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

ročník IX.

Úvodník
Každú jar moja teta vysiala veľkú
záhradu a požiadala ma, aby som jej
pomáhal so zavlažovaním a vytrhávaním
buriny. Len čo pôda rozmrzla, zasiala
semienka, z ktorých vyrastie fazuľa,
kapusta, a iné druhy zeleniny. Keď sa blížilo
leto, teta zasadila paradajky. Aby sa
paradajkám darilo, potrebovali dobrý štart.
Teta vždy chodila do skleníka v blízkej
pestovateľskej škôlke a vybrala si kvalitné
priesady, ktoré vložila do pôdy s trochou
hnojiva a veľkou starostlivosťou. Pri príprave
paradajkových rastlín na ich životnú rolu
zohrával dôležitú úlohu skleník. Sklenené
steny a strecha chránili rastlinky pred
chladom; prepúšťali slnečné svetlo a
udržiavali teplo, ktoré na rast potrebovali.
Záhradníci sa o ne starali, denne ich
polievali a podľa potreby pohnojili. Skleník
dával týmto paradajkovým rastlinám dobrý
štart. Naše rodiny sú podobné. Sú to
skleníky Svätého Ducha pre nás a naše
deti. My im poskytujeme ochranu, výživu pre
ich telo i dušu a poučenie i prax v
každodennom živote. To naše deti
pripravuje na splnenie životnej úlohy milovať
Pána a slúžiť jemu a jeho ľudu. To im dáva
dobrý štart do kresťanského života, ktorý
majú žiť na tomto svete. V rodine začínajú
prinášať ovocie Svätého Ducha, správanie,
ktoré
ich
označuje
ako Kristových
nasledovníkov.
Duchovný
skleník
každodenného rodinného života je miesto,
kde my rodičia pokračujeme vo svojom
kresťanskom raste a nechávame tam
dozrievať ovocie Ducha. Spoločne sa všetci
učíme „láske, radosti, pokoju, trpezlivosti,
láskavosti, zhovievavosti, vernosti, miernosti

a zdržanlivosti“ (Gal 5, 22). Sú to vlastnosti,
ktoré v nás vytvára Duch Svätý, keď nás
premieňa na Kristov obraz. Duchovný rast je
dielo milosti, ale aj my musíme urobiť to, čo
je v našich silách, aby sme pestovali ovocie
Ducha vo svojich rodinách. Musíme
pochopiť, aké je to ovocie a ako pôsobí.
V tomto roku rodiny nájdite si čas a uvažujte
o ovocí Ducha. Tieto pravdy položia základ
pre kresťanský rast vašej rodiny práve tak,
ako preoranie pôdy pripravilo miesto pod
kopcom pre záhradu mojej tety. 1: Ovocie
Ducha nie sú pocity. Mnohí kresťania si
nesprávne vykladajú tieto črty. Mýlia si
príťažlivosť s láskou, rozkoš s radosťou,
tichosť s pokojom a tak ďalej. Ovocie Ducha
môže súvisieť s pocitmi, ale sú to
charakterové črty. Definujeme a získavame
ich prostredníctvom toho, čo robíme, a nie
toho, ako sa cítime. Napríklad raz sa dvaja
moji synovia búrlivo hádali. Ten mladší bol
so zaťatými päsťami pripravený pustiť sa do
bitky. Aj starší bol nahnevaný, ale s rukami
pri boku povedal: „Len do toho! Udri ma, ak
chceš. Nebudem sa s tebou biť.“ Chcel
situáciu riešiť pokojne, a preto sa nepobili.
Pokoj je ochota udržiavať a napraviť jednotu
vo vzťahoch. Skutok môjho syna – keď sa
odmietol biť s bratom – zachovali pokoj v
našej rodine. Keby nasledoval svoje pocity,
to by teda bola bitka!
2: Neprijímame
ovocie Ducha pasívne; získavame ho
aktívne. Modlitba je správny spôsob, ako
môžeme začať. Ak je to však to jediné, čo
robíme, duchovné ovocie, o ktoré sa
usilujeme, nebudeme prinášať nikdy.
3:
Každé ovocie Ducha je protiliek pre opačné,
zlé správanie. Svätý Pavol porovnal ovocie

Ducha so „skutkami tela“, zlými skutkami,
ktoré sú ovocím sebectva ( Gal 5, 19 – 23).
Každý kresťanský znak je opakom zlého
znaku. Je to niečo podobné ako opačná
strana mince. Napríklad láska nenecháva
priestor pre nenávisť; láskavosť je správna
náhrada za tvrdohlavosť; a pokoj odháňa
nepriateľstvo.
4: Obyčajne sa plody
Ducha v nás formujú v našich vzťahoch.
Každý, kto skúsil dôsledne zachovávať
Kristovo prikázanie „milovať sa navzájom“
(Jn 13, 34 – 35), zistil, aké je to ťažké.
Ježišova láska ide proti našim prirodzeným
sklonom k sebectvu a hriechu. Bez pomoci

Svätého Ducha by sme nedokázali druhých
milovať
nesebecky
–
ani
naše
manželky/manželov a deti. Duch to
umožňuje. Keď poslúchame jeho vnuknutia
a správame sa ako Kristus, prinášame
ovocie Ducha. Keďže ovocie Ducha sa
prejavuje v správaní sa, ktoré vytvára
láskyplné vzťahy, rodina je ideálne miesto
na to, aby sme sa takému správaniu učili a
praktizovali ho. Keď to budeme robiť, my i
naše deti budeme ako tie paradajkové
sadenice v záhrade mojej tety. Nech v tomto
roku rodiny prinesú veľkú úrodu, ktorá bude
potešením pre všetkých.

o. Rastislav (farár)
OBRADY PO ANAFORE
MODLITBA PRIKLONENIA HLÁV

Po modlitbe Otče náš a po následnom požehnaní, diakon vyzýva: „Skloňte si hlavy pred
Pánom“, t.j. oddajte Bohu všetky svoje myšlienky i skutky a proste, aby pripravené predložené
dary boli k vášmu dobru a úžitku.
Modlitba na sklonenie hláv sa objavuje v bohoslužobných textoch už v
3. storočí
a teda obyčaj skláňať hlavy, počas čítania niektorých modlitieb, patrí medzi najstarobylejšie
obrady bohoslužobných zhromaždení.
Modlitba na sklonenie hláv je obrátená k Bohu Otcovi s prosbou, aby požehnal naše
priblíženie sa k Nemu. Je výrazom jednak ľudskej pokory a oddanosti Bohu, ale zároveň je aj
prejavom vďačnosti za dar Eucharistie.
Cieľom tejto modlitby je teda rozdelenie svätých Darov pre dobro všetkých ľudí, aby Boh
dal každému to, čo najviac potrebuje.
MODLITBA POZDVIHOVANIA

Je poslednou prípravnou modlitbou pred svätým prijímaním. Nepatrí medzi najstaršie
časti liturgie. Jej autorstvo sa pripisuje sv. Bazilovi Veľkému.
V modlitbe sa kňaz obracia na Ježiša Krista, Božieho Baránka, aby od Neho obdržal
požehnanie na začatie eucharistickej večere. Prosí Ho, aby prišiel a podal mu Eucharistiu a
skrze neho aj všetkým prijímajúcim. Cieľom tohto príchodu Ježiša Krista je tiež samotné
posvätenie každého človeka. Ním sa završuje očistenie duší od hriešnych návykov a
svetských starostí. Veď iba naozaj „svätí“ môžu prijímať sväté Dary, lebo „sväté svätým“
náleží.
PRIČASTEN

Je to väčšinou žalm ( alebo len verš žalmu) na sväté prijímanie. Niekedy sa spieva aj
tropár (napr. Veľký štvrtok). Dnes sa spieva iba verš zo žalmu, predtým v minulosti sa spieval
celý žalm.

SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Obrad svätého prijímania patrí medzi najviac rozvinuté časti svätej liturgie, ako po
stránke obradovej, tak aj po stránke obsahovej (textovej). Samotný obrad sv. prijímania
prešiel dlhým vývojom, pokiaľ sa ustálil do podoby, v ktorej ho poznáme dnes.
Štruktúru obradu svätého prijímania, pozostávajúcu z rozličných obradových činností a
modlitieb svätého prijímania, tvoria nasledujúce prvky:
- dvíhanie eucharistického chleba
- lámanie eucharistického chleba
- vloženie eucharistického chleba do čaše (spojenie darov)
- užívanie teploty
- prijímanie kňaza ( resp. viacerých kňazov) a diakona
- prijímanie veriacich
DVÍHANIE EUCHARISTICKÉHO CHLEBA

Vnímajme! Sväté svätým!
Obrad svätého prijímania začína týmto obradom dvíhania eucharistického chleba. Kňaz
berie do obidvoch rúk svätý chlieb, dvíha ho a hovorí: „Vnímajme! Sväté svätým!“
Všeobecne sa traduje, že tento obrad dvíhania eucharistického chleba pochádza ešte
z apoštolských čias, aj keď v bohoslužobných textoch sa objavuje až v 5. storočí. Je teda
veľmi originálnou časťou sv. liturgie
Dvíhanie eucharistického chleba má veriacim pripomenúť blížiaci sa moment obradu
svätého prijímania a v ich dušiach vyvolať primerané pocity.
Niektorí teológovia vidia v obrade dvíhania chleba dvíhanie Ježiša Krista na Golgote. Je
však nutné k tomu poznamenať, že tieto tvrdenia nemajú nijaký podklad v bohoslužobnom
texte, ba naopak odvádzajú pozornosť od vlastného významu obradu.
Toto pozdvihovanie pripomína veriacim nevyhnutnosť duchovnej čistoty a svätosti ako
podmienok účasti na eucharistickej hostine. Samotné zvolanie „Sväté svätým!“ je na jednej
strane výzvou k uvedomeniu si a uznaniu vlastnej nehodnosti, a na strane druhej je to výzva
k jednote s celou Cirkvou. Samotné sväté prijímanie je totiž zjednotením veriacich
s mystickým Telom Cirkvi.

o. Martin (kaplán)

Farské oznamy






prosíme o podporu petície za referendum o ochrane rodiny, ale
všetky údaje slovom
v utorok nebude liturgia v kaplnke ani celé prázdniny, aj farnosť
dokorán
odpustová slávnosť bl. P. P. Gojdiča v Ruských Pekľanoch bude
12.7.2014, liturgia o 10.00
ponuka púte na mladifest do Medugoria 28.7.- 7.8.2014 za 215,- eur.
začalo prihlasovanie na letné stretnutia mládeže v Juskovej Voli.
Termíny na výveske





odpustová slávnosť na hore Zvir Litmanová bude 2.- 3.8.2014.
Liturgiu vysiela RTVS
odpustová slávnosť v Ľutine bude 15.- 17.8.2014, kazateľ bude
kardinál Miroslav Vlk
snaha založiť cirkevnú strednú odbornú školu v Prešove pre naše deti,
zisťujeme záujem o aké odbory cez prieskumný lístok

Zábavné okienko-nájdi cestu...
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