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ročník X.

Úvodník
Keby som sa vás spýtal, čo sa stalo na prvé Turíce, čo by ste mi odpovedali?
Charizmatik by si spomenul na Skutky apoštolov, druhú kapitolu, keď Duch Svätý zostúpil na
apoštolov, Pannu Máriu a ostatných vo večeradle a oni začali hovoriť darom jazykov (glosália)
a získali smelosť na to, aby začali v hlásať evanjelium. Je to pravda, no verím, ţe Duch Svätý
nás chce zobrať ešte hlbšie a ukázať nám ďalší význam Turíc. Sviatok odovzdania zákona
Pravdou je, ţe prvé Turíce neboli v druhej kapitole Skutkov apoštolov, ale ešte oveľa skôr.
Turíce sú totiţ biblický sviatok (Pánov Sviatok), ktorý ţidia nazývali Šavuot. Pán prikázal sláviť
tento sviatok a bol to druhý z troch sviatkov roku, kedy kaţdý ţid mal ísť do Jeruzalema. Slávil
sa na päťdesiaty deň po Pasche (Veľkej noci) a aby sme si ukázali, aký to bol sviatok,
musíme sa pozrieť do knihy Exodus, 19. kapitoly. Izraeliti pod vedením Mojţiša prichádzajú k
vrchu Sinaj. V piatom a šiestom verši Boh hovorí Izraelitom, ţe k nim chce hovoriť a ţe z nich
chce urobiť kráľovské kňazstvo a svätý národ. Izraeliti odvtedy slávili Šavuot (Turíce) ako
sviatok odovzdania Tóry a deň, keď si Boh začal formovať svoj ľud. Potom prichádzajú Turíce
zo Skutkov apoštolov. Učeníci, ako dobrí ţidia, prišli osláviť sviatok Šavuot a nie odovzdanie
Ducha Svätého. (Preto po vystúpení Petra mohlo uveriť tak veľa ţidov z rôznych častí sveta,
pretoţe prišli do Jeruzalema na Šavuot, ako kázal zákon.) Od začiatku išlo o vzťah. Kľúčová
otázka je, prečo Boh zoslal svojho Ducha práve na sviatok Šavuot? Aké má spojenie
odovzdanie Tóry a odovzdanie Ducha? Čítali sme, ţe Boţou túţbou od začiatku bolo hovoriť
k Izraelu. No vieme čo Izrael spravil. List Hebrejom 12,25 nám hovorí, ţe Izraeliti odmietli
Toho, ktorý hovoril. Poslali Mojţiša na vrch, aby On mal vzťah s Bohom a aby sa stal tým, kto
im povie, čo majú robiť. Naša ľudská prirodzenosť je taká. Chceme si „odfajkať“ zoznam, čo
Boh od nás chce a budeme mať pokoj. (Bol som v chráme v nedeľu, pomodlil som sa,...) Boh
však chcel od začiatku vzťah a preto zosiela svojho Ducha na Turíce.
Hovorí ústami Pavla z 2Kor 3,3, ţe Boh uţ nechce písať Tóru na kamenné dosky, ale na
mäsité dosky nášho srdca. Preto dáva svojho Ducha do našich sŕdc. Aby sa splnilo proroctvo
z Jer 31,33.34, ţe Boh chce sám poučovať svoj ľud, nielen skrze zákonníkov.
Tu sa naskytá otázka, prečo bol daný zákon. Predstavte si akýkoľvek zákon našej Slovenskej
republiky. Zákon vţdy stojí na hodnotách, ktoré vyznávame. Napríklad: Vieme, ţe v obci sa
pohybujú deti a my chceme chrániť ich ţivoty, pretoţe majú veľkú hodnotu. Preto sme
schválili zákon, ţe v obci môţu autá jazdiť rýchlosťou len 50 km/hod. Zákon má chrániť deti
pred bezohľadnými vodičmi, ktorí nemajú hodnotu ochrany detí. Môţeš skončiť len s tým, ţe
pôjdeš do autoškoly a budeš plniť zákon, ktorý ťa tam naučia a budeš frflať, ţe musíš chodiť
päťdesiatkou v obci, alebo môţeš hľadať za zákonom srdce toho, ktorý ho pripravil a spoznať
hodnotu, z ktorej ten zákon vychádza. Potom sa ti uţ bude jednoduchšie zákon plniť, lebo
tomu budeš hlbšie rozumieť. Rovnako je to s Bohom. Boh Izraelitom dal Tóru – Zákon, ale
pretoţe s Ním nemali vzťah, nerozumeli jeho srdcu a hodnotám, ktoré Boh má. Preto
prichádza Jeţiš a snaţí sa odkryť ľuďom hlbšie hodnoty Otcovho srdca, prečo dal Zákon. (Mt
5.-7. kapitola.) Potom Jeţiš odchádza a Pavol hovorí v druhej kapitole 1. listu Korinťanom v

tomto zmysle: Kto dokáţe poznať, čo je v Boţom srdci? Len Duch Pánov. Preto nám Otec
posiela svojho Ducha, aby sme poznali Jeho srdce, Jeho hodnoty a uţ len sucho neplnili Jeho
zákony, aby sme došli k prisľúbeniu, ktoré povedal Izraelitom pri prvých Turícach: „A budete
mi kňazským národom a svätým ľudom.“ Peter to pochopil, pretoţe cituje tieto slová vo
svojom prvom liste v druhej kapitole. Okrem toho: Boh dáva svojho Ducha do našich sŕdc, aby
sme uţ viac neţili len zákonnícky ţivot, ale aby sme ţili zo zjavenia. Aby sme ţili vzťah s
Bohom (ľud určený na Jeho vlastníctvo), ktorý nás chce urobiť schopnými počuť ho (kráľovské
kňazstvo) a slúţiť mu vo svätosti ţivota (svätý národ).

o. Rastislav (farár)

Tri písmená – áno alebo nie III.časť
V predošlých článkoch sme sa zaoberali pokušením prerábať druhých podľa našich
predstáv a krízou autority a snahou vymaniť sa z nej. V dnešnom článku chcem poukázať na
príbeh kráľa Dávida a jeho postoje, do ktorých nás chce diabol akosi zamotať.
Kráľ Dávid bol mocným starozákonným kráľom, ktorý sa tešil u Boha veľkej obľube,
pretoţe bol Bohu verný. Bol to mladý pastier, ktorý sa odváţne postavil proti obrovi Goliášovi
a zabil ho. Tak ochránil svoj národ pred skazou. V tomto boji sa nespoliehala na svoje sily,
veď si bral len prak a kamene. Veril, ţe Boh sa za neho postaví a zachráni ho. A toto sa Bohu
veľmi páčilo. Tento mladučký Dávid sa dostal na kráľovský trón a vyhrával mnoho bojov.
Jednoducho povedané, Boh bol s ním. Avšak prišiel jeden moment, keď Dávid veľmi zlyhal.
Bliţšie sa to dočítame v 2. Knihe Samuelovej 11, 1-26.
V Boţom slove sa píše, ţe v čase, keď králi vychádzali do bojov, Dávid ostal doma
a namiesto seba so svojou druţinou poslal Joaba. Dávid stále chodil so svojimi bojovníkmi do
boja, avšak teraz spravil výnimku. A nemal na to ţiaden váţny dôvod. V ktorýsi večer Dávid
vstal z lôţka a prechádzal sa na streche kráľovského domu. Nudil sa. Nemal čo robiť. V noci
má človek spať a nie buntošiť. Dávid sa však nudil, nebol unavený, tak sa bez príčiny iba
prechádzal. Zrazu však uvidel kúpať sa nádhernú ţenu. A začal po nej ţiadostivo túţiť. Najprv
iba zisťoval, kto to je, ale potom, si ju dal zavolať, a cudzoloţil s ňou. Dávid ukázal svoju veľkú
moc. Mal moc nad všetkým, dokonca aj nad tou ţenou. Bol kráľ. Mal vládu, silu a obrovskú
povesť. Nik mu neoponoval, ani táto ţena. V tomto postoji si môţeme všimnúť, ţe Dávid sa
zachoval ako úplný egoista. Ukázal, aký je mocný, ţe si môţe dovoliť všetko. Nebral ohľad na
to, ţe táto ţena, Betsabe, je vydatá, a ţe jej muţ bojuje. Aţ tak ním lomcovala túţba mať
s ňou sexuálny styk, ţe nemal ţiadne zábrany. Nastal však jeden problém. Betsabe
otehotnela. Dávid, ten mocný kráľ, sa bál, ţe to vyjde na svetlo sveta. Ttak vymyslel plán.
Zavolal z vojny jej muţa, a myslel si, ţe ten s ňou bude pár dni doma a uverí, ţe otehotnela
sním. Takto to chcel Dávid zakryť. Avšak narazil na zásadovosť Uriáša. Ten mu povedal:
„Archa, Izrael a Júda, bývajú v stanoch, môj pán Joab a sluhovia môjho pána táboria na poli a
ja mám ísť do svojho domu jesť, piť a spať so svojou ženou? Ako žije Pán a ako žiješ ty, takú
vec neurobím!“ Nemohol si uţívať, keď vedel, ţe jeho bojovníci sú kdesi v stanoch
v nepohodlí. Veď ako by sa im mohol pozrieť do očí. S tým Dávid nepočítal. Keď sa mu
nepodarilo zakryť jeho hriech, a vyšlo by najavo, ţe jeho ţena je tehotná s Dávidom, ako s jej
manţelom, postavil Uriáša v boji do 1. línie a povedal, ţe keď bude najviac zúriť boj, majú sa
jeho spolubojovníci stiahnuť, aby padol v boji. Všetko by bolo o.k., ak by ho z jeho hriechu
neusvedčil prorok Nátan. Vtedy sa Dávid spamätal a začal to všetko ľutovať. Vtedy napísal
nádherný a známy 50. Ţalm.

V tejto postave si môţeme všimnúť, ţe napriek tomu ţe mal moc, podľahol lenivosti
a hriechu cudzoloţstva a stal sa vrahom. Myslel si, ţe môţe všetko, ţe si môţe robiť čo len
chce, lebo nie je nik, kto by mu niečo vytkol. Avšak bol na omyle. Ak by šiel do boja, všetkému
by sa vyhol. A toto je diablova taktika aj v našich ţivotoch. Aj nás chce voviesť do lenivosti. Je
to lenivosť vytvárať vzťahy, rozprávať sa o svojom preţívaní s manţelkou, s manţelom. Je to
lenivosť v pomoci iným. Je to lenivosť do modlitby a duchovnej aktivity. Koľko rodín trávi svoj
čas pasívne pre televízorom? Všetci sú spolu, a predsa je kaţdý sám. Toto je veľkým
nebezpečenstvom pred tým, aby sme sa nestali navzájom tomu druhému cudzím človekom.
Druhým pokušením, ktoré vyplýva z tohto príbehu je túţba mať moc nad kaţdým. Tváriť
sa ako ten, kto má moc nad všetkým. Mnoho ľudí tak ţije. Myslia si, ţe keď majú známosti,
peniaze, slávu a sú známi, ţe si môţu dovoliť všetko. A tak ničia ţivot druhým svojim
arogantným správaním, necitlivým zaobchádzaním v práci atď. Tento postoj moci a vlády sa
veľakrát premietne aj v rodinách, kedy sa človek správa k druhým ako k podriadeným,
druhotriednym osobám, ktorí nemôţu povedať ţiadnu kritiku. Pozor pred takýmito
pokušeniami, pretoţe kto do nich padne a nevyjde z nich von, zle obstojí. Stane sa z neho
chudák a samotár. A môţe mať všetko, moc, slávu, peniaze... Ale stále to bude len chudák,
ktorého druhí majú radi kvôli vymenovaným veciam, nie kvôli jeho osobe.
Boh nás pozýva k tomu, aby sme boli verní jeho štýlu ţivota, ktorý nám ponúka cez 10
Boţích prikázaní. Dávajme si teda pozor na lenivosť, ktorá vyzerá na prvý pohľad nevinne, ale
môţe prerásť do horších vecí, a na túţbu mať moc nad druhými, pretoţe ten, kto neţije
s Bohom a nie je ochotný slúţiť druhým aj vo vedúcej funkcii, stane sa otrokárom druhých.
Prajem nám, aby Svätý Duch, ktorého sviatok Zoslania oslavujeme, nás chránil
a vystríhal pred takýmito pádmi.

o. Matúš (kaplán)
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V našej farnosti začal cyklus katechéz: 10 Božích prikázaní. Vo štvrtok
o 19:00 vás pozývame na ďalšiu katechézu.
V nedeľu, 24.05.2015 bude o 16:00 hod. mariánske večeradlo v našom
chráme.
Pozývame mladých zapojiť sa v dňoch
23.-31. Mája celoslovenského podujatia
T3M – Týždeň modlitieb mladých za
mladých, ktoré organizuje Rada pre
mládež
a univerzity
KBS.
Do
modlitbovej kampane sa dá zapojiť
osobnou modlitbou, modlitbovým
stretnutím (adorácia, spoločný ruženec,
chvály...), prípadne inými vlastnými
nápadmi. Pre zviditeľnenie nášho
zjednotenia
v modlitbe
pozývame
zapísať tieto aktivity na stránku












www.t3m.sk, kde sú uvedené aj ďalšie informácie.
Pozývame vás na deň rodiny dňa 07.06.2015 na hlavnom námestí
v Prešove d 13:00 -19:00 hod.
V dňoch 30.-31.05. 2015 bude odpustová slávnosť v Krásnom brode.
Viac na nástenke.
Pozývame na BÁRKAFEST 2015 - gospelový festival v centre
voľného času v Juskove voli v dňoch 12.-14.06.2015
Pozývame na Púť rómskych rodín dňa 20.06.2015 do Ľutiny
Srdečne pozývame na odpustovú slávnosť sv. Jána Krstiteľa,
v katedrále v Prešove dňa 24.06.2015. Svätá liturgia začína o 09.30
hod.
Gréckokatolícke Centrum v Juskovej voli ponúka letné stretnutia
mládeže.
Cena
pobytu je
rovnaká
pre
všetkých
účastníkov 50 € osoba/pobyt.:
1. turnus: 05.07. – 10.07. 2015 (9 -11 r )
2. turnus: 12.07. – 17.07. 2015 (15-17)
3. turnus: 19.07. – 24.07. 2015 (12-14 r)
4. turnus: 26.07. – 31.07. 2015 (9 – 11 r)
5. turnus: 02.08. – 07.08. 2015 (9 – 11 r)
6. turnus: 09.08. – 14.08. 2015 (12 - 14 r)
7. turnus: 16.08. – 21.08. 2015 (12 - 14 r) ( 18 a viac)
8. turnus: 23.08. - 28.08. 2015 (15 – 17 r)
Mladý veriaci manželský pár hľadá 2- izbový byt na prenájom na
Sekčove. Kto by vedel o nejakej ponuke, nech sa ohlási na farskom
úrade.
Ponúkame púť do Medugorja v termíne 06.07.-12.07.2015. Cena púte
je 2010 eur.
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