypte. Symboliku ešte zvyšuje namáčanie maroru do charosetu - hustej
omáčky, ktorá pripomína hlinu alebo maltu, z ktorej museli Izraeliti vyrábať tehly pre
Egypťanov. Podľa starobylého (Hilelovho) zvyku sa maror je i medzi dvomi kúskami macesov.
Predsedajúci a potom i ostatní vezme z horkých bylín, namáča ich do charosetu a hovorí
požehnanie: "Požehnaný si, Pane, Bože náš, Kráľ sveta, ktorý si nás posvätil svojimi príkazmi

a nariadil si nám jesť horké byliny." Sám je, podáva ostatným, ktorí prednášajú to isté
požehnanie a jedia. Spracované podľa: http://www.nj.sk/htdocs/blogy/doc/sedermaxi.pdf

o. Patrik (kaplán)

Farské oznamy















v pondelok máme sviatok Narodenie Jána Krstiteľa. Sv. liturgie budú o
8.00 (csl.) a večer o 18:00 (sl.)
v piatok 28.6. po sv. liturgii sa pomodlíme veľkú večiereň s lítiou zo sviatku
Petra a Pavla.
v sobotu 29. júna máme prikázaný sviatok sv. veľkých apoštolov Petra a
Pavla. Ráno sv. liturgia o 8.00 bude cirkevnoslovansky a o 10.00
slovensky. Na Bani sv. liturgia bude o 10.00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách
bude myrovanie, ktoré bude zaslané v rámci zbierky Halier sv. Petra s
novým názvom Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
25.6. bude posledná sv. liturgia v kaplnke Božieho milosrdenstva, keďže
nám začínajú prázdniny. Sv. liturgie v kaplnke sa počas júla a augusta
slúžiť nebudú. Slúžiť sa začne v septembri.
- týždeň od 1. júla je prvopiatkový, spovedáme stále hodinu pred sv.
liturgiou. Spoveď chorých bude 28. júna v piatok. 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.) a večer od 17:00 sv.
spoveď, o 18:00 detská slovenská sv. liturgia.
vo štvrtok 4. júla, po sv. liturgii, sa pomodlíme veľkú večiereň zo sviatku sv.
Cyrila a Metoda.
vo štvrtok 5. júla máme odporúčaný sviatok našich vierozvestcov,
apoštolom rovných sv. Cyrila a Metoda. Keďže je to zároveň aj štátny
sviatok sv. liturgie budú ako v nedeľu o 8.00 cirkevnoslovansky a o 10.00
slovensky. Na Bani sv. liturgia o 10.00 hod. Pri sv. liturgiách bude
myrovanie. V tento deň je odpustová slávnosť v Stropkove.
v sobotu 6. júla je fatimská sobota po sv. liturgii sa pomodlíme večeradlo.
v nedeľu 7.júla bude odpustová slávnosť v Levoči.
Škola Otcovo srdce (30. júna – 5. júla 2013) – Z dobroty Božej môžeme
nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsady,
chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo degradovalo v živote
človeka, a preto robí útoky na túto dištanciu. Nielen deti, ale mnoho
jedincov vníma vzťah k Bohu cez svojho otca. A tak ak ja vnímam
pozemského otca ako vzdialeného, prísneho, neistého … je taký istý



Boh!? Táto škola ponúka autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky
voči Tebe. Poď a objav neuveriteľnú slobodu o pravde syna a dcéry.
Počas celého týždňa môžeš zažiť teologické a biblické učenie a výklad
objavujúci aspekt Božej pravdy, jeho charakteru a osobnosti, ktorý si
možno doteraz nepoznal. Objav svoju skutočnú mužskosť a ženskosť vo
svetle lásky nebeského Otca. Táto škola, ktorú organizuje Centrum pre
rodinu na Sigorde, zmení tvoje srdce.
Prosíme vás o podporu projektu on-line hlasovaním na vytvorenie
multifunkčného ihriska pre cirkevné Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča
v Prešove, Cirkevnú ZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča aj celé okolie
na webstránke
http://www.sppolocne.sk/sk/prihlasene-projekty/detailprojektu/732?region=1

Zábavné okienko-nájdi cestu...
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