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

ročník X.

Slovo na úvod
„Čo robíte iné?“ spýtali sa rehoľnej sestry. „Veď učiť, liečiť a pomáhať núdznym môžeme
aj my a nemusíme byť rehoľnou sestrou!“ Mali pravdu. Poznáme mnoho obetavých laikov,
ktorí pôsobia v školách, sú aktívni na poli pastorácie a robia viac skutkov milosrdenstva ako
zasvätení. Môžu sa dokonca aj viac modliť a viesť svätejší život. Otázka však neznie, či
dokážu laici nahradiť zasvätených v evanjelizácii. Otázka je, aká by bola evanjelizácia bez
zasvätených? Nechýbalo by jej niečo?
Moja známa rehoľná sestra mi raz povedala: „Keď sa vrátim viac ako dvadsať rokov
dozadu k situácii, keď mi prvýkrát prebleskla hlavou myšlienka zasvätiť sa Bohu, musím sa
priznať, že mi to bolo smiešne. „Ja a mníška?“ smiala som sa sama pred sebou. Neskôr som
sa celkom oddala práci s deťmi. Zo všetkého najviac som túžila, aby našli v živote radosť zo
spoločenstva s tým, kto ich nekonečne miluje. Táto činnosť však neuspokojila moju túžbu.
Tušila som, že Boh môže urobiť pre ne oveľa viac ako ja. Zdalo sa mi, že len vtedy, keď sa čo
najviac priblížim k jedinému Dobru, priblížia sa k nemu aj ony. Táto intuícia ma odviedla preč
od všetkých predsudkov a obáv a vykročila som na neznámu a riskantnú cestu rehoľného
povolania. Keď som sa lúčila so „svojimi deťmi“, nevedela som im vysvetliť, kam idem a že je
to aj kvôli nim. Všetko to, kvôli čomu som odišla, bolo silnejšie ako ja sama, presahovalo ma
to a zostalo nepomenované.“
Mnohí vidia prínos zástupov zasvätených mužov a žien pre evanjelizáciu v radikálnosti
života podľa evanjeliových rád chudoby, čistoty a poslušnosti. Iní v svedectve bratského
spoločenstva. Niektorí poukazujú na krásu spoločnej liturgie a posvätenia času. Podstatná je
skúsenosť svätej Kataríny Sienskej, ktorá v dialógu s Otcom spoznala, že je tá, ktorá nie je, a
on je ten, ktorý je. Počas mnohých dní a mesiacov dávania života pre evanjelium mala milosť
spoznať, že to nie je jej činnosť, ktorá čosi mení, ale Boh vstupujúci do jej činnosti. Nie sú to
jej slová, ktoré niečo spôsobujú, ale Božie slovo stvárňujúce slová. Vlastne ani nič iné sa od
rehoľníkov nežiada, len veriť, že sila evanjelizácie sa neobmedzuje na osobu a činnosť, ale je
dielom toho, kto je sám Evanjeliom, je Radostnou zvesťou pre tento svet. A v tomto duchu sa
môže niesť všetko, čím Cirkev je a čo robí pre svet.
Raz som unavene vystupoval po schodoch z podchodu. Bolo krátko po daždi. Všimol
som si, že aj tá najobyčajnejšia mláka odráža nádhernú hru svetla a modrej oblohy. Vtedy
som prežil podobenstvo o mláke ako podobenstvo o evanjelizácii. V mláke nášho malého
sveta sa odráža veľkosť nadprirodzena. Je tam hra rôznych odtieňov farieb a svetla... Laici,
zasvätení, kňazi – všetci spolu odrážame niečo viac, ako sme. Nie je to nádherný obraz?
Dnes už ani v prípade rehoľníkov nie je rozpoznávacím znamením habit. Mnohí ho totiž často
nenosia alebo ho nosia na „svoj obraz“. Rozpoznávacím znamením by však pre nich malo byť
to, že prijali z Božích rúk „stav“ – ustálený spôsob života. Nie je možné, aby sa Boží život
odrážal v mláke, ktorá sa vpila do chodníka a neudržala si formu. Mojou formou je kňazstvo,
ohlasujúce Pravdu, hľadanú, študovanú, milovanú a žitú. Pravda je slovo, na ktorom stojí a
padá nielen zmysel kňazov, ale aj zmysel môjho života. Vnímať „svoj stav“ ako Boží dar

môže urobiť svet bohatším. Mnohí dnes učíme, ale všetci to robíme inak. Inak učí laik a inak
zasvätený kňaz, inak muž a inak žena, inak dominikánka a inak jezuita. Evanjelizácia tak
môže odrážať nepredstaviteľnú pestrosť a farebnosť toho, ktorý nás povoláva a posiela. V tom
je bohatstvo a plodnosť Cirkvi, keď si každý, aj pri rovnakých činnostiach, ponechá svoj
vlastný „stav“. Vtedy sa evanjelizácia nesploští len na dva-tri tóny jednoduchej melódie, ale
ostane veľkolepou symfóniou harmonickej skladby. Zasvätený život môže prebudiť svet, tieto
slová zvolil sv. otec František v tomto roku ako logo pre celú Cirkev. Rok zasväteného života
bude trvať celý rok 2015 až do 1. februára 2016. Na Slovensku pôsobí okolo 43 ženských a
29 mužských reholí, ktoré majú svojich 3360 rehoľníkov a rehoľné sestry v 446 rehoľných
komunitách po celej SR. Prosíme ťa Pane za všetkých tých, ktorí sa rozhodli zanechať všetko,
aby ti zasvätili celý svoj život.

o. Rastislav (farár)

Tri písmená- áno alebo nie II. časť
V predošlom čísle sme sa zaoberali troma písmenami slov: áno, alebo nie. Toto sú
odpovede na jednoduchú otázku, či chcem žiť v súlade s Božími pravidlami, alebo nie.
A takýchto rozhodnutí v našom živote spravíme neuveriteľne veľa. V predošlom čísle sme sa
venovali postave Judáša ako toho, ktorý mal vlastnú predstavu o Mesiášovi a takýto postoj
môže mať každý z nás vtedy, ak máme určitú predstavu o iných ľuďoch, ktorých sa za každú
cenu snažíme prerobiť podľa nej. Deje sa to hlavne v manželstve, ktoré kvôli tomu zažíva
mnohokrát kolaps. Judáš bol postavený pred jednoduchú otázku: „Prijmeš takého to
Mesiáša?“ On ho takéhoto neprijal a preto ho zradil. Ale on nie je jedinou biblickou postavou,
v ktorej sa môžeme nájsť.
Márnotratný syn
Táto postava je zaujímavá tým, že už nevedela vystáť svojho otca. Už mu liezol na
nervy. Nevedel, kedy konečne zomrie a zbaví sa ho. Tak prichádza k Otcovi a prosí ho o to,
aby mu dal časť z jeho dedičstva, aby mohol odísť do cudziny žiť si po svojom. Otec to
akceptoval a dal mu časť majetku. Všetci vieme, ako to s márnotratným synom dopadlo. Ostal
úplne bez peňazí, pretože ich premárnil. Vzdialil sa od Otca, od ktorého si vôbec nepýtal ani
len požehnanie. Nechcel žiť podľa jeho pravidiel pod jeho strechou. Nechcel žiť v jeho
blízkosti. Tým nechcem naznačiť, že dospelé deti majú žiť pod jednou strechou s rodičmi a že
sa nemajú osamostatniť, ale v duchovnom slova zmysle máme žiť v blízkosti Boha. Ak sa od
neho vzdialime, začneme zažívať katastrofu.
V tejto postave sa môžu nájsť všetci tí, ktorí túžia po majetku, chcú rýchlo zbohatnúť
a kvôli tomu dokážu odtnúť všetky korene nielen s rodičmi a rodinou, ale aj s Pánom Bohom.
V tejto postave môžeme vidieť aj človeka, ktorý má krízu autority. A takýchto ľudí je dnes na
svete veľmi veľa. Sú to ľudia, ktorí majú problém s autoritou ako takou. Majú problém
s učiteľom, otcom, mamou a nadriadeným. Nechcú počúvať, rebelujú a to je vidieť na ich
jednaní s inými, neustálenom prelietavom životnom štýle, ba dokonca sami sa boja byť
autoritou. Muži nevedia byť autoritou pre deti a manželku a preto radšej odídu. Hovorí sa, že
sa nechcú viazať. Ale najväčší problém je, ak mám problém s tou najväčšou autoritou, a to je
Boh. Môžeme žiť ako márnotratný syn.
Aj v 21. storočí sa nám môžu zdať názory Boha na manželstvo ako
neodlučiteľný zväzok jedného muža a jednej ženy, čestný život, cudný život atď. ako
nemoderný a zastaraný. Aj dnes sa môžeme od Boha vzdialiť a nežiť pod ochranou autority
Boha. Potom sa však nesmieme čudovať, že nám život nevychádza, že sa čosi kazí napriek

finančnému a inému prospechu, pretože vtedy žije človek na vlastnú päsť a moc Boh
nepotrebuje, ba dokonca ho zo svojho života vytláča. Boh však stále čaká na tvoj a môj návrat
aj z takéhoto postoja do jeho blízkosti, pretože vie, že iba s ním, pod jeho „strechou“ budeme
šťastní. V podobenstve o márnotratnom synovi otec čakal syna a tak je tomu aj dnes. Boh
nás čaká a chce nás zachraňovať od tej najväčšej krízy, krízy autority a izolácie od neho.
Pane Ježišu, prosím ťa, pomôž mi opustiť postoj rebelie a úteku od teba v akomkoľvek postoji
a štýle života, ktorý sa ti nepáči. Prosím ťa, daj mi odvahu vstať a vrátiť sa k tebe, lebo iba ty
my dáš nové šaty, nový prsteň a radosť, ktorá sa nikdy nevytratí. Dnes ti nanovo hovorím
svoje áno a chcem ťa prijať, ako tú najväčšiu autoritu nado mnou, ktorej dovoľujem vládnuť
v mojom živote. Amen.

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 V našej farnosti začal cyklus katechéz: 10 Božích prikázaní. Vo štvrtok
o 19:00 vás pozývame na ďalšiu katechézu.
 V mesiaci máj vás pozývame pomodliť Moleben a Akatist k Presvätej
Bohorodičke
 Dňa 11.05.2015 bude kňazský deň v Ľutine a taktiež je sviatok Bl.
biskupa Vasiľa Hopka. V tento deň sa o 17:40 modlíme Moleben k bl.
Vasiľovi Hopkovi.
 Vo štvrtok, 14.05.2015 je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána.
V tento deň budú sv. liturgie s myrovaním: o 08:00 (csl.), o 16:00 Baňa
a o 18:00 hod. (sl.) vo farskom chráme.
 Gr. kat. arcibiskupstvo v Prešove vyhlasuje výberové konanie na miesto
riaditeľa Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Viac informácii
na nástenke.
 Pozývame všetkých na 6. Metropolitnú púť do Krakova v sobotu,
16.05.2015. Prihlásení musia priniesť zálohu 5 eur v priebehu tohto
týždňa.
 V nedeľu, 17.05.2015 bude na pri sv. liturgiách riadna zbierka na
katolícke masmédiá.
 Pozývame vás na stretnutie s blaženosťou Gregorom III., patriarchom
Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema, ktoré bude
v stredu, 20.05.2015 o 14:00 hod. v Aule GTF a pokračuje liturgiou
v katedrále o 16: 30 hod.

 Pozývame na konferenciu Pôda ako Boží dar v dňoch 22.05 - 23.05.2015
v Ľutine. Viac na výveske.
 Centrum pre rodiny Sigord vás pozýva na kurz Samuel – o výchove detí
od 29.05-31.05.2015. Na tento kurz je potrebné sa čo najskôr nahlásiť.
 Pozývame vás na deň rodiny dňa 07.06.2015 na hlavnom námestí
v Prešove d 13:00 -19:00 hod.
 Prosíme snúbencov z rodiny Mišinskej, ktorí majú prijať sviatosť
manželstva, aby sa čo najskôr prihlásili na našej fare.
 Zbierka na Ukrajinu trvá do 23.05.2015. Bližšie info p. Kundľa
051/7712177
 V kancelárii si môžete zakúpiť nástenný kríž, CD Peter Milenky,
Sládkopevci a Ľudka Koščová
 Dávame do pozornosti, že naša farnosť má nový email:
farnostsekcov@gmail.com
Zábavné okienko-nájdi cestu...
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