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Úvodník
Keď pápež Benedikt XVI. minulý rok v októbri vyhlásil Rok viery, uisťoval nás: „Dvere
viery... sú pre nás stále otvorené. Ich prah je možné prekročiť, keď sa ohlasuje Božie slovo
a srdce sa nechá formovať premieňajúcou milosťou“ (Porta fidei 1). Aké povzbudivé sú tieto
slová! Stále otvárame dvere. Niektoré dvere, napríklad dvere nášho domu, auta alebo dvere
obľúbeného obchodu, sa otvárajú ľahko. Ale sú aj iné dvere, ktoré sa otvárajú ťažšie.
Napríklad potrebujeme čas, trpezlivosť a úsilie, aby sme prešli cez dvere k novej práci alebo
novému povolaniu, akým je napríklad manželstvo, kňazstvo či zasvätený život. A čo viac, nie
vždy môžete predvídať, čo vás čaká na druhej strane niektorých dverí.
V istom zmysle otvoriť dvere viery môže byť veľmi jednoduché a veľmi nepredvídateľné. Je
také jednoduché povedať „áno“ Bohu, ale zároveň nás môže prekvapiť cesta, ktorú nám toto
„áno“ otvára. Len sa spýtajte mnohých misionárov, apoštolov, mučeníkov a iných svätcov
v dejinách! Nech nás čakajú akékoľvek prekvapenia, keď prechádzame dverami viery,
môžeme sa spoliehať na jedno: Ježiš je vždy pripravený privítať nás. A čo je ešte úžasnejšie,
je s nami na každom kroku našej cesty viery. Pozrime sa na uvítanie, ktorým Ježiš pozdravil
štyroch ľudí, ktorí prešli týmito dverami: „Tvoja viera ťa uzdravila.“ Patrí medzi nich slepý muž
menom Bartimej (Mk 10, 52), žena vo vážnom zdravotnom stave (Mt 9, 22), Samaritán, ktorý
sa uzdravil z malomocenstva (Lk 17, 9), a žena s hriešnou minulosťou (Lk 7, 50). V každom
z týchto príbehov si ako prvé všimneme to, ako osobne Ježiš k spomínaným ľuďom
pristupoval a vyzdvihol ich vieru i dôveru – často to kontrastovalo s ostatnými v jeho okolí,
ktorí neprejavovali rovnakú vieru. Podľa všetkého viera, ktorá priťahuje Ježišovu pozornosť, je
viera, ktorá vedie ľudí k tomu, aby ho oslovili. Pobáda ľudí, aby zišli z vychodenej cesty
a možno sa stali príčinou pre niekoho nepríjemnej scény. Ľudia s takouto vierou môžu najprv
hľadať konkrétne uzdravenie, ale potom sa stane niečo iné. Uzdraví sa nielen ich telo, ale aj
srdce. Uzdraví sa nielen ich pocit viny za hriechy z minulosti, ale aj spomienky. Keď sa
pozriete na každý z tých príbehov, položte si otázku: „Pobáda ma moja viera, aby som oslovil
Ježiša? Čo nachádzam, keď naozaj oslovím Ježiša tak ako títo ľudia?“ Všetci títo štyria ľudia
pre vieru dostali odmenu. Ježiš chce povzbudiť aj nás , aby sme počas tohto Roku viery prešli
rovnakými dverami a verili. Nezáleží na tom, akú veľkú alebo malú vieru máme; vyzýva nás,
aby sme boli takí odvážni ako títo štyria, keď urobíme ďalší
krok vpred. Možno preto nám Ježiš povedal, aby sme k nemu
prišli ako deti. Deti dokážu byť dosť odvážne – a vytrvalé –
voči svojim rodičom . Nemajú problém prosiť a prosiť,
a prosiť. Využijú každú možnosť, aby dostali to, čo chcú. Keď
im rodičia hovoria „nie“, nepovažujú to za nič viac než
dočasný odklad. A ďalej prosia. Buďte teda ako dieťa. Buďte
vytrvalí. Buďte odvážni. Nebojte sa Ježiša prosiť o čokoľvek.
Buďte ako Bartimej a kričte na Ježiša. Buďte ako žena
s krvotokom a dotknite sa Ježiša. Buďte ako „hriešna“ žena

a povedzte Ježišovi, ako veľmi ho milujete a akí ste mu vďační za jeho milosrdenstvo a lásku.
Buďte ako malomocný Samaritán a padnite mu k nohám, ďakujte mu a chváľte ho. Ak to
urobíte, budete počuť, ako vám Ježiš hovorí tieto nádherné slová: „Tvoja viera ťa uzdravila!“

o. Rastislav (farár)
Slovo na dnes I.
Bohoslužba Cirkvi je slávenie tajomstva našej spásy skrze pôsobenie Svätého Ducha.
Toto tajomstvo bolo dokonané v Pasche Ježiša Krista, v jeho poslušnosti večnej vôli
nebeského Otca. Vo sviatostnom tajomstve zmŕtvychvstalý Kristus obetuje seba samého,
pripodobňujúc nás na svoj obraz skrze dar Svätého Ducha, takže pre nás „žiť je Kristus“ (Fil
1,21).
Svätý Otec Ján Pavol II. vo svojom liste Orientale Lumen pripomínajúc to, s akou láskou
slávia východní kresťania bohoslužbu, zdôrazňuje, že v bohoslužobnom slávení „všetci veriaci
kresťanského Východu tak silno preciťujú zmysel pre tajomstvo, že „liturgická modlitba na
Východe ukazuje veľkú schopnosť zachytiť ľudskú osobu v jej celistvosti: tajomstvo býva
vyspievané so všetkou jemnosťou a vznešenosťou obsahu, ale aj s vrúcnym citom, ktorý sa
prebúdza v srdci spaseného ľudstva. Modlitba Cirkvi sa tak už stáva účasťou na nebeskej
liturgii a závdavkom večnej blaženosti.
Dekrét o ekumenizme II. Vatikánskeho koncilu len potvrdzuje tieto výnimočné slová
Svätého Otca v citovanom apoštolskom liste: „Nech si všetci uvedomia, že poznať, ctiť si,
uchovávať a pestovať drahocenné bohoslužobné a duchovné dedičstvo Východu má veľmi
veľký význam pre verné zachovávanie kresťanskej tradície v jej plnosti a pre zmierenie
východných a západných kresťanov.
Väčšina koncilových dokumentov a vyhlásení Magistéria Cirkvi potvrdzuje
nezameniteľnú hodnota dedičstva Východných Cirkví. Napr. Lumen Gentium poukazuje na to,
že aj napriek svojmu vlastnému dedičstvu - používajúc vlastné teologické a duchovné
dedičstvo, vlastnú disciplínu a vlastné bohoslužobné zvyky, východné Cirkvi zachovávajú
jednotu viery a jednotného Božieho základu univerzálnej Cirkvi. Orientalium Ecclesiarum
upresňuje, že v nich žiari tradícia pochádzajúca od apoštolov cez Otcov, ktorá tvorí časť
Bohom zjaveného a nedeliteľného dedičstva univerzálnej Cirkvi.
V jednote katolíckej viery každé z týchto dedičstiev vyjadruje rozmanitosť jej prejavov.
Plnosť Božieho tajomstva sa zjavuje postupne podľa historických okolností a kultúry národov
a vyjadruje sa v spôsoboch prežívania viery, ktoré sú vlastné každej východnej cirkvi.
Kresťanská bohoslužba je „vrcholom i prameňom“ života kresťana a vyjadruje ho akoby
v syntéze: pripomína a uskutočňuje tajomstvo Krista a Cirkvi,
predkladá ho veriacim na kontempláciu a spieva ho, vzdávajúc vďaky
Pánovi, „pretože večná je jeho láska“.
Výnimočnosť bohoslužobného dedičstva je ešte väčšia vo
východných cirkvách, pretože ony si výnimočným spôsobom
zachovali primát bohoslužby ako vrcholu kresťanského života,
ostávajúc v tom celkom verní duchu cirkvi otcov, keď bohoslužba bola
miestom, v ktorom sa sústreďovala katechéza a náboženské učenie,
bolo ohlasované a komentované Písmo; príprava katechumenov na
krst a penitentov na zmierenie sa v období pred Paschou
uskutočňovala v dokonalej syntéze poučení a symbolov. Všetok život
Cirkvi bol zahrnutý a sústredený do bohoslužby.

Bohoslužobný život východných cirkví, mnohokrát prenasledovaných nepriateľskými
režimami, bol v určitých časoch obmedzovaný vo svojej duchovnej a pastoračnej činnosti iba
na samotné bohoslužobné slávenie. Aj napriek týmto nepriaznivým okolnostiam východný
kresťan vždy čerpal výživu pre svoju vieru z bohoslužobného života.
Dedičstvo viery sa prijíma v bohoslužobnom zhromaždení skrze Tradíciu, ktorá mu
zaručuje kontinuitu a autentickosť cez veky od najstarších čias a často až od svedectva
apoštolov. Táto tradícia je prijímaná s otvoreným srdcom, strážená, odovzdávaná, vyučovaná,
potvrdená a osvetlená Svätým Duchom. Modlitba Cirkvi prešla a prechádza svojím vývojom,
hoci niekedy takmer nepozorovane, a to ani nie tak na základe reforiem zhora – ktoré boli
zriedkavé – ale práve na základe tejto živej Tradície.

o.Martin (kaplán)

Farské oznamy
 milé deti cez prázdniny v pondelky bude pre vás otvorené
pastoračné centrum od 9.00-12.00
 Vo štvrtky bude iba požehnanie Eucharistiou. Počas
prázdnin nebude Farnosť dokorán. Začneme znovu
v septembri.
 na budúcu nedeľu 28.7.2013 je predpísaná zbierka na
Svojpomocný fond
 v prvopiatkový týždeň spovedáme hodinu pred sv.
liturgiou, chorých podľa rozpisu
 v kancelárii farského úradu si môžte zakúpit bibliu pre
mladých v cene 13€
 04. 08.2013 odpustová slávnoť v Litmanovej – 1.nedeľa
v mesiaci po prvom piatku
Zábavné okienko-nájdi cestu...

o. Martin, vitajte u nás a cíťte sa tu
ako doma...
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