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ročník X.

Úvodník
Keď Japonci v 2. svetovej vojne zničili Pearl Harbor, dlho sa hovorilo o tom, že to nikto
nemohol predpokladať, ani tušiť. Len nedávno vyšlo najavo, že Briti mali medzi Nemcami
veľmi kvalitného utajeného špióna, ktorého nechali vycestovať aj do USA a on sa snažil
Američanov varovať pred týmto útokom. Oni mu však nedôverovali, pretože si mysleli, že
pracuje aj pre Nemcov. A tak ich ani nenapadlo varovať námorníkov na Pearl Harbor. Nič
netušiaci námorníci si spokojne žili, až kým nenadišiel ich koniec. Sú ľudia, ktorí o riziku
vedia, ale ho podceňujú. V dokumente o záplavách som videl, ako sa starý manželský pár
rozhodol odmietnuť evakuáciu, pretože sa báli, že im niekto vykradne domček. Obaja
zahynuli vo vodách prívalovej vlny. Prečo to spomínam? Pripadá mi to ako dobrá paralela so
životom. Každý vie, že raz určite zomrie a každý vie, že ho to môže prekvapiť kedykoľvek.
A predsa to ignorujeme, nič o tom netušíme, podceňujeme to, alebo tomu do hĺbky
nerozumieme, alebo sa to snažíme vytesniť z mysle. Mnohí s dobrým pocitom vyhlasujeme,
že Ježiš je náš Spasiteľ. Spasiteľ znamená ZÁCHRANCA. Ale od čoho nás má zachrániť,
keď sa tvárime, že všetko je „v pohode" a my sme vlastne skvelí ľudia? Zdá sa, že aj ľudia,
ktorí sú od neho ďaleko, chcú od neho pomoc iba vtedy, ak niečo potrebujú. To je ako prísť k
doktorovi, ktorý zistí, že nám začína rásť nejaký nádor a treba ho vyrezať a my budeme
tvrdošijne trvať na tom, že chceme iba lieky proti bolesti hlavy, či proti nádche. V biblickej
reči „spása" znamená vytrhnutie z veľkého nebezpečenstva, ktoré sa nijako nedá odvrátiť a
prevyšuje nás; z ktorého si sami nemôžeme pomôcť. Dalo by sa to vyjadriť obrazom
topiaceho sa, ktorý je zachránený niekým, kto ho už pod hladinou zachytil za vlasy, vytiahol
ho a doplavil na breh. Viem si predstaviť, aký by bol každý z nás vďačný, keby bol na mieste
toho zachráneného, ako by často na to myslel a hovoril o tom ostatným. To, z čoho nás môže
a chce zachrániť Ježiš Kristus, je však oveľa väčšie nebezpe čenstvo ako utopenie. Chce nás
vyslobodiť z večnej záhuby, večného odlúčenia od milujúceho Boha a tým od večného
trápenia. To je najväčšie nebezpečenstvo tvojho života, ktoré je oveľa väčšie a reálnejšie, než
si myslíš, alebo si dokážeš pripustiť. Hriechy ťa od Boha vzďaľujú (myslím, že nemá význam
diskutovať o tom, či ich máme alebo nie, pretože som si istý, že každý z nás o tých svojich
zákernostiach, špinavostiach, prestúpeniach a pádoch veľmi dobre vie) a ty sa nemôžeš
dostať do Božej blízkosti. Biblia hovorí, že nikto nedokáže vykúpiť svoju dušu, a preto vieš,
že sa z toho sám nedostaneš. Bob Gass píše: „Jeden profesor v Anglicku má na náhrobnom
kameni napísané: ‚Čakal som to, ale nie už teraz.‘ Možno sa nad tým pousmejete, ale otázka
neznie: ‚Je smrť blízko?‘, ale: ‚Budeš pripravený, keď príde?‘ Nechcem vás strašiť smrťou.
Možno aj teba niečo priviedlo do bodu, keď si sa zamýšľal nad životom alebo nejakými
zmenami. Stále však čakáš na vhodnejší čas. Záchrana je pre tých, ktorí sa chcú nechať

zachrániť. Nechaj sa zachrániť, lebo dnes je najvhodnejší čas, aký budeš mať." Ježiš je
záchranca. Boh nás veľmi, skutočne veľmi ľúbi a záleží mu na nás. My sami si ničíme vzťah
s ním a on namiesto toho, aby sa od nás odvrátil, sa k nám vo svojom milosrdenstve skláňa.
Nemohli sme si pomôcť sami, a tobôž napraviť tento vzťah. On, aby nás vytrhol zo záhuby,
posiela nám ZÁCHRANCU! Ježiša Krista, svojho syna, to najcennejšie čo má - toho sa kvôli
nám zrieka. On chce našu záchranu, veď sám hovoril, že neprišiel na tento svet, aby ho súdil,
ale aby ho spasil. Naozaj niet nikoho iného, kto by nás spasil. Nie silou, násilím, svalmi,
zbraňami, či spolu so silnými bojovníkmi. On nie je taký a navyše nebezpečenstvo, ktoré
nám hrozilo, bolo oveľa väčšie ako to, ktoré sa dá odvrátiť takými prostriedkami. Zvíťazil
láskou a obetou. Prišiel na tento svet, aby nám povedal o Bohu Otcovi, ktorý je v nebi a aby
bol k nám najbližšie, ako sa len dá. Bol Boh i človek zároveň, no ponížil sa a nechal sa
nespravodlivo obviniť a odsúdiť. Nechal sa za nás pribiť na kríž a zostal na ňom napriek
bolesti a utrpeniu, hoci mohol z neho zostúpiť. Dokonca ho k tomu aj s výsmechom vyzývali.
Zostal na kríži aj preto, lebo mu za to stojíme. Osobne si myslím, že keď zomieral, mal pred
sebou Tvoju tvár i tvár každého z nás. A jeho láska k nám mu nedovolila zostúpiť.
ZOMREL! V strašnom utrpení. Pochovali ho do hrobu, ale on na tretí deň vstal z mŕtvych.
Zničil moc hriechu a smrti. Potupil a odzbrojil diabla, ktorý nás sužoval a utláčal. Potom
vystúpil na nebesia k svojmu Otcovi. Stále má dôkaz toho, že iba On je ten, ktorý ťa
zachraňuje. Sú to jeho prebodnuté ruky i nohy a bok. Tie rany si nechal, aby sme vedeli, ako
mu na nás záleží a ako po nás túži. Na to, aby si to mal, aby sa všetko to, čo urobil,
vzťahovalo na teba, musíš niečo urobiť, pretože sa to nestane automaticky. Potrebuješ sa
nechať zachrániť. Ako sa to robí? Uznaj, že nie si o.k. a potrebuješ záchranu. Pripusti si a
vyznaj, že si hriešny a hrešíš. Uver svojmu Záchrancovi, že ťa môže a chce zachrániť, že
naozaj za teba zomrel na kríži, pretože ťa miluje. Nechaj sa preniknúť dojatím nad tým čo
všetko pre teba urobil a robí. Popros ho, aby ťa zachránil, odpustil ti a viedol tvoj život.
Môžeš to urobiť teraz napríklad aj týmito slovami: „Ježiš, viem že som hriešny a že ťa
potrebujem. Verím, že si zomrel za moje hriechy. Prosím odpusť mi. Príď teraz do môjho
života ako môj záchranca. Daj mi nový život. Chcem ho žiť s tebou."

o. Rastislav (farár)

„Áno“ alebo „nie!
Drahí bratia a sestry, každý z nás berie do rúk mnoho vecí. Sú to topánky, tanier, nôž,
pero, mobil, okuliare, pohár a mnohé iné. Všetky sú pre nás nejakým spôsobom potrebné a
užitočné. Keď beriem do rúk mobil, chcem ho použiť teraz alebo v blízkej budúcnosti. To
isté je s nožom, okuliarmi, tanierom... Ale do rúk môžeme brať aj bibliu. Tá nám chce tiež
pomôcť teraz, alebo v blízkej budúcnosti. Aj to je dôležitá vec pre náš každodenný život.
Dnes ju otvoríme na knihe Genezis. Je tam zaujímavý príbeh, ktorý hovorí veľkú pravdu do
našich vzťahov.
„Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina a povedala:
„Získala som človeka od Pána.“ 2 A opäť porodila - jeho brata, Ábela. Ábel bol pastier
oviec, Kain roľník.3 Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z poľných plodín. 4 Aj Ábel
obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na

jeho obetu. 5 Na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol. Kain sa veľmi rozhneval a zamračila
sa mu tvár.6 Tu povedal Pán Kainovi: „Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? 7 Či
nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri
dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš ovládať?“ 8 Tu Kain povedal
svojmu bratovi Ábelovi: „Vyjdime si von!“ A keď boli na poli, napadol Kain svojho brata
Ábela a zabil ho. 9 A Pán povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat Ábel?“ On však odvetil:
„Neviem. Či som ja strážca svojho brata?“ 10 Pán povedal: „Čo si to urobil?! Hlas krvi
tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne.“ Gn 4, 2-10
Na tomto príbehu vidíme, čoho je človek schopný. Je schopný doviesť druhého až do
smrti. Ale poďme od začiatku. Čítali sme o tom, že Kain a Ábel obetovali Bohu zo svojej
práce. Ábel obetoval najtučnejšie ovce a Kain poľné byliny. Boh zhliadol a prijal iba
Ábelovú obetu. Exegéti hovoria, že to Kain zistil z toho, že sa mu v živote a jeho práci
nedarilo. Kain začal svojmu bratovi závidieť. To je prvý krok ku smrti. A v našom živote sa
s tým môžeme ľahko stretnúť. Už len pri majetkovom dedení po rodičoch, alebo ak niekto
z nášho okolia má lepšiu prácu, plat, krajší dom, auto, vzdelanie... Toto všetko môže
človekovi tak „biť do očí“, že ho ovládne závisť.
Závisť nie je vidieť, je skrytá v srdci človeka a môžeme ju nosiť v sebe niekoľko rokov,
dokonca celý život. Vidím to vo svojom okolí na niektorých ľuďoch, ktorí sa so svojimi
súrodencami a známymi roky nerozprávajú a nestretávajú. Závisť sa prejavuje cez hnev,
ktorý je už viditeľný. Zbadal ho aj Ábel na svojom bratovi (zamračila sa mu tvár). To je
symbol všetkých rôznych druhov správania, cez nadávky, ohováranie, osočovanie,
neústupčivosť... Diabol však človeka ťahá ďalej, až do finálneho stavu, stavu, ktorý zabíja.
Tým stavom je nenávisť. Človek, ktorý nenávidí zlorečí druhému, praje mu zlo, preklína ho,
prichádza o svoj pokoj a to mu škodí na jeho zdraví. Izoluje ho od druhých, ktorí sú
v dobrom vzťahu s tým, komu závidí. A čo je najhoršie, nenávisť, závisť a hnev držia
človeka v ťažkom hriechu, teda mimo vzťahu s Bohom, pretože každý, kto je v takomto
stave, je vzdialený od Boha. Preto aj keď Boh požehnáva, nedopadá to na danú osobu, lebo
požehnanie je blokované týmito hriechmi.
Boh nás varuje, aby sme takto nežili. Ak to však človek neberie vážne, začína chradnúť
nielen fyzicky, ale aj duchovne a psychicky. Mnoho vecí mu nevychádza a je akoby
v začarovanom kruhu. Ako z toho von? Boh nás pozýva do sviatosti zmierenia, kde sa
môžeme očistiť od týchto hriechov. Je potrebné sa ich aj vzdať a povedať pred kňazom, ktorý
je duchovnou autoritou, že sa zriekam týchto hriechov, pretože púšťajú hlboké korene a do
veľkej miery ovplyvňujú naše správanie. Ti je vyriešenie vzťahu s Bohom. Ale ešte tu je
osoba, ktorej som závidel, hneval sa alebo ju nenávidel. Aj tejto osobe je potrebné sa
ospravedlniť a začať jej žehnať, teda priať dobro, čo je opakom preklínania. Lebo ak prajem
dobro, moje srdce je ochotné rozdávať a milovať a to neostane bez odmeny. Dajme preto
závisti, hnevu a nenávisti jasné nie a Bohu, ktorý nás chce od tejto pliagy vzťahov
a nepokoja v rodinách a pracovisku jasné áno.

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 V nedeľu, 07.06.2015 vás pozývame na Deň rodiny v Prešove. Program začína
popoludní o 13:00 na námestí. V prípade nepriaznivého počasia bude program v PKO
Čierny orol. Celý program podujatia je na plagáte vzadu na nástenke. Tento deň je aj
eucharistický sprievod z katedrály Jána Krstiteľa o 15:00 hod.
 Vo štvrtok, 11.06.2015 vás pozývame o 19:00 hod. pomodliť sa Veľkú večiereň pred
sviatkom Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa J. Krista Milujúceho ľudí.
 Srdečne vás pozývame na BÁRKAFEST, ktorý sa uskutoční v dňoch 12.-14. júna 2015 v
GMC Bárka v Juskovej Voli. Viac informácií o programe, ubytovaní ako i o strave je
na www.gmcbarka.sk kde je aj online prihlasovací formulár. Koniec
nahlasovania/registrácie je 11. jún 2015!!!
 V nedeľu, 14.06.2015 vás pozývame na kňazské vysviacky do Ľutiny a na odpustovú
slávnosť do Sabinova.
 Spoločenstvo Cenacolo vás pozýva v stredu, 17.06.2015 na adoráciu o 17:00 hod. a po
nej na slovenskú sv. liturgiu v našom chráme o 18:00 hod.
 Pozývame na Púť rómskych rodín dňa 20.06.2015 do Ľutiny.
 Drahí bratia a sestry, s Božou pomocou náš chrám zdobí ikonostas i lavice. Ale
v projekte chrámu bola ešte veža, ktorá by náš chrám zviditeľnila. Na vežu sú
potrebné finančné prostriedky, preto začíname farské zbierky raz mesačne. Prvá bude
v nedeľu, 21.06.2015 pri sv. liturgiách.
 V tento deň je odpust v malej Poľane.
 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. Bližšie info na plagáte
 Srdečne pozývame na Kongres rodiny v termíne 25.-27.06.2015 v Prešove.
 Dňa 27.06.2015 pozývame všetky prvoprijímajúce deti a ich rodičov na stretnutie
prvoprijímajúcich detí v Ľutine. Tento deň tam bude mnoho atrakcií a zábavy pre
našich najmenších.
 Ponúkame púť do Medugorja v termíne 06.07.-12.07.2015. Cena púte je 210 eur.

Oznamujeme Vám, že od najbližšej nedele 7. júna 2015 bude v Rádiu Lumen každú
nedeľu ráno cca od 6:04 (po správach) vysielaná krátka relácia - modlitba Prvej
hodinky z Liturgie hodín v našom obrade, ktorú nahrávali naši bohoslovci - Zbor sv.
Romana Sladkopevca.
Spracoval DS
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