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ročník VIII

Úvodník
Keď sa začína nový školský rok,
časopisy pre rodičov i televízne diskusné
relácie prichádzajú s nápadmi, ako mať
úspech v škole. Je v nich nadšenie a často
dobrá rada pre tímovú prácu rodičov a
učiteľov, túžba pomôcť deťom učiť sa, veriť v
potenciál detí, aby „tento školský rok bol ten
najlepší“.
Ak
je
nadšenie
správne
usmernené, je darom! Každý úspešný učiteľ
ho má; každý žiak ho potrebuje. Keď
začíname nový školský rok, čo tak podnietiť
nadšenie, aby sme zlepšili vyučovanie detí
počas celého školského roka? Hovorím tu o
„škole čností“, ktorá je každý deň v našej
domácnosti a je základom úspechu aj v
škole.
Morálna a duchovná formácia našich
detí ide ruka v ruke s intelektuálnym
vývinom, ktorý sa tiež začína doma a potom
sa rozvíja mimo domu pomocou učiteľov a
školských systémov. Katolícky psychológ a
učiteľ Thomas Lickona hovorí, že výchova
má vždy dva veľké ciele: „Pomôcť ľuďom,
aby boli múdri a aby boli dobrí."
Keď pomáhame deťom, aby boli dobré,
pomáhame im tiež, aby boli múdre. Teraz si

to možno neuvedomujete, ale keď budete
trvať na tom, aby si dcéra dobre vykonala
svoje povinnosti, učíte ju oveľa viac než len
to, ako treba vyčistiť kúpeľňu. Učí sa aj
dôkladnosti, usilovnej práci, vytrvalosti a
zodpovednosti – tieto čnosti jej preukážu
dobrú službu o niekoľko rokov neskôr, keď
bude písať dizertačnú prácu alebo
pripravovať prezentácie pre riaditeľa.
Keď učitelia zlepšujú svoje vyučovacie
plány, prečo trochu neplánovať aj na
domácom fronte? Porozprávajte sa s
manželom/manželkou o tom, aké čnosti
chcete vo vašej rodine budovať v tomto
školskom roku. Proste Ducha Svätého, aby
vás viedol. Vyberte si len jednu alebo dve
charakterové črty, na ktoré sa sústredíte.
Môžete sa rozhodnúť pre jednu z troch
čností. Sú osobitne dôležité pre úspech v
škole – úcta, úprimnosť a zodpovednosť.
Rásť v čnostiach sa učíme po celý
život! Nech sa už sústredíte na ktorúkoľvek
čnosť, očakávajte, že vás bude učiť aj Duch
Svätý. Môžete mu dôverovať, že nás pripraví
na úlohu prvotného vychovávateľa. Proste
ho o to, čo potrebujete. Proste ho o
obnovené nadšenie a víziu.
V triedach sa opäť vyučuje; krúžky,
náboženská výchova a iné činnosti a
stretnutia sa vracajú a nový rok sa začal! Zdá
sa, že je to vhodný čas na predsavzatia do
nového školského roka. Aby som vám
pomohol vybrať si dobré predsavzatie,
skúste sa vrátiť v spomienkach k tomu, ako
ste sa cítili na konci uplynulého školského
roka. Ľutovali ste niečo, čo ste urobili alebo

neurobili? Možno si väčšina z nás spomenie:
„Určite som to chcel zvládnuť lepšie“ alebo:

„Dúfam, že ďalší školský rok bude iný.“
Modlím sa, aby to tak bolo.

o. Rastislav (farár)

Vývoj Eucharistie v poapoštolskom období II. diel
OTÁZKA POSLEDNEJ VEČERE A POUŽÍVANIE MATÉRIE NA EUCHARISTIU
Či je v gréčtine vyraz pre kvasený alebo nekvasený chlieb, na to vlastne môže odpovedať aj
ten, kto nevie po grécky. Sväté Písmo totiž hovorí: "V prvý deň sviatkov nekvasených
chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali mu jeho učeníci: «Kde ti máme ísť
pripraviť veľkonočnú večeru?»" (Mk 14:12)Uvážme, že tento preklad Písma sa vždy užíval.
Ako je možné, že doteraz nikto z učencov sa k tomu neozval ani sa nevie, aby okolo tohoto
prekladu bola niekedy polemika. Okrem toho aj preklady v iných rečiach majú slovo
"nekvasený". Nemožno teda pripustiť, že všetci prekladatelia Svätého Písma (vrátane
nekatolíckych) sú nevedomci alebo podvodníci.Nuž, ako vidíme, i bez znalosti gréčtiny
ľudský rozum môže nadobudnúť istotu i v záležitostiach gréčtiny.Povedať sa môže hocičo,
ale nie vždy to musí byt zodpovedný výrok. A vôbec, ten kto tvrdí, aké slovo je v gréčtine, vie
on osobne grécky? Alebo len verí niekomu druhému? Pravda sa nehľadá tak, že sa najprv
určí ciel a potom sa silou-mocou hľadajú argumenty.Problém je v čomsi inom, nie v gréckej
pôvodine. Problém pozostáva v tom, že sv. Ján Evanjelista nám hovorí, že Ježiš slávil
Poslednú Večeru pred Veľkou Nocou: "Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel,
že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta… Pri večeri…" (Jn 13:1-2)
Ďalej hovorí:
"Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej
budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jest veľkonočného baránka" (Jn 18:28).
Všimnime si, toto sa udialo pred tým, než sa jedol baránok. Okrem toho sv. Ján dáva
jasne najavo, že Ježiša súdili, odsúdili a ukrižovali v ten deň, keď Židia zabíjali veľkonočného
baránka. O šiestej hodine napoludnie kňazi začínali zabíjať veľkonočných baránkov.
Nuž podľa sv. Marka, ako aj ostatných synoptikov (Matúša a Lukáša), zdá sa, že
Posledná Večera je jedenie veľkonočného baránka, zatiaľčo podľa sv. Jána sa zdá, že to tak
nemohlo byt.Keďže nie je možné, aby si Sväté Písmo protirečilo, musí jestvovať vysvetlenie
týchto zdanlivo protichodných výrokov.Učenci podávali viacero vysvetlení, a to počas
stáročí.Jedným z vysvetlení, a zdá sa, že najjednoduchším, je toto: V roku, keď Ježíš zomrel,
Židia neslávili veľkonočnú večeru v ten istý deň. Niektorí ju slávili vo štvrtok večer, iní v piatok
večer, alebo dokonca v utorok večer. Jezuitsky učenec Novom Zákona, Ferdinand Pratp
píše:
"V roku umučenia medzi farizejmi, ktorí
udávali takt náboženským udalostiam, a saducejmi
a veľkňazmi, ktorých úlohou bolo regulovať
kalendár, bola nezhoda ohľadom dátumu Veľkej
Noci. Obidva dátumy sa môžu pokladať za
legitímne. Jeden mal vo svoj prospech literu
zákona, druhy vysvetlenie kompetentnej autority.
Ježiš, keďže vedel, že má zomrieť, vybral si skorší
dátum a jedol veľkonočného baránka štvrtok večer

s istým počtom svojich krajanov. Nezáleží na tom, či farizeji alebo saduceji a ostatní ho jedli
nasledujúci večer." [písané v 1920. rokoch]Je zaujímavé, že kumránske objavy potvrdili
platnosť tejto myšlienky, že rozličné komunity alebo tradície mohli sláviť rozličné kalendáre.
Na základe kumránskych objavov Anni Jaubertt vo svojej vynikajúcej a komplikovanej knihe
o dátume Poslednej Večere argumentoval, že Ježiš so svojimi učeníkmi mohli celkom ľahko
užívať iný kalendár, než oficiálny.

o. Martin (kaplán)

Farské oznamy


v utorky budeme sláviť sv. liturgie v kaplnke Božieho
Milosrdenstva o 15.30 hod.



vo štvrtky pokračuje farnosť do korán o 19.15 a v piatky
stretká detí a detské liturgie



skúšky zboru ,,STAUROS“

sú každý utorok po večernej

sv.liturgii a v nedeľu o 18.00 hod. Srdečne pozývame
nových členov, ktorí majú záujem o východnú spiritualitu
a svojím spevom chcú evanjelizovať ľudí dnešnej doby


pozývame na pochod za život do Košíc dňa 22.9.2013 o
14.30

hod.

Ukážme

z akých

rodín

sme

všetci.

Už

nemôžeme mlčať. Máme 2 autobusy. Hláste sa na fare.


v nedeľu 22.09.2013 je plánovaná zbierka na Seminár



v Prešove sa zakladá gréckokatolícky skautský oddiel pre
deti od 11 rokov vyššie, hlásiť sa môžete na fare do konca
septembra

„Nech Pán Boh odplatí všetkých dobrodincov, darcov, veriacich za
materiálnu, duchovnú alebo inú pomoc pri organizovaní
dnešnej odpustovej slávnosti a vdaka Pánu Bohu za milosť
obohatenia nášho chrámu o nové lavice.“
Sláva Isusu Christu
o. Rastislav a o. Martin

Zábavné okienko...nájdi cestu
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