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Úvodník
Čo si myslíte, aký je Boh? Je nejakým nebeským dopravným policajtom, ktorý nás chce
pristihnúť, keď uháňame za hriechom? Je nestranný sudca, ktorý zváži všetky naše dobré a
zlé skutky, aby rozhodol o našom osude? Alebo je to sentimentálny starec, podobne ako
láskavý starý otec, ktorého jediným cieľom je to, aby sme všetci dobre vychádzali a boli k
sebe milí? Všetky tieto názory a mnohé im podobné sú krátkozraké. Áno, náš Boh je láskavý
a nežný, ale je aj spravodlivý a zanietený. Áno, vždy nás sleduje a chce nás ochrániť pred
hriechom, ale nechce nás pristihnúť pri hriechu ani nás nechce trestať. Áno, Boh nás sleduje,
ale nie tak, ako keď policajt sleduje zločinca. Skôr nás sleduje z lásky. Je neúnavný, ale
neúnavnosť sa rodí z milosrdenstva a lásky, nie z hnevu alebo nenávisti. Je to neúnavnosť
Boha, ktorý túži, aby sa s ním jeho ľud spojil v neporušiteľnom pute zmluvou potvrdenej lásky.
Áno, náš Otec nás sleduje, lebo nás miluje. Nikdy sa nevzdá nádeje, lebo nás miluje. Čím
viac pochopíme túto lásku, tým viac zistíme, že ho nasledujeme – hľadáme.
Bez ohľadu na to, čo si myslíme o sebe, náš Otec sa na nás pozerá s milosrdenstvom,
láskou a nehou. Základná pravda znie, že Boh nás nikdy neopustí. Niekedy dokonca akoby
zdvojnásobuje svoje úsilie a hľadá nás, ak sme sa od neho vzdialili. To sa živo zobrazuje v
starozákonnom príbehu o Ozeášovi, mužovi, ktorý žil v Izraeli asi 800 rokov pred Kristom.
Ozeáš je asi najznámejší pre nevernosť svojej manželky. Ale hoci jej cudzoložstvo muselo
Ozeáša zraniť, Boh mu povedal, aby jej ostal verný. Dokonca jej Ozeáš povedal, že jej
odpúšťa, chce si ju opäť získať a obnoviť svoje manželské sľuby. Potom Boh povedal
Ozeášovi, že takto veľmi miluje on Izrael. Hoci jeho ľud "scudzoložil" a nasledoval iných
bohov, naďalej ich bude hľadať. Bude ich naďalej milovať. Odpustí im a vezme si ich k sebe
bez ohľadu na to, ako veľmi ho zranili ich hriechy! Samozrejme, Božie hľadanie ľudu sa
najviac prejavilo, keď poslal svojho jediného Syna, aby zomrel za naše hriechy.
Nie je to prísny sudca alebo príliš horlivý policajt, alebo sentimentálny starý ujo. Je to
vášnivý Boh, ktorý nás hľadá deň čo deň. Pobáda nás, aby sme ho prijali. Ak chceme zakúsiť
jeho lásku musíme ho tiež hľadať. Môžeme mať istotu, že naše hľadanie nebude márne.
Môžeme si pripomenúť, že Ježiš povedal: ak prosíme, dostaneme, ak hľadáme, nájdeme, a
ak klopeme, otvorí nám dvere (Mt 7, 7).
Nepotrebujete teologický titul, aby ste hľadali Boha.
Nemusíte byť svätí, aby ste hľadali Boha. Písmo hovorí, že
jednoduchí, obyčajní ľudia hľadali Pána s vierou a našli ho.
Zachej, Sýrofeničanka a slepý Bartimej – všetci verili. Všetci
hľadali.
A
všetci
dostali
bohatú
odmenu.
Viera, ktorá hľadá Boha, je ako mladík, ktorý urobí všetko, aby
získal dievča svojich snov. Viera, ktorá hľadá Boha, je ako
matka, ktorá je ochotná urobiť všetko, aby ochránila svoje deti
a postarala sa o ich potreby. Viera, ktorá hľadá Boha, je ako

športovec, ktorý je ochotný celé roky trénovať, aby vyhral preteky. Takáto viera pochádza z
pokorného srdca a odhodlania urobiť všetko, aby sme mali vo svojom živote viac Ježiša.
Kiež všetci v tomto roku viery, hľadáme Boha vytrvalou vierou, ako sv. Cyril a Metod.

o. Rastislav (farár)

Liturgické okienko XVII
A neuveď nás do pokušenia
Znenie tejto prosby je pre mnohých pohoršujúce: Boh nás predsa nevedie do pokušenia.
V skutku, svätý Jakub nám hovorí: "Nech nik v pokušení nehovorí: "Boh ma pokúša. Veď
Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša." (Jak 1,13).
Spomeňme si však na slová evanjelia: "Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho
diabol pokúšal." (Mt 4,1). Pokušenie prichádza od diabla, ale k Ježišovmu mesiášskemu
poslaniu patrí aj to, aby zniesol veľké pokušenia, ktoré ľudstvo odviedli a stále odvádzajú
ďaleko od Boha. Tieto pokušenia pretrpí až po smrť na kríži a tak má nám otvoriť cestu k
spáse. Nie až po smrti, ale v nej a v celom svojom živote má svojim spôsobom "zostúpiť do
pekiel", do priestoru našich pokušení a porážok, aby nás vzal za ruku a vyviedol z nich von,
čo potvrdzuje aj list Hebrejom: "A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým,
ktorí sú skúšaní." (Hebr 2,18) "Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi
slabosťami, veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu." (Hebr 4,15).
K ďalšiemu objasneniu nám pomôže kniha Jób, ktorá naznačuje Kristovo tajomstvo.
Satan sa vysmieva človeku, aby sa tak vysmieval Bohu: Boží tvor, ktorého stvoril na svoj
obraz, je úbohé stvorenie. Všetko, čo sa na ňom zdá byť dobré je iba fasádou. V skutočnosti
ide každému človeku len o vlastné blaho. To je diagnóza Satana, ktorého Apokalypsa
označuje za "žalobcu našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom"
(Zjv 12,10).
Na spravodlivom Jóbovi chce Satan preukázať svoju tézu: Jedine ak sa mu všetko
vezme, potom sa rýchlo zrúti aj jeho nábožnosť. Boh teda dáva Satanovi slobodu, aby mohol
túto skúšku vykonať, no presne definuje medze: Boh nenechá človeka padnúť, ale dovolí, aby
bol skúšaný. Jóbovo utrpenie slúži na ospravodlivenie človeka. Vierou, ktorá sa osvedčila v
utrpení, obnovuje Jób ľudskú česť. Jeho trápenia sú už anticipovane utrpením v spoločnosti s
Kristom, ktorý pred Bohom obnovuje česť nás všetkých a ukazuje nám cestu, ako ani v
najhlbšej temnote nestratiť vieru v Boha.
Aby človek dozrel, aby sa zbavil povrchnej zbožnosti, na to potrebuje skúšku. Láska je
vždy procesom očisťovania, zriekania, bolestnej premeny nás samých, a teda cestou
dozrievania. Ak František Xaverský mohol v modlitbe povedať Bohu: "Nemilujem ťa preto, že
môžeš udeliť nebo alebo peklo, ale jednoducho preto, že si to ty - môj Kráľ a môj Boh", iste to
bola dlhá cesta vnútorného očisťovania - cesta dozrievania, na ktorej číhalo pokušenie,
nebezpečenstvo pádu, no predsa to bola nevyhnutná cesta.
Touto prosbou Otčenáša Bohu hovoríme: "Viem, že potrebujem skúšky, aby sa môj
charakter stal čistým. Ak na mňa takéto skúšky dovolíš, tak ako v Jóbovom prípade, dáš
Zlému trochu voľnosti, potom pamätaj prosím na obmedzenosť mojich síl. Príliš mi never.
Svätý Cyprián hovorí: "Keď prosíme a neuveď nás do pokušenia, vyjadrujeme vedomie, že
nepriateľ proti nám nič nezmôže, ak mu to nebude vopred dovolené, aby sa tak v našom
strachu naša odovzdanosť a naša pozornosť obracali k Bohu, pretože Zlý nič nesmie, ak na to
nemá dovolenie. Môžu existovať dva dôvody, prečo Boh udeľuje Zlému obmedzenú moc: aby
sme konali pokánie, aby sa zmierila naša pýcha, aby sme zakúsili biednosť našej viery,

nádeje a lásky, aby sme si nenamýšľali, že sa vďaka vlastným
schopnostiam staneme veľkými.
Keď sa modlíme šiestu prosbu Otčenáša, musí v nej byť
na jednej strane obsiahnutá ochota prijať bremeno skúšky,
ktorá je primeraná našim silám. Na strane druhej je to práve
prosba o to, aby nám Boh nenaložil viac, ako dokážeme uniesť;
aby nás nepustil so svojich rúk. Túto prosbu vyslovujeme v
dôverujúcej istote, na vyjadrenie ktorej nám ponúkol slová sv.
Pavol:" Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť,
aby ste mohli vydržať." (1 Kor 10,13). (spracované podľa: RATZINGER, J - BENEDIKT XVI.:
Ježiš Nazaretský I. diel s. 177-180)

o. Patrik (kaplán)

Farské oznamy
 v rámci Roka viery a Roka Cyrila a Metoda prináša naša farnosť novú možnosť účasti na
cirkevnoslovanskej sv. liturgii ráno 7:30 v pondelok, štvrtok a piatok. Veríme, že radi privítate
túto našu ponuku. Pred touto liturgiou sa modlíme sv. ruženec.
 začalo sa naše archieparchiálne a metropolitné zhromaždenie. Kánony CCEO hovoria, že
každý veriaci má právo predložiť arcibiskupovi otázky, ktorý potom vyberie tie, ktoré sa budú
prerokovávať na archieparchiálnom zhromaždení. Vaše otázky a témy môžete vhadzovať do
konca februára do označenej škatule v našom farskom chráme. Tieto otázky a témy musia
byť podpísané!!!
 v chráme na stolíku sú prihlášky k 1. sv. prijímaniu v našej farnosti. Prosíme rodičov týchto
detí, ktorí v tomto roku chcú prijať tieto sviatosti, aby ich vypísané priniesli na farský úrad.
Stretnutia budú každú nedeľu vždy po sv.liturgii o 11:00 v past. centre.
 Oznamujeme Vám, že zápis detí do CMŠ bude od 15.2.2013 do 15.3.2013 v priestoroch CMŠ.
 Ak sa trápite vo svojom manželstve, nezmeníte nič, ale ak sa zaň začnete modliť, môžete
zmeniť úplne všetko. Neodpisujte svoje manželstvo. Pozývame vás na stretnutia, ktoré budú
v našom chráme pre mužov a ženy s týmto problémom každý pondelok po sv. liturgii.
 pozývame vás na II. Národnú Púť do Ríma. Táto púť sa organizuje v termíne: od 25.2. 1.3.2013 autobusom v cene: 214,- eur/osoba.
 budúcu nedeľu 10.2. popoludní po večierni sa uskutoční farský karneval. Pozývame všetky
deti aj rodičov, aby si pripravili masky.
 v pondelok 11.2. máme začiatok veľkého pôstu - v tento deň platí zdržanlivosť od mäsa,
mlieka a vajíčok a platí prísny pôst (len raz sa dosýta najesť). Ráno po sv. liturgii sa
pomodlíme Moleben k bl. V. Hopkovi a večer o 17:40 sa pomodlíme veľkopôstny moleben.
Ďalšie pôstne dni sú stredy a piatky, kedy platí zdržanlivosť od mäsa.
 v stredy a v piatky v pôste budeme sláviť liturgie VPD o 18:00, je potrebné si nosiť brožúrky
Moja modlitba a každý pondelok o 17:40 sa pomodlíme veľkopôstny moleben a v piatok vždy
o 17:00 krížovú cestu.

 v piatok 15. 2. bude po sv. liturgii VPD posvätenie kolyvy - pôstneho jedla zloženého z pšenice,
medu, hrozienok a rôznych druhov ovocia.
 vzadu na stolíku sú tlačivá na darovanie 2% z daní pre naše farské Združenie bl. P.P.Gojdiča.
 Konferencia na GTF PU v Prešove s názvom Riešenie sporov v 21. storočí: Nastal čas na zmenu
bude v dňoch 12.-13. februára 2013.
 Centrum pre rodinu na Sigorde ponúka prázdninový týždeň pre rodiny s deťmi od 18.-22.
februára 2013.
 ponúkame zahraničný pobyt v belgických rodinách počas prázdnin pre deti od 8 do 10 rokov.
 o. Arcibiskup Ján Babjak zrušil dekrétom farnosť Medvedie a pridelil ku Krajnej Bystrej a
zrušil farnosť Vyravu a pridelil k Svetliciam.
 Úmrtia kňazov: o. Vasiľ Ladislav Fejda a o. Pavol Stanko. Večná im pamjatka!
Zábavné okienko
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