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Úvodník
CHRISTOS VOSKRESE! Týmto radostným pozdravom Vás chcem pozvať k sláveniu Paschy.
Vie sa tešiť dnešný kresťan z vlastnej viery? Načo nám je zmŕtvychvstalý Mesiáš? Čo
znamená Pascha pre mňa? Môžeme to ľahko pochopiť tak, ako manžel a otec 8 detí v istom
veľkom meste, ktorý hovorí: „Bol som už hore, keď zazvonil budík. Päť hodín ráno. Čas
rozhýbať sa. Niekoľko mesiacov som mal zvyk zvaliť sa z postele na kolená a začať deň
modlitbou. „Dobré ráno, Bože,“ začínal som. Ale dnes som ostal ležať a pomyslel som si:
„Dobrý Bože, zase je ráno.“ So strachom i hnevom znášam obavy o účty, hypotéku,
zariadenia, potraviny... Ako si tento mesiac rozdelím peniaze? Komu zaplatím a kto bude
musieť počkať? Auto potrebovalo opravu, mal som nečakané výdavky. Okrem stresu aj obavy
o deti. Moja dcéra a sedem synov sú úžasní, ale dvaja starší synovia plánujú vstúpiť do
armády. Podporím ich, ale myšlienky že ich zabijú alebo zrania, neodchádzali z mojej mysle.
A boli tu aj zmeny v zamestnaní. Noví šéfovia, nové postupy, hovoria o prepúšťaní, samý
zmätok. Nie, nechcel som vstať z postele. Naša rodina však roznáša noviny sedem dní
v týždni a moja manželka i deti potrebovali moju pomoc. Padol som na kolená, pomodlil sa
a obliekol. V práci sa zaťaženie zvyšovalo. Bolo na nás ako to zvládneme. To bolo
každodenné bremeno. Niekedy ma to drvilo. Ale ako zvyčajne, zvládli sme to. Od rána som
riešil projekt. Keď som už bol na konci a stretol sa s 15 rôznymi skupinami ľudí, vypadla
elektrina. Počítač odišiel a ja som stratil všetko. Okolo obeda som naozaj musel odísť.
Nasadol som do auta, keď som zrazu uvidel blesk. Ako keby ma zasiahol elektrický šok. Cítil
som takmer neodolateľné nutkanie šoférovať. Naštartoval som auto. Nemal som poňatie, kam
idem. Až keď som na križovatke v meste zabočil doľava, došlo mi, že idem do chrámu. Dnes
som nemal niečo také v pláne, ale čosi ma ťahalo na parkovisko pred chrám. Deň bol studený
a sychravý – dokonale sa hodil k mojej nálade. Cítil som, že práve tu mám byť. Po niekoľkých
minútach, takmer akoby ma niesla nejaká vlna, som vystúpil z auta a vošiel som do chrámu.
Bol prázdny a tmavý. Slabé denné svetlo sotva prechádzalo cez okná. Kľakol som si v zadnej
časti a začal modlitbu: „Bože, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať...“ Ďalej som
sa nedostal. V tichu som povedal všetko, čo som mal na mysli, sťažoval som sa, prosil som
o pomoc a rozprával som. Všimol som si, že už viac necítim bremeno. Keď som zdvihol hlavu
a pozrel sa, Vzkriesený Pán bol priamo predo mnou. Po mojej ľavici bol otesaný kríž
s korunou. A medzi nimi bol bohostánok. Hlavou mi preletela myšlienka, ako keď sa žiarovka
naplno rozsvieti. Predo mnou bol celý príbeh. Videl som to v jednom okamihu – odpoveď na
moje modlitby, obavy a sťažnosti: Ježišova smrť, jeho zmŕtvychvstanie a jeho prítomnosť!
Nielenže trpel, zomrel a vstal z mŕtvych za mňa:
bol tu, osobne prítomný v bohostánku, a čakal na
mňa. Ukrižovaný a Zmŕtvychvstalý bol tu so
mnou. Moje myšlienky sa vrátili k problémom, ale
teraz boli ako snehové vločky, ktoré padali na
veľký oheň. Nie, nevedel som, aké zamestnanie
si vyberú moji synovia, ale veril som, že sú
v rukách Otca, ktorý ich miluje viac než ja.
A pokiaľ ide o peniaze, môžem sa porozprávať
s manželkou a určiť si priority. Boh nám pomôže.
Veď nám pomohol aj v ťažších časoch –

napríklad keď sme pre požiar prišli o dom a náš syn bol vážne chorý a takmer zomrel. Strach
bol preč. Hlbšie som pochopil, že vždy môžem predložiť svoju bolesť a obavy Ježišovi, nech
sú akékoľvek. On šiel na kríž a vie všetko o utrpení. Keďže vstal z mŕtvych, ukazuje mi svetlo
na konci tunela. Vždy na mňa čaká – čaká na každého, aby som prišiel k nemu a úprimne sa
s ním porozprával. Je vždy ochotný počúvať, podporovať a viesť ma. Nejakú chvíľu som tam
sedel, radoval som sa, že stres a obavy odišli. Zažil som Paschu. Osviežený som vyšiel von.
Stále bolo sychravo a chladno, ale slnko vykukovalo a oblaky mali krásnu modrozelenú farbu.
Nastúpil som do auta a zavolal som manželke. Odpovedala mi svojím zvyčajným: „Ahoj,
úžasný manžel!“ Začal som počítať, čo všetko viera chráni a rieši. A čo naša viera, využívame
ju? Je čas radovať sa z viery každý deň. Lebo CHRISTOS VOSKRESE!

o. Rastislav (farár)

Liturgické okienko: Význam Kristovho zmrtvychvstania
Kristovo
zmŕtvychvstanie
každoročne
oslavujeme
veľkolepo na Veľkú noc, ktorá je
najväčším sviatkom kresťanstva.
Jedna
veľkonočná
liturgická
pieseň o význame tohto sviatku
hovorí: Sviatok nad sviatky
a slávnosť nad všetky slávnosti.
Hlboký
význam
tohto
sviatku pre zmysel života najlepšie vystihuje tropar, zložený zo slov Svätého písma: Kristus
slávne vstal z mŕtvych (Mt 28, 6; Mk 16, 6), smrťou smrť premohol (Iz 25, 8; Kor 15, 53; Hebr
2, 14) a zosnulým v hroboch život daroval (Iz 26, 19; Tob 13, 2). Tento tropar obsahuje
vieroučné pravdy a aj preto sa spieva cez celé veľkonočné obdobie, ktoré trvá až do sviatku
Nanebovstúpenia.
Výstižné vysvetlenie významu Kristovho zmŕtvychvstania dáva ľuďom svätý Pavol: Ak
Kristus nevstal z mŕtvych, márne je naše kázanie a márna je naša viera (1 Kor 15, 14). Kristus
svojím zmŕtvychvstaním nám dosvedčil, že On je naozaj Všemohúcim Bohom, a preto všetko,
čo Kristus hovoril, čo robil, je pravdou, ktorú my musíme s vierou prijať a podľa nej žiť.
Ďalší význam Kristovho zmŕtvychvstania vyjadrujú posledné slová tropara: a zosnulým
v hroboch život daroval. Tieto slová ľuďom pripomínajú, že človek sa neukladá do hrobu ako
premožený, ale ako víťaz a že smrť neznamená pre človeka koniec, ale začiatok a smer
k večne trvajúcemu šťastiu. Toto šťastie dosiahne človek v plnej miere až vtedy, keď pomocou
Krista vstane z hrobu, tak ako Kristus vstal z mŕtvych.
Vzkriesenie ľudského tela je vieroučnou pravdou, dogmou, ktorá patrí medzi základné
pravdy nášho náboženstva. Aj vyznanie viery končí slovom „a očakávam vzkriesenie
mŕtvych“, tieto slová svedčia o tom, že všetci ľudia vstanú z hrobu so svojím telom, s ktorým
boli uložení do hrobu. Sväté písmo Starého a Nového zákona nám tiež dokazuje, že
vstaneme z hrobu. Prorok Daniel vo svojej prorockej knihe hovorí: A mnohí z týchto, ktorí
v prachu zeme sa zobudia, niektorí na večný život a iní na hanbu a večnú potupu (Dan 12, 2).
V knihe Jóbovej sa hovorí: Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a že ja v posledný deň vstanem zo
zeme a opäť budem oblečený do svojej koži a svojimi očami uvidím svojho Boha (Job 19,
25.27). V evanjelium sv. Jána je uvedené: Nedivte sa tomu, že prichádza hodina, keď všetci
mŕtvy v hrobe počujú Boží hlas a výjdu z nich. Tí, čo robili dobro, budú vzkriesení pre život, tí
však, čo páchali zlo, budú vzkriesení pre súd (Jn 5, 28-29). Apoštol Pavol vo svojich listoch
často upozorňoval veriacich na vzkriesenie mŕtvych. V prvom liste Korinťanom píše: Ale
Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze
človeka aj zmŕtvychvstanie (15, 20-21).
Prví kresťania pevne verili vzkriesenie tela, ako o tom svedčia práce našich svätých
Otcov. Svätý Ján Zlatoústy, ktorý zomrel pred 1600 rokmi, napísal: Ten Boh, ktorý všetko

stvoril z ničoho, prečo nemohol to, čo v hrobe sa zmenilo na prach znova vzkriesiť. Aj zdravo
zmýšľajúci ľudský rozum sa domáha zmŕtvychvstania. Človek takto môže uvažovať na
základe javov v prírode. Slnko večer zapadá, akoby sa stratilo a ráno opäť vychádza, akoby
ožilo. Semeno v zemi odumrie, zanikne a potom z neho vyklíči nová rastlina. Lístie vyschne
a opadá a potom znova narastie nové a zazelená sa. Zmŕtvychvstanie ľudského tela si okrem
rozumového zdôvodnenia vyžaduje aj dôstojnosť ľudského tela. Ľudské telo, pokiaľ žilo, bolo
chrámom Svätého Ducha. Bolo mnohokrát posvätené sviatosťami, najmä sv. prijímaním t. j.
telom a krvou Kristovou. Práve pre tieto okolnosti nemôže navždy zaniknúť. Kristus to
dosvedčuje slovami: Kto je moje telo a pije moju krv, má v sebe večný život a ja ho vzkriesim
v posledný deň (Jn 6, 55).

o. Patrik (kaplán)

Farské oznamy
 Veľkonočný pondelok je prikázaným sviatkom, sv. liturgia o 8.00 bude v slov. jazyku
a o 10.00 bude v cirkevnoslov. jazyku. Na Bani bude o 10.00 sv. liturgia. V prípade
dobrého počasia bude obchod okolo chrámu.
 Svetlý utorok je sviatkom odporúčaným, sv. liturgie ráno o 8.00 (csl.) a 18.00 (sl.)
 pozývame mládež (13 a viac rokov) na Kvetný víkend v CVČ Juskova Voľa od 05.04.
- 07.04.2012. Víkend vyvrcholí stretnutím s arcibiskupom o 13.30 vo veľkej
zasadačke obvod. úradu v Prešove. Bližšie info na výveske a hlásiť sa môžete na FÚ.
 svetlý týždeň je zároveň prvopiatkový. Spovedáme podľa potreby vždy hodinu pred
sv. liturgiou. Dopoludnia spovedáme chorých. Sv. spoveď na Bani bude o 15.00 a o
16.00 hod. sv. liturgia. V kaplnke Božieho milosrdenstva bude od 9:00 vystavená
Eucharistia a o 14:45 hod. bude adorácia s poklonou najsvätejšej Eucharistii.
 budúcu nedeľu 7. apríla budeme v kaplnke Božieho milosrdenstva sláviť odpustovú
slávnosť, na ktorú Vás chceme čo najsrdečnejšie pozvať. Od 14.00 hod. budeme
spovedať, o 14:30 bude pásmo na tému o Božom milosrdenstve, o 15:00 sa pomodlíme
Korunku k Božiemu milosrdenstvu a slávnostná sv. liturgia za účastí vzácnych hostí
začne o 15.30 hod.
 Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska a Kanet, n. o. spustili
oficiálnu registráciu na Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku. Predstavuje
alternatívu pre tých, ktorí nepocestujú koncom júla na Svetové dni mládeže do Ria de
Janeira. Do 28. februára 2013 platí akcia, že kompletný balíček, ktorý zahŕňa
program s ubytovaním a stravou, je možné získať za cenu základného balíčka, čo
znamená, že stravu budú mať títo účastníci zadarmo. Viac informácii nájdete na
webovej stránke: www.rio13.sk.

Zábavné okienko

Na vojne príde veliteľ pred
svojich vojakov a pýta sa
ich:
- Vie tu z vás niekto hrať
na heligónku?
Prihlásili sa štyria. A veliteľ
na to:
- Výborne, nafúkate člny.
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