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Úvodník
V prvé dni nového roka 2015
pristupujeme k mnohým svojim blízkym s
prianím Božieho požehnania a všetkého
dobrého. Takéto konanie chcem v tomto
roku spojiť aj s otázkou, aké predsavzatia si
dávate na prahu nového roka. Viacerí
nevedia odpovedať alebo skôr nevedia, čo
je to predsavzatie. Často odpovedáme
takto: „Hlavne, aby sme boli zdraví“ alebo
„Aby sa nám darilo v práci“, či „Aby som
úspešne skončil školu“. Pre človeka je veľmi
osožné, že má možnosť (istým spôsobom)
začínať nanovo. Pre prváčika začínajúceho
s písaním je povzbudivé, keď dostane nový
list či zošit, kde už nemusia byť nepodarené
písmenká a machuľky. Začiatok školského
roka je pre študenta šancou dosiahnuť
lepšie známky a študijné výsledky.
Pre každého z nás je nový rok
možnosťou, ba výzvou žiť múdrejšie, lepšie,
zodpovednejšie.
Je to výzva k sebazdokonaľovaniu,
k budovaniu a upevňovaniu dobrých
vzťahov a priateľstiev i k zanechaniu zlých
návykov. A to nás tak uspôsobil náš Boh,
pôvodca a udržiavateľ sveta viditeľného a
neviditeľného, ktorý pre nás stvoril dni,
obdobia a roky. Vo svätej liturgii sa kňaz
každý deň modlí: „Bože, daruj vzrast života,
viery a duchovného poznania aj tým, čo sa
s nami modlia.“ Onen „vzrast života“ je na
prahu tohto nového roka pozvaním aj pre
nás začať žiť lepšie a múdrejšie. Svätý
Lukáš vo svojom evanjeliu uvádza: „A Ježiš
sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u
Boha i u ľudí.“ (Lk 2, 52).
Istý novinár povedal: „Keby boli
horoskopy pravdivé, už dávno by boli

cieľom vedeckých bádaní.“ No vidíme, že to
tak nie je. Naopak, na začiatku nového roka
sa stretávame s horoskopmi takmer na
každom kroku. Ten istý autor tvrdí:
„Astrológia je viera, nie veda. Ľudia sa
často snažia hľadať vo veciach poriadok,
systém. Astrológia je síce naivný spôsob,
ale mnohí ľudia sú tiež naivní. Stačí im
ukázať pár grafov, prezradiť pár magických
slov a už veria.“ Potrebujeme istotu. Boh to
vie, a preto nám hovorí ako na to.
Vysvetľuje to jednoducho, aby to pochopil
každý. Nie, nemáme sa pozerať do hviezd,
ktoré sú dnes tu a zajtra tam. Nehľaďme na
hviezdy, ale do Božieho slova. Ono sa
nemení. Ježiš povedal: „Nebo a zem sa
pominú, ale moje slová sa nepominú.“ (Lk
21, 33) Hviezdy sa raz pominú, preto
nemôžeme do nich skladať svoju nádej.
Boží Syn nám povedal aj podobenstvo: „A
tak každý, kto počúva tieto moje slová
uskutočňuje ich, podobá sa múdremu
mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa
víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa
nezrútil, lebo mal základy na skale. A
každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich
neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi,
ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa
dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica,
oborili sa na ten dom a dom sa zrútil;
zostalo z neho veľké rumovisko.“ (Mt 7, 24
– 27) Máme na výber. Ak sa budeme riadiť
horoskopmi, čaká nás rumovisko a všetko s
tým súvisiace: plač, rozčarovanie, smútok a
škoda. Radšej sa rozhodnime budovať svoj
život na Kristových slovách a rok 2015 bude
víťazstvom.

Na začiatku nového roka vyprosujem vám
všetkým pravú vieru, nádej a lásku k Bohu i
k ľudom, s ktorými kráčate týmto životom,

múdre predsavzatia a s Božou pomocou aj
radosť z ich naplnenia.

o. Rastislav (farár)

Po čom má Boh smäd?
Po čom má Boh smäd?
Ako žiak základnej školy som sa platonicky zaľúbil do jedného dievčaťa, ktoré bývalo na
opačnom konci mesta. Vždy, keď som mal poobede voľný čas, vybral som sa bicyklom na
ulicu, kde bývala. Tajne som dúfal, že si ma všimne, vyjde na dvor a stretneme sa. Veľmi som
po tom túžil a veril som, že sa to raz stane. Bol som ochotný prejsť pár kilometrov a šliapať
bicyklom do kopca iba kvôli stretnutiu s ňou. Veľká túžba stretnúť ju aj mimo školy a tráviť
s ňou čas mi dodávala silu. No nikdy sme sa nestretli. A ja som to po pár pokusoch vzdal.
Kdesi v hĺbke našich sŕdc je túžba po stretnutí s ľuďmi, ktorých máme radi, na ktorých nám
záleží a chceme ich viac spoznať. No niekedy sa stane, že ten druhý nemá čas, záujem,
alebo ani nevie, že sa s ním chceme stretnúť.
Avšak na svete je predsa niekto, kto už ako prvý stojí na mieste nášho stretnutia sa s ním
a očakáva náš príchod. Je to vzkriesený Kristus, ktorý svoju túžbu byť s nami dokázal na kríži,
keď na ňom otvoril náruč. V nej môžeme prežiť objatie dokonalej Lásky.
No predsa nášmu stretnutiu s ním niečo bráni. Mnohokrát sú to naše hriechy a chyby,
skrze ktoré sa na seba dívame ako na nehodných stretnúť sa s ním. Myslíme si, že až keď
budeme svätejší, trocha lepší, až vtedy môžeme predstúpiť pred jeho tvár. Ďalšou prekážkou,
ktorá bráni stretnutiu, je lenivosť alebo strach, že nebudeme prijatí takí, akí sme. Možno
prežívame sklamanie z nevypočutej modlitby.
Kde ťa teda Kristus čaká? Kde sa s tebou chce stretnúť?
Je to miesto tvojej modlitby. Je to čas, kedy na neho voláš, lebo ti došla voda, ako
Samaritánke pri Jakubovej studni (Jn 4, 7). Práve tvoje problémy a túžby po tom, čo ti chýba,
ťa privedú na miesto, kde ťa čaká. Pán. Katechizmus Katolíckej cirkvi sa o modlitbe vyjadruje
takto: „Modlitba, či to vieme alebo nie, je stretnutie Božieho smädu s naším smädom. Boh má
smäd po tom, aby sme mali smäd po ňom.“ Boh veľmi túži po tom, aby si k nemu prichádzal.
Aby si sa stretával so svojim Pánom. Iba on vie, čo najviac potrebuješ a čo prežívaš. Nechce,
aby si bol sám so svojím krížom. Naber odvahu predstúpiť pred neho taký, aký si! Miesto,
odkiaľ pramení táto sila, je pri kríži. Tam uvidíš dôkaz jeho lásky, toho, že to s tebou myslí
vážne. Si mu natoľko vzácny a drahý, že ťa čaká ako prvý. Má pre teba pripravené krásne
stretnutie, o ktorom hovorí aj apoštol Ján v Knihe Zjavení: „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)
Môžeš počuť jeho hlas, no potrebuješ sa vnútorne stíšiť. Na chvíľu prestať myslieť na
všetko, čo ťa čaká. Vôbec to nie je ľahké mať zrazu myseľ v tichu a nemyslieť na nič, iba na
stretnutie sa s Pánom. Chvíľu to trvá, preto si na modlitbu treba vyhradiť dostatok času, aby
si sa každú chvíľu nemusel dívať na hodinky. Už vopred mu môžeš ďakovať za čas strávený
s ním, nech už bude akýkoľvek. Predstav sa mu taký, aký si. Vo všetkej pravde k nemu,
pretože pred ním sa nemusíš skrývať a pretvarovať. Najlepšie ťa pozná, veď za teba položil
život na kríži. Hovor mu o svojich túžbach a problémoch, o sklamaniach i o radostiach.
Predlož mu svoje prosby a vďaky, no daj priestor aj jemu. On ťa obdaruje pokojom, radosťou

z jeho prítomnosti, útechou a požehnaním. Možno nebudeš nič zvláštne cítiť, ale dôležité je
uveriť v to, že je pri tebe a počúva ťa.
Drahý Ježišu, ďakujem ti, že túžiš po stretnutí so mnou. Ďakujem ti, že máš o mňa
záujem, aj keď ho od druhých ľudí niekedy necítim. Ďakujem ti, že ma pozývaš na
slávnostnú večeru iba s tebou. Že ma pozývaš do intimity, ktorá bude iba naša. Prosím ťa,
daj mi dostatok sily a túžby nájsť si čas na naše stretnutie. Chcem si sadnúť k tvojim
nohám ako Mária a počúvať tvoj hlas. Chcem sa začať na seba dívať tvojím pohľadom.
Prosím ťa, nauč ma modliť sa. Nauč ma žiť v tvojej blízkosti a čerpať z nej živú vodu.
Amen.

o. Matúš (kaplán)
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Ponúkame nové nádherné CD skupiny
zboru sv. Romana Sladkopevca v cene
6 eur, CD rusínskych a šarišských
uspávaniek v cene 5 eur a možnosť
objednať si trojramenný kríž v cene 10
eur.
Pri nástenke vám ponúkame brožúrku
všetkých chrámov v meste Prešov
s rozpisom bohoslužieb. Jej cena je 3
eurá.
Dňa 05.01.2015 je
prísny pôst.
O 15:00 vás pozývame na Večiereň
s liturgiou Bazila Veľkého, po ktorej je
veľké svätenie vody.
Dňa 06.01.2015 je prikázaný sviatok Bohozjavenia nášho Pána Ježiša
Krista.
Na sviatok Zjavenia Pána budeme chodiť svätiť domy a príbytky,
kto chce dať posvätiť dom, alebo byt, nech sa zapíše vzadu na
stolíku.
Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby spolu s deťmi prišli na
prvé stretnutie v nedeľu, 11.01.2015 o 11.10 hod v pastoračnej
miestnosti.
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