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ročník IX.

Úvodník
Svätý Otec František v homílii pri otváraní mimoriadnej biskupskej synody 4. októbra povedal,
že Boh má sen – sen o vinici. A že synoda má za cieľ „lepšie zušľachtenie a udržiavanie
Pánovej vinice, spoluprácu na jeho sne, na jeho pláne lásky, ktorý má so svojím ľudom“.
Myslím si, že každý člen Cirkvi má nejakým spôsobom spolupracovať s ostatnými na
uskutočňovaní Božieho sna. Keď nie inak, tak aspoň vlastným úsilím o svätosť každodenného
života. Samozrejme, vždy v spolupráci s Bohom. Naša viera musí byť veľkým
a nezabudnuteľným stretnutím s Ním. Istý pán to pekne napísal: Nikdy nezabudnem na deň,
keď som sa stretol s prezidentom Ronaldom Reaganom. V skutočnosti som sa s ním
nestretol. Keď bol pred rokmi postgraduálnym študentom vo Washingtone, parkoval auto pri
blízkom Kennedyho centre pre aplikované umenia. Keď raz večer šiel k autu, uvidel
prezidenta Reagana. Asi tam šiel na koncert. Bol len pár metrov od neho. Oči sa im stretli,
usmial sa, žmurkol a zamával mu. Bol udivený a odmával mu. O pár sekúnd neskôr odišiel k
výťahu a zmizol z dohľadu. Pre neho to bol neuveriteľný zážitok, hoci bol krátky. Osobne sa
stretol s prezidentom USA! Cestou domov myslel len na ten zážitok zo stretnutia s niekým
takým dôležitým, takým mocným. Možno podobne sa ľudia v nebi pozerajú na Ježiša. Kniha
zjavenia hovorí o zástupoch anjelov a svätých, ktorí chvália Ježiša ako Kráľa a Pána, ktorý
sedí na slávnom tróne. Nadšení z toho, že sú pri ňom a s ním, volajú: „Hoden je Baránok...
prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie“ (Zjv 5, 12). Samozrejme,
vidieť Ježiša je niečo oveľa viac než krátke stretnutie s prezidentom Reaganom! Je
povzbudzujúce, že už teraz môžeme uzrieť Ježišovu slávu. Nemusíme čakať na nebo! Hoci
bol chvíľu nadšený zo stretnutia s prezidentom Reaganom, vidieť Ježiša nám môže navždy
zmeniť život. Svätý Pavol hovoril o tom, že my všetci, „s odhalenou tvárou hľadíme ako v
zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz“ (2
Kor 3, 18). Teda stretnutie s Kráľom nás napĺňa nielen radosťou. Premieňa nám srdce! Celý
ten večer vtedy premýšľal o stretnutí s prezidentom Reaganom. Stále si ho pripomínal.
Premýšľal o tom, aké to musí byť, keď je prezidentom. Myslel na to, čo by robil na jeho
mieste. A podobne čím viac sa stretávam s Ježišom v modlitbe, tým viac na neho myslím. A
čím viac na neho myslím, tým viac chcem žiť v
jeho kráľovstve lásky. Uprime svoj zrak na
Krista Kráľa. Ešte viac si všímajme svojho
vznešeného Kráľa a jeho veľkolepé kráľovstvo.
Kiež my všetci dnes a každý de ň uvidíme
nášho Pána a Kráľa! Nesnívajte o stretnutí
s prezidentom, vy sami sa vo viere stretnite
s niekým oveľa mocnejším ešte dnes. Boh si
naplánoval stretnutie s tebou. A čo ty?

o. Rastislav (farár)

Boh zastavil zrak na kráse svojho stvorenia...
Drahí Bohom milovaní, v predošlom
čísle sme sa zamýšľali nad tým, že nás Boh
nekonečne miluje. Dozvedeli sme sa, že
Boh prvý miloval nás, teda že On prvý
spravil krok k nám, nie my k nemu.
Spoznávali sme to, že mu máme dávať
priestor, aby na nás svojou láskou vplýval,
ako slnko opaľuje ľudí a vidieť to na ich
tele. V tomto čísle sa budeme zaoberať
stále jeho láskou a tým, čoho máme byť
vlastníkmi.
Apoštol Pavol píše v liste Rimanom:
„A nádej neklame, pretože Božia láska je
rozliata v našich srdciach skrze Ducha
Svätého, ktorý nám bol daný“ (List
Rimanom 5,5). Tento svet sa teda môže
pýtať, kde je teda tá Božia láska? Kde ju
môžeme zažiť? Božie slovo, ktoré sme pred
chvíľkou čítali hovorí, že je rozliata, resp.
má byť rozliata v našich srdciach.
Evanjelista Ján ďalej hovorí, že Boh je
láska. (nájdi v:1 Jánov list 4,8) Ak teda
vlastníme
Božiu
lásku,
vlastníme
samotného Boha. A o to mu aj ide. Boh sa
nám chce darovať a chce v nás prebývať,
pretože nás miluje. Veď sám Ježiš povedal:
„Kto ma miluje, bude zachovávať moje
slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme
k nemu a urobíme si uňho príbytok“

(Evanjelium podľa Jána 14,23). Boh nám
nedaroval iba raj – nebo, do ktorého nás
pozýva, ale už teraz sa nám chce úplne
darovať. K tomu dochádza počas prijímania
Eucharistie. Vtedy, počas Svätej liturgie
prichádza Boh na oltár, chlieb a víno sa
stávajú telom a krvou, a to iba preto, aby si
ho mohol prijať. Navonok to vyzerá ako
obyčajné
prijímanie
potravy,
ale
v skutočnosti
dochádza
k obrovskému
zázraku a prejavu lásky, Božej lásky. Boh
dovoľuje, ba dokonca sám iniciuje splynutie
teba a mňa s jeho telom a krvou, s jeho
bytosťou, s Jeho Božstvom. Boh prichádza,
aby
v nás
prebýval.
Pri
takomto
Eucharistickom zjednotení sa uzatvára
nanovo zmluva s Bohom a upevňuje sa
s ním vzťah lásky. Boh nám darúva všetko
čo
má, teda seba samého. V Liste
Rimanom sa píše: „Ale ak sme deti, sme aj
dedičia:
Boží
dedičia
a
Kristovi
spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby
sme s ním boli aj oslávení“ (List Rimanom
8, 17). Sme Boží dedičia. Myslím že každý
vie, že byť dedičom je viac, ako byť
obdarovaný. Boh z nás robí dedičmi jeho
kráľovstva a je na nás, či ho prijmeme,
alebo sa ho zriekneme.

Sv. Katarína Sienská: „Nevýslovná Láska! Napriek tomu, že si videl všetky neprávosti,
ktorých sa Tvoje stvorenie dopustí… zastavil si svoj zrak na kráse svojho stvorenia, do
ktorého si sa bláznivo zamiloval a opojený láskou a z lásky si ho k sebe privinul a dal si mu
bytie podľa svojho obrazu a podľa svojej podoby.“
Sv. Augustín: „Boh sa stal životom mojej duše, životom i môjho života. Je mi teda
bližšie, než som ja sám sebe!“
Drahí bratia a sestry, vždy ma vedelo rozčúliť, keď som ako chlapec počúval od kňazov,
že mám čítať Bibliu. Ale ako? Veď som ju v živote asi nedržal v ruke, nemal som ju ani doma
a ak som si ju aj kúpil, nevedel som z kadiaľ začať. A preto som sa k tomu dlho neodhodlal.
Práve preto Vám ponúkam takúto formu štúdia a čítanie Božieho slova. Všetkých Vás
pozývam k otváraniu Božieho slova, pretože má veľkú moc a silu, stačí jej dovoliť prúdiť
prostredníctvom jeho čítania.

o. Matúš (kaplán)
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Gréckokatolícky arcibiskupský úrad v Prešove a Gréckokatolícka
teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove organizujú
v dňoch 11. – 13. novembra 2014 v Prešove KONGRES RODINY
v rámci Roka rodiny v Prešovskej archieparchii. Viac informácii
www.grkatpo.sk a na nástenke v chráme.
Od 11.11.-13.11. sa koná na Gréckokatolíckej fakulte koná Kongres
o rodine. Bližšie informácie sú na plagáte.
V stredu, 12.11. bude v kine Scala Koncert skupiny Anastasis a jej
členov od roku 1994 a s prednáškou o rodine.
Dňa 10.-13.11. 2014 Vás pozývame na Duchovné cvičenia pre
seniorov, vdovcov a vdovy v Centre pre rodinu na Sigorde.
Exercitátorom bude o. Ján Karas- špirituál gréckokatolíckeho
kňazského seminára v Prešove. Nahlásiť s môžete na farskom úrade.
15.11.2014 začína 40 dňový pôst – Filipovka pred Narodením Ježiša
Krista. Každý utorok preto bude Moleben pred narodením Ježiša
Krista.
Svätý Ján Pavol II. daroval mladým kríž v roku 1984. Od vtedy tento
kríž putuje po celom svete a stal sa znamením lásky Boha k
mladým!
16. 11.2014 ho budete mať možnosť vidieť a pomodliť sa pri ňom aj
vy!
Tento Putovný kríž mládeže sv. Jána Pavla II., príde aj do našej
Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. V nedeľu 16. 11. od 17:00 až
do ranných hodín nasledujúceho dňa bude zároveň prebiehať
sprievodný program, na ktorý Vás srdečne pozývame.
Potravinová Tesco zbierka
Nadácia Tesco v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou
pripravila Potravinovú Tesco zbierku v čase od 10.11.-15.11.2014. Ak
máte chuť pomôcť Potraviny, drogériu, prostriedky osobnej
hygieny ktoré chcete darovať na charitatívny účel odovzdajte
prosím, dobrovoľníkom pri východe z Tesca. Zbierka prebieha

v HyperTescu Prešov. Darované potraviny použijeme v našich
zariadeniach pre rodiny v núdzi, pre ľudí bez domova, v
resocializácií, či v domovoch na pol ceste.
Zábavné okienko
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