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

ročník VIII

Úvodník
Prežili sme dušičky a pamiatku zosnulých. Na mnohých školách sa pri tejto príležitosti
konala deň, alebo noc zábavy pod názvom halloween alebo strašidelná škola. Deti boli
vyzvané, aby sa poobliekali za rôzne príšery a tak sa deti predbiehajú kto bude strašidelnejšia
kostra, striga, čarodejnica, upír, alebo iná príšera. Mnohí rodičia im zabezpečujú takéto drahé
kostýmy. Učitelia sú oblečení v čiernom a neraz pani riaditeľka tiež používa metlu na
"lietanie". Cieľom tohto projektu je presvedčiť deti, že peklo neexistuje a zasmiať sa nad
sviatkom svätých i zosnulých, čím sa vlastne, pod pohanskými názormi, peklo vytvára priamo
v škole. Neviem prečo sa potom v médiach urobí veľká senzácia z toho, že niekto zneuctí
cintorín, keďže deti sú v podstate k tomu vedené už na základnej škole. A sú to veľmi často
naše deti, deti našich kresťanských rodín. Nazvime to pravým menom: Opakované šírenie
okultných praktík na našich základných školách a zaraďovanie týchto myšlienok Halloweenu
do obsahu výchovy a vzdelávania školy s priamym súhlasom a podporou riaditeľov škôl. Stačí
si veľmi jednoducho kliknúť na zopár amatérskych odkazov v google a vidíme, čo je podstatou
tzv. sviatku Halloween a s čím sa v starokeltských kmeňoch spájal. Pýtam sa: Čo
odovzdávame na školách šírením a oslavou čarodejníc, príšer, krvilačných beštií a podobných
prízrakov? K čomu vychovávame detí? Moja vážna otázka znie, akým právom niekto do
štátnych škôl vnáša takéto choré myšlienky? Kde je právo, aby moje dieťa bolo vychovávané
v súlade s cieľmi demokracie, humánnych princípov, rozvoja harmonickej osobnosti dieťaťa?
Neviem to zaradiť do žiadneho rámca výchovy detí. Potom sa čudujeme agresivite detí?
Čudujeme sa, že deti si pichajú v 15. heroín, keď im vychovávateľka v družine nalieva čarovný
lekvár, ktorý im pomôže stať sa dobrými? Naše deti nie sú zlé a treba ich viesť k dobru a nie k
zlu a lákavým formám okultizmu čarodejníc, bosoriek, upírov a pod. Doteraz som považoval
vyrezávané tekvice za nevinnú hru a pekne urobené lampióny, až kým som sa nedozvedel, že
vyrezávaná tekvica v pohanských kmeňoch bola symbolom obetovaného dieťaťa
pohanskému bohu a táto informácia mala znieť pre deti na prvom stupni ako zaujímavá. Ale to
nie je všetko, zároveň boli tekvice prezentované deťom ako tie, ktoré majú magickú moc a
ktoré ich ochránia od zlých duchov. Našimi slovami povedané, deti sa mali ku tekviciam
modliť, aby ich ochránili od zlých duchov paradoxne v čase keď samé deti boli za príšery
poobliekané a škola bola strašidlami "vyzdobená". Neviem povedať či "pani učiteľka" je pod
vplyvom okultizmu a sama tomu verí, alebo je to žart, viem však s istotou, že deti to berú
vážne a doslovne. Minulý rok na istej škole bola súťaž o najkrajšie tekvice, čo by nebolo nič
zlé, keby to bola iba obyčajná súťaž, ale aj tu jedna pani učiteľka pripisovala tekviciam
magickú moc. Po pár dňoch niektoré tekvice vyschli, čo bol ten lepší prípad a niektoré začali
hniť a strašne zapáchať. Jedno dievčatko veľmi plakalo preto lebo jej tekvica zhnila preto,
lebo ona sama je veľmi zlá, škaredá a smradľavá. Viacero deti malo z tej "magickej moci
tekvíc" strach. Žiaľ dnes máme na školách veľa učiteliek, ktoré veštia alebo pripisujú veciam
magickú moc a deťom odporúčajú rôzne amulety a podobne. Preto otcovia a mamy, vážne
vás vyzývam, ozvite sa. Nesmie vám byť jedno, čo sa deje tam, kde vaše deti trávia tak veľa

času. Deti nám zveril Boh, On je našim Otcom a
my musíme byť dobrými rodičmi našim deťom. A
za ich budúcnosť sa oplatí bojovať. Nebojte sa
ani obeti. Pre Boha a za deti to stojí za to trpieť.
A ja idem odslúžiť sv. liturgie, za oslobodenie
našich detí od diabolských praktík ktoré majú
priamo v škole.

o. Rastislav (farár)
EUCHARISTIA II.DIEL
EUCHARISTIA AKO POKLONA, VĎAKA A ZMIERENIE

Aké sú teda účinky Eucharistie? Je poklonou, chválou, vzdávaním vďaky a zmierením.
Tridentský koncil vo svojom vieroučnom výroku o tomto probléme podčiarkol najmä charakter
zmierenia, ktorý popierali reformátori. Vyhlasuje: "Táto obeta je opravdivou obetou zmierenia
a spôsobuje, že "dosiahneme milosrdenstvo a nájdeme milosť, pomoc v pravom čase", ak
pristupujeme k Bohu s úprimným srdcom a pracou vierou, s bázňou a úctou, s ľútosťou a
kajúcnosťou. Lebo Pán, zmierený touto obetou, dáva milosť i dar pokánia a odpúšťa aj veľmi
veľké zločiny a hriechy... Preto sa obetuje za hriechy, tresty, zadosťučinenia a iné potreby
nielen živých veriacich, ale vhodne - podľa podania apoštolov - aj za zosnulých v Kristovi,
ktorí nie sú ešte úplne očistení." Slávenie Eucharistie je poklonou, vďakou a chválou, lebo
Cirkev sa v nej obetuje Bohu skrze Ježiša Krista vo Svätom Duchu. Týmto činom uznáva
boha za najvyššieho a nekonečne milosrdného Pána.
Zmysel Eucharistie sa vyjadruje a uskutočňuje v modlitbách. Cirkev v nich zvelebuje
Boha skrze Ježiša Krista za to, že skrze neho stvoril svet, uložil veciam slúžiť človeku a
hriešnikov opäť zmieril so sebou. takto poklona je klaňaním sa v duchu a pravde. Klaňanie sa
zahrňuje v sebe všetky ostatné druhy modlitby, aj prosbu za spásu. Nadovšetko sa s ňou
spája vyznanie hriechov a nádej na Božiu milosť. Vzbudzovaním lásky a ducha pokánia
Eucharistia pomáha ustavične potláčať hriešnosť, ktorá v pokrstenom naďalej ostáva. Tým, že
Cirkev pri eucharistickej obete skrze Krista vo Svätom Duchu predstupuje pre Božiu tvár v
duchu poklony a prosby, chvály a vďaky, dostáva sa stále intenzívnejšie do Božej lásky a
čoraz viac sa oslobodzuje od hriechu. S rastúcou oddanosťou Bohu neprestajne slabne
sebectvo a pýcha. Pretože každá generácia je stále znova ohrozovaná hriechom, musí sa v
eucharistickej obete vždy znova očisťovať a zbavovať hriechu, posväcovať a zdokonaľovať.
Keďže Cirkev sa skrze Ježiša Krista oddáva Bohu ako predstaviteľka celého ľudstva,
vzdáva poklonu a chválu v úlohe zástupkyne, takže Eucharistia môže pôsobiť na celé ľudstvo.
Pokiaľ sa krotia spoločenstvu nepriateľské sily nenávisti a pýchy, preukazuje sa služba
jednote celého ľudstva.
ZJEDNOCUJÚCA FUNKCIA EUCHARISTIE

Keďže účastníci Eucharistie skrze Krista a v Kristovi zrastajú do stále užšieho bratského
spoločenstva, Eucharistia napomáha pokoj medzi ľuďmi. Je schopná plniť túto úlohu, lebo
skrze Ježiša Krista, Božieho Syna a hlavu Cirkvi, prehlbuje pokoj s Bohom. Je teda akýmsi
tajomstvom pokoja, ktorý pôsobí vertikálne i horizontálne.
Pretože vykonávatelia každého slávenia Eucharistia sú zástupcami celej Cirkvi, každou
novou oslavou sa užšie spája s Kristom nielen príslušné sláviace spoločenstvo, ale celá

Cirkev. Preto každým slávením Eucharistie získava a aj jej medziľudské spoločenstvo na sile i
hĺbke. Eucharistia sa javí ako sviatosť jednoty a katolicity. Preto má hlboký zmysel, že sa v
liturgii spomína pápež ako viditeľný zástupca neviditeľnej Hlavy a predstaviteľ celej Cirkvi a
tiež biskup ako zástupca príslušnej miestnej cirkvi.
Slávenie Eucharistie je ústrednou udalosťou v každej miestnej cirkvi a spája rozličné
miestne cirkvi do jednoty s väčšou partikulárnou cirkvou, ktorú spravuje biskup. Slávením
eucharistie tvoria partikulárne cirkvi všeobecnú cirkev na čele s pápežom, ako viditeľným
zástupcom neviditeľnej hlavy Cirkvi.
To, čo sa deje v eucharistickom tajomstve, siaha teda ďaleko za okruh zhromaždených.
Lebo ono určuje a má určovať vzájomné vzťahy v celom Božom ľude a v jeho menších
spoločenstvách, ba určuje postoj voči všetkým ľuďom a voči požiadavkám doby. Ak sa
spoločenstvo s Kristom nejaví a neuskutočňuje ako služba iným, ostáva márnym a prázdnym.

o. Martin (kaplán)

Farské oznamy
 v pondelky po večernej sv. liturgii pokračujú kantorské kurzy
 v pondelok o 17:00 hod. bude stretnutie mládeže v pastoračnom
centre
 v piatok 15.11.2013 my gréckokatolíci vstupujeme do 40 - dňového
predvianočného pôstu - Filipovky. Zdržanlivosť od mäsa platí v piatky,
kto však chce konať záslužné skutky môže sa postiť aj v ďalšie dni. V
predvianočnom pôste - Filipovke, vždy v piatok pred sv. liturgiou sa
pomodlíme Moleben pred Narodením Ježiša Krista
 v dňoch 15. – 17.11.2013 sa uskutoční festival duchovných piesní
byzantského obradu v katedrálnom

chráme

sv. Jána

Krstiteľa

v Prešove
 na budúcu nedeľu 24.11.2013 bude zbierka na Podporný fond II.
 Gréckokatolícka charita prichádza s ponukou využitia

výrobkov a

služieb z pracovnej terapie, čím môžete podporiť ich činnosť, ale i ľudí
v núdzi – napr. prezutie pneumatík a autoumyvárne na ul. Jarkovej 79
 Gréckokatolícka farnosť Svit prosí o pomoc pri stavbe farskej budovy
a farnosť Klenová na záchranu dreveného chrámu v Kalnej Roztoke.
Podporiť môžete kúpou tehličky v kancelárii farského úradu

Zábavné okienko-nájdi cestu...

Premiestnite jednu zápalku tak, aby platila rovnica
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