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

ročník IX.

Úvodník
Adam a Dávid boli skvelí priatelia. Celé roky
pracovali pre rovnakú spoločnosť. Adam bol vedúci
oddelenia a Dávid pracoval ako manažér. Obaja boli
kresťania. Dohodli sa, že sa v kancelárii budú spolu čo
najčastejšie modliť. Adam si vybudoval skvelú povesť.
Získal za svoju prácu niekoľko firemných ocenení a mnohí
s ním naozaj radi spolupracovali. Dávidova kariéra, hoci
nebola taká úžasná, bola veľmi solídna. Usiloval sa o
povýšenie a získal uznanie, ktoré si zaslúžil. Hoci Adam
bol obľúbený, zopár ľudí vo firme žiarlilo na jeho úspech a
začali sa o ňom šíriť reči, že spreneveril peniaze. Tieto
šialené a falošné obvinenia vyvolali na Adamovom
oddelení vyšetrovanie. Klebety si už žili svojím vlastným
životom a ľudia sa začali od Adama odťahovať.
Spolupracovníci mali obavy, či tie reči nie sú pravdivé, a váhali, či ho majú obhajovať. Niektorí
kolegovia ho rovno opustili, aby chránili sami seba. Obvinenia voči Adamovi spolu so zradou
priateľov si vybrali svoju daň. Myslel si, že už nikomu nemôže dôverovať. Stiahol sa do ulity
znechutenosti, depresie a sebaľútosti. Napokon rezignoval a odišiel do inej firmy. Adamove
ťažkosti postavili Dávida pred dilemu. Vedel, že Adam je nevinný, ale vedel aj to, že keď ho
bude brániť, ohrozí svoj kariérny postup. Dávid sa však rozhodol ostať pri Adamovi a brániť ho
pred inými. Vedel, že tým ohrozuje postup v kariére, ale vedel, že priateľstvo je dôležitejšie.
Dávida nepovýšili, ale videl dôsledok svojej vernosti voči priateľovi. Po istom čase sa Adamo
vi podarilo postaviť sa opäť na nohy a čiastočne za to vďačil aj Dávidovej vernosti a podpore.
Nikdy nezabudol na túto Dávidovu láskavosť a obaja sú si blízki aj dnes. Príbeh o Adamových
ťažkostiach v práci a ich vplyve na jeho osobný život je len jeden príklad toho, ako závisť a
klebety dokážu ublížiť človeku a zničiť vzťahy. Od etnických a rasových konfliktov po celej
planéte, cez zhoršené obchodné partnerstvá až po nepriateľskú náladu v rodinách si všetci
uvedomujeme, aké krehké a zraniteľné môžu byť vzťahy. Mnohí z nás zažili situácie, v ktorých
bol vzťah napätý až na prasknutie. Všetci vieme, aké bolestivé môžu byť tieto situácie. Ako sa
môžeme uistiť, že naše priateľstvá sú dosť silné na to, aby prežili aj skúšky? Ako kresťania
vieme, že odpoveď spočíva v našom vzťahu k Ježišovi, najlepšiemu Priateľovi, akého
môžeme mať. Ježiš svojim apoštolom hovorí: „Už vás nenazývam sluhami..., nazval som vás
priateľmi“ (Jn 15, 15). Na láske záleží viac než na hocičom inom, čo ľudia považujú za
hodnotné – peniaze, kariéra, krása, športové schopnosti. Ježiš sa veľmi teší zo všetkých
našich vzťahov a veľmi rád dáva priateľom svoju milosť a požehnanie. Veľmi nás túži učiť, ako
sa máme navzájom milovať. Je vždy pripravený so svojou milosťou, aby nám pomohol
prekonať všetky prekážky, na ktoré narazíme. Predovšetkým Ježiš je vždy s nami. Ostal nám
verný, keď sme sa stratili v hriechu (Rim 5, 8 – 10), a sľubuje, že bude s nami „až do

skončenia sveta“ (Mt 28, 20). Keď premýšľame o priateľstve, je dôležité, aby sme spoznali
tento duchovný rozmer, ktorý je súčasťou každého vzťahu. Čo by mohlo byť jasnejším
znamením Božej lásky než svedectvo ľudí, ktorí sa navzájom podporujú a žijú spolu v dobrých
i zlých časoch? Pamätajte, čo Ježiš prisľúbil Dvanástim: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste
moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 35). Áno, Duch Svätý pôsobí a pomáha
nám milovať, odpúšťať a podporovať sa navzájom. Zároveň však pôsobí aj ten zlý. Zasieva
semená podozrievania, zatrpknutosti a nedôvery. Vie, že ak dokáže zničiť priateľstvo, môže
oslabiť Kristovo telo. Vie aj to, že dokáže presvedčiť druhých ľudí, že kresťanstvo nefunguje,
ak poukáže na naše rozdelenia a nepriateľstvá. „Pozrite sa, akí sú tí kresťania malicherní,“
hovorí im. „Pozrite sa na ten hnev a žiarlivosť. Ako by ich Boh mohol podporovať?“ Príliš často
však neuznávame tento duchovný rozmer a sme zraniteľní satanovými snahami rozdeliť nás.
Ako kresťania vieme, že láska je jadrom evanjeliového posolstva. Láska pobádala Otca, aby
poslal Ježiša na zem. Ježiš z lásky prijal kríž za nás. A Duch Svätý zostúpil na nás v turíčnu
nedeľu, aby nás naplnil láskou k Bohu. Príbeh sa však nekončí tým, že ľudia vďaka Duchu
zažili Božiu lásku. Keď Duch zostúpil na prvých učeníkov, takmer inštinktívne sa milovali ako
bratia a sestry v Pánovi: „Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s
radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu“ (Sk 2,
46 – 47). V tomto novom cirkevnom i školskom roku snažme sa všetci prehĺbiť naše
priateľstvá.

o. Rastislav (farár)
DUCHOvnÉ okienko o.KAPLána
Určite ste už v televízii postrehli, že keď sa nejakému futbalovému alebo inému tímu
podarí veľký úspech, po skončení zápasu ich čakajú mnohí diváci na námestiach a letiskách,
aby im vyjadrili svoju radosť a vďaku za skvelé výkony. Takto to bolo aj vtedy, keď naši
hokejoví reprezentanti vyhrali majstrovstvá sveta a ľudia im doma na Slovensku prejavovali
česť a slávu, pretože im „domov“ priniesli zlato.
K takémuto postoju je pozvaný každý kresťan na konci svätej liturgie, počas ktorej sa
môže stretnúť a prijať Boha s jeho darmi do svojho života. Po zaámbonnej modlitbe, ktorej
sme sa venovali v predošlom čísle sa kňaz na soley- vyvýšenom priestore pred ikonostasom,
otáča k božiemu ľudu a pravicou udeľuje požehnanie: „Požehnanie Pánovo nech je na Vás
s jeho milosťou a láskou teraz i vždycky i na veky vekov.“ Už samotný text jasne naznačuje,
že to nie je jeho požehnanie, ale Božie požehnanie, ktoré rozdáva milosť a lásku pre
veriacich, ktorí majú otvorené srdce prijať ho. Preto sme pozvaní k tomu, aby sme boli
vnímaví nielen sluchom, ale aj srdcom na požehnanie, ktoré chce pôsobiť v našom živote. Má
veľkú moc, ak ho naozaj prijmeme a dovolíme mu prejaviť sa
v našom správaní,
medziľudských vzťahoch, na našom duchovnom živote, odpúšťaní a nezištnej láske ku ktorej
sami od seba nie sme schopní prinútiť naše srdce.
Mnohokrát máme zaužívané termíny- kňaz slávi svätú liturgiu, alebo veriaci s kňazom
slávia svätú liturgiu, ale v skutočnosti to Boh s nami slávi svätú liturgiu. Boh robí túto liturgiu
s nami. Boh je hlavným aktérom, pretože nás na nej sýti svojím slovom, láskou, reálnou
prítomnosťou, dáva nám svoje Telo a Krv, formuje naše srdce a dotýka sa ho. Boh je cez
každú liturgiu s nami aktívny. Preto liturgia to nie je len oslava Boha, ale aj priestor Božieho
konania vo svojej rodine – Cirkvi. Za toto všetko mu patrí sláva a česť, ktorá je oveľa väčšia
ako sláva a česť prejavená hokejistom a iným športovcom, ktorí nachvíľu vyčarili úsmev na
tvári národa. Preto po požehnaní ľudu kňaz spieva: „Sláva tebe, Kriste Bože, sláva tebe.“ Ľud

odpovedá „Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov amen. Pane
zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa požehnaj.“ Môžeme si všimnúť, že posledné slová
veriacich na svätej liturgii vzdávajú slávu Najsvätejšej Trojici a taktiež majú kajúci charakter
prosiaci o požehnanie. Na záver ešte kňaz vykoná prepustenie, ktoré sa mení podľa dňa,
sviatku, liturgického obdobia a patróna dňa a chrámu. Zakončuje sa však vždy tou istou vetou:
„Nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.“ Boh robí všetko z lásky
a pre lásku. Z lásky stvoril svet, človeka, z lásky ho spasil, z lásky zomrel jeho Syn na kríži
a z lásky chce konať aj v našich životoch. Veľmi vhodným miestom vďaky za túto Božiu lásku
je liturgia, ktorá sa v skutočnosti nekončí prepustením, ale pokračuje v našom konkrétnom
živote, pretože liturgia je oslava Boha, ktorú môžeme robiť kdekoľvek a kedykoľvek. Nech
plody liturgie na ktorej sa zúčastňujeme prinášajú viditeľné plody v našich rodinách, na
pracovisku, školách a všade tam, kde žijeme, pretože Boh nechce sýtiť iba nás, ale cez
svedectvo nášho života chce prilákať k centru svätej liturgie – Eucharistii – všetkých ľudí.

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 15.09.2014 je sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Liturgie sú
o 08:00 hod. a 10:00 hod.
 Od 15.- 24.10. 2014 je vyhlásená 40- dňová reťaz pôstu a modlitieb za
kňazov.
 Pozývame Vás na Kurz Zbav nás zlého na Juskovej voli v termíne
03.10.- 05.10.2014. Veková kategória je od 14 do 30 rokov.
 V nedeľu 14. septembra prinesie TV LUX niekoľko priamych
prenosov zo Šaštína.
o 18:00 Roztancovaný radostný ruženec s meditáciami, ktoré
spájajú biblické obrazy so súčasným svetom. Ruženec
pripravilo Združenie Mariánskej mládeže.
o 19:00 Úvodná svätá omša celoslovenského mládežníckeho
programu z Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v
Šaštíne. Kazateľom bude Maroš Kuffa.
o 21:30 Umelecko duchovný program, zložený zo svedectiev,
piesní a choreografií. Rečou dnešných výrazových
prostriedkov zobrazuje 7 Máriiných bolestí.
 15. 09.2014 prinesie TV LUX vysielať priamy prenos zo slávnostnej
svätej omše z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.
 Sväté omše budú v našom chráme opäť od 15.09.2014 o 11:45 hod.
 21.09.2014 je na
Mariánskom pútnickom mieste v Ľutine púť
pedagógov a žiakov.
 05.10.2014 bude v Katedrále Jána Krstiteľa o 10:00 vladyka Milan Lach
sláviť sv. liturgiu za kultúru života.

 V novom školskom roku 2014/ 2015, Združenie katolíckych vodkýň a
skautov Európy na
 Slovensku, s oddielom v Prešove, opäť prijíma nových skautov (
chlapci vo veku 11- 16
 rokov) a vodkyne ( dievčatá vo veku 11- 16 rokov ), taktiež sa s veľkou
pravdepodobnosťou
 otvorí aj družina lienok , dievčatá 8- 11 rokov. Záujemcovia nech sa
zatiaľ hlásia v sakristii.
 Viac informácií na plagáte vzadu.
 Každý utorok budú opäť sväté liturgie v kaplnke pri nemocnici o 15:30
hod. a každý štvrtok po sv. liturgii bude opäť Farnosť dokorán, na
ktorú vás srdečne pozývame. V stredu o 19:00 sú pravidelné stretnutia
so stredoškolákmi a vysokoškolákmi a v piatok o 16:00 detské stretká
v pastoračnom centre.
 Rodičia, ktorých deti chcú ísť tento rok na 1. Sv. prijímanie, nech sa
hlásia v kancelárii
Zábavné okienko-nájdi cestu...
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