Farský list

7
2014

30.03.2014

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

ročník IX.

Úvodník
Biele stuţky na šatách ľudí, pre ktorých je ţivot cenný dar nás vedie k zamysleniu
a modlitbe za nenarodené deti, práve pri sviatku Zvestovania. Pre vysoký počet abortov na
Slovensku nesmieme iba odsúdiť tieto ţeny, ale hľadať aj s nimi uzdravenie a milosrdenstvo
Boţie. Toto svedectvo Ingrid zo stredného slovenska nech vedie všetkých nás ku Kristovi nie
k zúfalstvu.
Toto som sa rozhodla napísať všetkým ţenám, ktoré nezaţili naplno aký je náš Nebeský
Ocko dobrý BOH. ON je sama láska a milosť! Chápem bolesť Vás všetkých, milé sestry,
ktoré ste si nechali zobrať dieťatko a podstúpili ste interupciu. Aj ja som bola v tejto situácii.
Mala som vtedy 19 rokov, keď som otehotnela. Na moje nešťastie ma očkovali na rubeolu a to
sa počas tehotenstva nemôţe. Lenţe, keď sa ma lekár pri očkovaní spýtal na túto skutočnosť,
netušila som, ţe dieťatko čakám. Keď sa tehotenstvo potvrdilo, nevedela som čo robiť. Lekár
mi totiţ povedal, ţe vakcína môţe poškodiť plod a doporučil mi interupciu. Najprv som sa
zhrozila, ale nebola som ešte vtedy pripravená prijať a vychovať postihnuté dieťatko. Bola
som totiţ neveriaca, dokonca ateistka. Hoci vtedajší partner stál vo všetkom pri mne,
konečné rozhodnutie bolo na mne. Na utíšenie
svedomia mi prišlo vhod ešte vyjadrenie ďalšej lekárky,
ktorá mi tieţ povedala, ţe ona by to na mojom mieste
riešila tak isto.
Lenţe náš Nebeský OTECKO sa na to pozeral
celkom inak. Keď som sa obrátila vďaka svedectvu
môjho brata k Pánu Jeţišovi, bol to práve Duch Svätý,
kto ma na túto skutočnosť upozornil. Nebolo to také
obvinenie aké je beţnou praktikou diabla, ale bolo to
skutočné a jasné usvedčenie z hriechu. V momente
keď mi to pán Jeţiš ukázal, začali sa mi liať z očí slzy a
ja som nemohla povedať nič iné len jedno: PANE
JEŢIŠU ODPUSŤ! No a potom to prišlo. Pocítila som
jeho skutočnú lásku a odpustenie. A viete kde sa to stalo? Doma v posteli pri vrúcnej
modlitbe. Náš BOH je jedinečný v tom, ţe ON svoj chrám, ktorým je naše telo, očistí
kedykoľvek a kdekoľvek.
Preto milé sestry, ak ste tento čin - hriech skutočne oľutovali a Pánu Jeţišovi
v spovedi vyznali, poprosili ho o odpustenie, ON to počul a vy si môţete byť isté, ţe Vám
odpustil! A Boţie slovo hovorí, ţe ON nespomína viac! Pri akomkoľvek ďalšom obvinení sa
nedajte diablom oklamať, ale s dôverou pristúpte k trónu milosti a povedzte Pánovi, ţe veríte,
ţe Vám odpustil, a myšlienky o pretrvávajúcej vine odmietate! Diabol totiţ oklame len toho,
kto sa mu nechá oklamať. Preto je dôleţité poznať to, čo hovorí BOH, teda Boţie Slovo. A to
hovorí: Vzoprite sa diablovi a utečie od Vás. Priblížte sa Bohu a priblíži sa Vám. (Jakub 4:7,8
) Prajem Vám milé sestričky aby ste sa uţ viac nemuseli báť ” boţieho trestu ” veď Náš

OCKO je BOH plný milosti, a ten kto je úprimného srdca, nájde u Neho pokoj. ( 2. list
Kor.6:16, Filip.4:6,7, Ţid. 4:16, Jakub 4:6,7,8, Ţalm 86:5 ) Ešte krátko o mne: teraz mám 40
rokov, ţijem sama s dcérkou (16). Som veľmi šťastná, ţe sa mi Pán dal spoznať, a ţe deň čo
deň môţeme spolu s dcérkou zakúšať jeho lásku a poţehnanie. K Pánu Jeţišovi som sa
obrátila, po rozvode mala som 32 rokov, dcérka 8. Dnes viem, ţe by som si dieťatko vziať
nikdy nedala, lebo dcérka je pre mňa skutočným darom. Vďaka Ti Pane!
Vo veľkom pôste máme nielen spoznať mnoţstvo našich hriechov, ale hlavne šancu
obrátiť sa, zmeniť to na oslavu nášho dobrého Boha.

o. Rastislav (farár)
LITURGIA SLOVA, pokraČujeme
PROKIMEN

Prokimen predchádza samotnému čítaniu Svätého Písma. Prokimen (gr. slovo
prokeimenon – predchádzajúci) je krátky verš alebo niekoľko veršov z rôznych ţalmov, ktoré
spieva ľud a ktoré sú uvedením do čítania Apoštola a Evanjelia.
Prokimeny poznáme denné, nedeľné, sviatočné, večierňové, utierňové a iné.
V minulosti prokimen pozostával z celého ţalmu, ktorý sa spieval pred čítaním Svätého
Písma.
Prokimen – ako predchádzajúci ţalm – uvádza veriaceho do tajomstva slova. Lebo
Boţie slovo je obrátené nielen k samotnému rozumu, ale aj k celému človeku, k tej jeho hĺbke,
alebo v reči sv. otcov – srdcu, ktoré je nástrojom náboţenského poznania na rozdiel od
neúplného, diskurzívneho a rozumového poznania vonkajšieho sveta. Moţno teda povedať,
ţe radostné ohlásenie prokimena, jeho „oznámenie“ zhromaţdeniu a prijatie zhromaţdením
vyjadruje v bohosluţbe práve tento moment „otvorenia rozumu“, jeho spojenie so srdcom, keď
slová svätého Písma počúvame ako slová Pána.
APOŠTOL

Bohosluţobná kniha, ktorá zahŕňa v sebe
Skutky apoštolov, tieţ listy sv. apoštola Petra,
Pavla, Jakuba. Bola napísaná v rokoch 63 – 92.
Aj apoštol je podelený na tzv. začala –
perikopy. Je tu len jedno číslovanie a celkove
má 335 začal.
Mnoţstvo
zmienok
v liturgických
dokumentoch svedčia o tom, ţe liturgia nebola
bez čítania Apoštola, čo je aj výslovným
dôkazom o jeho starobylosti v Liturgii Slova.
ALELUJA

Chválospev Aleluja je vstupom do čítania Evanjelia. Tento chválospev patrí k najstarším
a najviac uţívaním v kaţdej kresťanskej liturgii.
Uţ samotné slovo svedčí o úctyhodnej starobylosti. Aleluja je slovo ţidovské (Halelu –
Jah) a v preklade znamená „chváliť Boha“.
Svojím obsahom sa chválospev Aleluja stáva piesňou oslavnou, radostnou a sviatočnou.
A ak je Evanjelium radostnou zvesťou o spasiteľnej Boţej milosti pre všetkých ľudí a ak
čítanie Evanjelia je prednesením Kristovej náuky, tak chválospev Aleluja pred čítaním

Evanjelia je chválitebnou piesňou, ktorou kresťan víta prichádzajúceho Jeţiša Krista,
vyjadruje svoju duchovnú radosť z Jeho príchodu.
MODLITBA PRED EVANJELIOM

Modlitba pred evanjeliom bola do liturgie pravdepodobne zavedená v neskoršej dobe, nakoľko
sa nenachádza sa v rukopisoch. Pravdepodobne pochádza z Palestíny.
Kňaz v tejto modlitbe prosí Boha, aby osvietil mysle svetlom Boţej rozumnosti a prítomní
aby sa stali múdrymi v poznaní evanjeliových tajomstiev; aby Boh umiestnil do ich sŕdc bázeň
a náboţnosť k zákonu a aby odvrhnúc telesné túţby ţili ţivot duchovne, mysliac a konajúc iba
skutky milé Bohu.

o. Martin (kaplán)
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pôstne dni sú stredy a piatky, kedy platí zdržanlivosť od mäsa. V
stredy a v piatky v pôste budeme sláviť liturgie VPD o 18:00, je
potrebné nosiť si brožúrky Moja modlitba a každý pondelok o 17:40 sa
pomodlíme veľkopôstny moleben a v piatok vždy o 17:00 krížovú cestu
tento týždeň je prvopiatkový, spovedáme ako zvyčajne t.j. hodinu
pred večernou sv. liturgiou, v piatok aj počas večernej sv. liturgii.
V piatok dopoludnia spovedáme chorých podľa rozpisu. Sv.
zmienenia na Bani o 15:00 hod a o 16:00 hod sv. liturgia. V kaplnke
Božieho milosrdenstva bude od 09:00 hod vystavená Eucharistia a o
14:45 hod bude adorácia s poklonou najsvätejšej Eucharistii
pozývame všetkých veriacich vo štvrtky na Farnosť dokorán
s hosťami z reholí a všetky deti na stretká v pastoračnom centre
každý piatok od 16:00 hod. a o 18:00 hod na sv. liturgiu s príhovorom
pre deti
v tomto roku rodiny putuje ikona sv. rodiny v každej farnosti, aj u nás
po domoch kde sa má pri nej modliť celá rodina za zdravie, pokoj
i porozumenie. Napísať sa môžete vzadu na stolíku, ktorý týždeň
ktorá rodina vezme ikonu k sebe domov.
v pondelok a v stredu o 19:00 hod. v našom chráme pokračujú
katechézy Neokatechumenátnej cesty
pozývame Vás na púť do Ríma v termíne 18.08 – 23.08.2014 v cene 200
€ (doprava, 2x ubytovanie s raňajkami, poistenie, lístky na metro),
záujemcovia sa môžu hlásiť na farskom úrade) Prihlásených
prosíme, aby zložili zálohu 50 €

Zábavné okienko-nájdi cestu...
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