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

ročník IX.

Úvodník
Tohoročný október 2014 je v znamení mnohých významných udalostí – stretnutí i osláv.
Hneď 1.10. sme oslávili sviatok Ochrany Bohorodičky. V USA prebehlo 4.10. historicky prvé
blahorečenie odohrávajúce sa na pôde tejto krajiny. Blahorečená bola Miriam Terézia
Demjanovičová, ktorá sa narodila 26. marca 1901 v meste Bayonne v USA v rodine
slovenských gréckokatolíkov, pôvodom z Bardejova. Postulátorka o nej povedala toto: „V
sestre Miriam Terézii sa spája skúsenosť Cirkvi východu a západu. Ona sama bola pokrstená
a súčasne prijala aj prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania podľa byzantského obradu
Gréckokatolíckej cirkvi, ku ktorej patrili jej rodičia. Nezmenila svoju príslušnosť ani po vstupe
do Kongregácie milosrdných sestier sv. Alžbety, ktoré patria k Cirkvi latinského obradu.
Uznanie jej svätosti teda hlbšie spája tieto dve čiastky univerzálnej Cirkvi. Prvá blahoslavená,
ktorá sa narodila a žila v Amerike 20. storočia, ponúka svedectvo svätosti mladého veku.
Novým generáciám ukazuje ako možno žiť a stelesniť kresťanské hodnoty v kultúre vlastnej
krajiny a vo vlastnej dobe.“
Od 4.10. začala v Ríme mimoriadna Biskupská synoda o rodine. 19. októbra, na záver
Synody o rodine, bude Svätý Otec František predsedať slávnosti blahorečenia pápeža Pavla
VI. Tento pápež je asi najznámejší svojou encyklikou Humanae vitae z roku 1968, v ktorej
potvrdil učenie Cirkvi o charaktere manželskej lásky a o neprijateľnosti umelej kontroly
pôrodnosti.
15.10. sa začne rok osláv 500. výročia narodenia svätej Terézie z Avily. Spoločná téma
v Teréziiných spisoch je jej učenie, že náš život je ako záhrada. Čím viac záhradu polieva
Božia milosť, tým viac rastieme a prinášame ovocie. Terézia použív ala rôzne zavlažovacie
metódy – vedro, vodovod, rieku a dážď –, aby opísala rôzne fázy modlitby, ktoré môžeme
zakúsiť. Keď budete prechádzať z jednej fázy do druhej, zistíte, že vykonávate čoraz menej
práce; jednoducho sa učíte prijímať Božiu milosť s otvoreným srdcom. Samozrejme, musíme
praktizovať svoju vieru. Keď však bude náš vzťah s Ježišom
rásť, naučíme sa vstupovať do jeho rieky milosti. Zistíme, že
jeho milosť na nás neustále prší. A dovolíme, aby nás toto
zistenie naplnilo dôverou, aby sme vyšli a hovorili iným ľudom
o tom, koľko toho môže Boh urobiť v ich živote.
A ešte svedectvá obrátenia muža športovca: „Osobná
skúsenosť s Bohom ma pred 43 rokmi priviedla k obráteniu.
Až dovtedy som sa sústredil na to, že budem profesionálny
golfista. Každý deň po škole som trénoval a v lete som chodil
na golfové kurzy, kde som strávil každý deň dvanásť hodín.
To všetko sa však zmenilo, keď som mal silný zážitok Božej
prítomnosti. Videl som, kým je. Cítil som, že srdce mi naplnila
jeho láska a moc. Uvedomil som si, že je môj spasiteľ. A život
sa zo dňa na deň zmenil. Aj po toľkých rokoch vnímam túto

skúsenosť ako to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Preto veľmi rád čítam Teréziine knihy. Vidím,
že to, čo sa stalo mne, je veľmi podobné tomu, čo sa stalo jej a iným duchovným
priekopníkom. Naďalej mi pomáhajú pochopiť, čo Boh koná v mojom srdci.“
A Ľubky
o Márii v októbri: „Prosím ju, aby nás všetkých viedla a doviedla k Ježišovi. Predkladám jej
osobné prosby a vlastné bolesti. Prosím ju, aby som mohla s ňou bojovať proti všetkému zlu
vo svete, v mojej rodine modlitbou svätého ruženca, láskou, odpúšťaním, milovaním,
trpezlivosťou, poníženosťou, láskou k Božej pravde, vierou vo víťazstvo Baránkovej krvi,
zriekaním sa svojho života pre Ježiša, darovaním môjho života Ježišovi. Modlitbou sv.
ruženca s Máriou poznávame Božie Slovo aj jeho slovo a učíme sa uskutočňovať ho v živote.“
Želám všetkým vám, aby ste aj vy prežili v októbri niečo duchovne krásne s Pannou Máriou.

o. Rastislav (farár)
S kým naozaj chodíŠ ???
Možno si si už niekedy všimol zaľúbený pár, ktorý spolu chodí už niekoľko rokov. Ak by
sme sa ich spýtali, aký je ich partner, aké má povahové vlastnosti, črty tváre, určite by vedeli
odpovedať. V Adamovom rode žil jeden muž, ktorý sa volal Henoch. Božie slovo ňom hovorí:
„Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal.“(Gn 5, 23-24) Keďže s ním chodil
každý deň, určite poznal konkrétne jeho mocné skutky moc a vlastnosti. Dá sa čosi podobné
povedať aj o nás? Môžeme povedať, že poznáme toho, ktorý s nami chodí a chce byť naším
partnerom? Poznáme ho naozaj dobre, alebo náš pohľad na neho je skreslený? Možno ste
sa aj ty stretol s rôznymi predstavami o Bohu a niektoré boli aj falošné. Posúva nám ich
diabol, ktorý je klamár, táto spoločnosť a mnohokrát na nich majú podiel aj zlé medziľudské
vzťahy a zranenia z nich vyplývajúce.
Prvou falošnou predstavou o Bohu je Boh- bábkar. Ľudia majú pocit, akoby Boh všetko
dopredu predurčil a nedovolil im žiadnu iniciatívu. Cítia sa neslobodní a tak iba kapitulujú
a dožívajú svoj život. Táto falošná predstava predstavuje
nášho Pána ako toho, ktorý manipuluje s človekom
a upiera mu slobodné rozhodnutia. Avšak Božie slovo
nám
vyvracia
túto
predstavu
slovami:
„Sme
spolupracovníci Boží“ - nie sme teda len nástroje v Jeho
rukách na budovanie Kráľovstva, ale máme na tej práci aj
účasť. (1 Kor 3,9a). Boh s nami počíta, dáva nám
slobodnú vôľu a chce, aby sme sa rozhodovali pre neho.
Chce, aby sme spolu s ním prišli k dokonalému šťastiu.
Nie je ten, ktorý iba ťahá za špagátiky ako bábkar, ale dáva nám slobodnú vôľu, aby sme
spolu s ním kráčali týmto životom.
Boh počítač
Podľa tejto predstavy je Boh veľmi inteligentný, ale neosobný. Všetko vidí, ale ničoho sa
nedotýka. Nevie sa vcítiť do tvojich problémov a nechápe ťa. Často sa k nemu modlíš, ale
máš pocit, že je k tebe ľahostajný a je mu jedno, či máš v srdci radosť, alebo ľútosť? No je
Boh bez citov? Veď Sväté písmo o ňom hovorí: „Ježiš zaslzil.“ (Jn 11,35) - Ježiš plakal, keď
zomrel jeho priateľ Lazár. Určite mu ho bolo ľúto a stislo mu srdce, ako niekedy aj tebe, keď
sa trápiš. A ďalej: „Uprostred teba Pán, Boh tvoj, spásonosný hrdina jasá nad tebou od
radosti, obnoví lásku svoju, výskať bude od plesania.“( Sof 3,17) Skús si zavrieť oči a
predstav si to: Boh nad tebou jasá. On ti tlieska, keď sa ti darí kráčať v živote tým správnym

smerom. Je to Boh osobný a vidí priamo teba. Aj teraz. Cíti s tebou, smúti s tebou, teší sa
s tebou.
Boh – sudca (pozorovateľ)
Podľa tejto predstavy je Boh iba sudca na sudcovskom kresle. Bojíš sa ho, lebo vidí
každý tvoj poklesok, každý tvoj skutok a každú zlú myšlienku. Nedá sa pred ním skryť, ani
pred jeho súdom. Ak spravíš priestupok, je pripravený ťa potrestať. Naháňa ti to strach a preto
sa mu bojíš zveriť svoj život. Aký v skutočnosti Boh je? „Dám ti prezieravosť, ukážem ti cestu
po ktorej pôjdeš, budem ti radiť, spočinie na tebe moje oko...“ (Ž 32,8). Boh hľadí na tvoje
cesty, ale preto, aby ťa sprevádzal, povzbudzoval, radil a dvíhal ťa, keď padneš. Nemusíš sa
ho báť, ale môžeš sa s ním radiť kadiaľ ísť.
Takýchto falošných predstav o Bohu je omnoho viac. Ale my sme pozvaní k niečomu
inému, ako len hľadať pomýlené predstavy o tom, ktorý každý deň dobíja naše srdia, ako
bezhlavo zaľúbený muž. „Hľa stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí
dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.“(ZJV 3,20) Sme pozvaní
spoznávať ho v intimite rozhovoru pri sviečkach našej modlitby, v čítaní Božieho slova, ale aj
v konkrétnych veciach, ktoré sa dejú v našich životoch.

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
Zábavné okienko-nájdi cestu...
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