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

Úvodník
Cirkev začala Veľký pôst – dobu pokánia. „Kajajte sa a verte
evanjeliu.“ To je výzva Biblie nie na uvažovanie ale na konanie.
Vyzýva nás k činnosti, k premene, k prehĺbeniu a oživeniu našej
viery. Nestačí prestať jesť mäso dva dni v týždni, a znovu mám na
rok pokoj. Pôst sa musí týkať mňa ako osoby a človeka aj s dušou,
mojej viery, života, členstva v cirkvi, nielen žalúdka. Čo by sme
všetky božie deti mali v tomto čase robiť?
Objasní nám to starý príbeh o pustovníkovi, ktorý sa sťažoval
na veľké množstvo práce. Ľudia sa čudovali, akú prácu okrem
modlitby a ticha môže mať mních, sám, bez rodiny. On začal:
musím skrotiť dva sokoly, vycvičiť dva krahulce, zadržať dva zajace,
dávať pozor na hada, naložiť na osla a skrotiť leva.
Sokoly sú naše oči, ktoré sa vrhnú na všetko okolo, plné nezdravej závisti, všetko chcú
vidieť, aj to čo nie je potrebné, čisté a užitočné. Krahulce sú naše ruky, rýchlo drapnú,
zhromažďujú, skrývajú a skúpo nepustia, a pritom vedia nežne hladkať i pomáhať. Zajace sú
nohy, ťažko ich zastaviť, kľučkujú pomedzi dobré veci, utekajú za vášňami, pôžitkami,
pokušeniami, hriechami a obchádzajú lásku a milosrdenstvo samaritána. Had je jazyk za
zubami, často ujde preč a narobí veľa zla. Hoci je len sám, aj pevná ohrada 32 zubov je proti
nemu bezmocná. Koľko je denne v nás zbytočných a ironických či posmešných slov,
poloprávd, lží, klamstva, ohovárania, posudzovania, osočovania a krivých svedectiev. Osol je
naše telo, nechce spolupracovať, kope ako somár, je vzpurné a tvrdohlavé ako osol, stále
chce čosi iné. Mnohí povedia: keď ja si neviem sám rozkázať. V biblii čítame: „duch je síce
ochotný ale telo slabé.“ Práve preto potrebuje tréning, výcvik, disciplínu a sebazápor.
Nenechajme svoje zmysly a údy vystrájať. Lev – kráľ zvierat to je naše srdce, sídlo odvahy ale
i pomsty a nenávisti, ale ak ho skrotíš, vie byť plné lásky a nežností. Nedovoľ, aby si bol divá
šelma, z ktorej má každý hrôzu a strach, ale božie dieťa stvorené z lásky a pre lásku, a tak
bude mať tvoj život zmysel a budeš šťastný.
Je toho dosť, ale dá sa to ak chceš. Máme na to predsa dosť času Aj tvoj život má byť
krásny ako celá príroda. Otcovia púšte hovoria: Cvič sa ovládať malé žiadosti, aby si raz
zvládol veľké žiadosti. Vo veľkom pôste náš život má mať naozaj inú, duchovnú krásu. Preto
nestačí chudnúť diétou tela, ale staň sa človekom s veľkým a krásnym srdcom.

o. Rastislav (farár)

Liturgické okienko XVII
Ale zbav nás zlého
Posledná prosba Otčenáša ešte raz preberá predposlednú a premieňa ju na pozitívnu;
Ak v predposlednej prosbe dominovalo "nie" (nedať Zlému priestor nad hranice únosnosti), v
poslednej prosbe prichádzame k Otcovi s ústrednou nádejou našej viery. "Zachráň, vykúp,

osloboď nás!" V konečnom dôsledku ide o prosbu o vykúpenie. Z čoho chceme byť vykúpení?
Nový preklad Otčenáša hovorí "od Zlého" a necháva tým otvorené, či sa tým myslí "to Zlé"
alebo "ten Zlý". Vidíme pred sebou draka, o ktorom hovorí Apokalypsa (porov. Zjv 12 - 13).
Ján vykreslil "šelmu vystupujúcu z mora", z temných priepastí Zla, atribútmi rímskej štátnej
moci, aby tak dal veľmi konkrétnu podobu ohrozeniu, ktoré doliehalo na kresťanov v jeho
časoch: Uprostred ohrození a prenasledovania volá kresťan k Pánovi ako k jedinej moci, ktorá
ho môže zachrániť: Vykúp nás, osloboď nás od Zlého.
Aj dnes sú tu nové sily trhu, obchodu so zbraňami, drogami a ľuďmi, ktoré doliehajú na
svet, zvierajú človeka do svojich klieští a nedá sa im vzdorovať. Aj dnes je tu ideológia
úspechu a blahobytu, ktorá nám hovorí, že Boh je výmysel, ktorý nás len oberá o čas a chuť
do života. Nestaraj sa oňho! Tieto pokušenia sa zdajú byť neodolateľnými. Aj táto prosba
Otčenáša nám chce povedať: "Ak stratíš Boha, stratíš sám seba. Kým ťa neodtrhne od Boha,
si vo všetkých zlách, ktoré ťa ohrozujú v hĺbke ešte stále neporušený. Preto je dobré, že nám
nový preklad hovorí: " Zbav nás Zlého". Zlé veci môžu byť pre naše očistenie, no Zlo ničí. V
podstate prosíme o to, aby nám nebola vytrhnutá viera, ktorá nám dovoľuje vidieť Boha a
ktorá nás spája s Kristom. Preto prosme, aby sme okrem dobier nestratili Dobro samo, ktorým
je Boh; aby sme nestratili sami seba: Zbav nás Zlého!
Sv. Cyprián hovorí: "Keď hovoríme, zbav nás Zlého, nemáme o čo viac prosiť. Keď raz
dostaneme ochranu proti Zlu, o ktorú prosíme, potom sme v bezpečí a chránení proti
všetkému, čo môžu diabol a svet vykonať. Aký strach by ešte mohol mať zo sveta ten,
ktorého ochrancom vo svete je sám Boh? Táto istota bola oporou pre mučeníkov a napĺňala
ich radosťou a dôverou vo svete plnom útrap, v hĺbke im dávala " vykúpenie" a oslobodzovala
ich pre pravú slobodu. Je to tá istá dôvera, ktorú nádherne vyjadril svätý Pavol slovami: "Ak je
Boh za nás, kto je proti nám ?...Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť,
prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?...Ale v tomto všetkom
slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli,
ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani
výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od
Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi." (Rim 8,31-39).
V poslednej prosbe sa tak vraciame k prvým trom: Keď prosíme o
vyslobodenie z moci Zlého, prosíme vlastne o Božie kráľovstvo, o
zjednotenie sa s jeho vôľou, o posvätenie jeho mena. Naša prosba
nesmie ostať povrchnou. V modlitbe Otčenáša prosíme o oslobodenie
od hriechu, aby sme "Zlo" spoznali ako to, čo je naozaj "zlé", a aby
nám nič neprekážalo v pohľade na živého Boha.
(spracované podľa: RATZINGER, J - BENEDIKT XVI.: Ježiš Nazaretský I. diel s. 181184.)

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. Pred touto liturgiou sa modlíme sv. ruženec. Všetky
druhé úmysly týchto dní sa presúvajú na túto rannú sv. liturgiu. Preto
vo vlastnom záujme si skontrolujte tieto úmysly.

 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.
 v stredy a v piatky v pôste budeme sláviť liturgie VPD o 18:00, je
potrebné si nosiť brožúrky Moja modlitba. V tieto dni platí zdržanlivosť
od mäsa. Každý pondelok o 17:40 sa pomodlíme veľkopôstny
moleben a v piatok vždy o 17:00 krížovú cestu.
 v chráme na stolíku sú tlačivá na darovanie 2% z daní pre naše farské
Združenie bl. P.P.Gojdiča. Prosíme vás o podporu a pomoc.
 23. februára je 2. zádušná sobota. Preto po sv. liturgii sa pomodlíme
panychídu s hramotami.
 týždeň od 25.2 - 1.3 je prvopiatkový, spovedáme vždy hodinu pred sv.
liturgiou.
 piatok 1.3. je aj prvým piatkom. Ráno o 7:30 bude csl sv. liturgia,
počas ktorej budete môcť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Dopoludnia
spoveď chorých, na Bani spovedáme o 15.00 a o 16.00 hod. bude sv.
liturgia. V kaplnke Božieho milosrdenstva bude od 9:00 vystavená
Eucharistia a o 14:45 hod. bude adorácia s poklonou najsvätejšej
Eucharistii. O 18:00 bude Božska liturgia vopred posvätených darov.
 2. marca je 3. zádušná sobota a zároveň fatimská sobota, po sv.
liturgii bude panychída s hramotami a po nej večeradlo.
Zábavné okienko
-

Premiestnite 2 zápalky tak, aby platila rovnosť:

Muž príde na parkovisko k svojmu zaparkovanému autu a vidí, že blatník je poškodený. Za
stieračom nájde oznam:
- Pane, to ja som poškodil vaše auto. Tu okolo mňa stojí asi 15 zvedavých chodcov a myslia
si, že na tento papier píšem svoje údaje.
- Oco, vyskúšal som tvoju novú motorku.
- A čo?
- Mám ti to porozprávať, alebo si to zajtra prečítaš v novinách?
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