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

ročník X.

Úvodník
Keď sa v Biblii objavia anjeli, obyčajne prinášajú krátke posolstvo a zmiznú. Je však
jedno obdobie, keď anjel prišiel na zem a trochu na nej pobudol: v Knihe Tobiáš. Tu môžeme
spoznať anjela. Kniha Tobiáš obsahuje prvky, ktoré by ste čakali v rozprávke: hrdina na ceste
za pokladom, dievča na vydaj v ťažkostiach a nepriatelia podobní drakovi. A hoci je to možno
vymyslený príbeh, nie je o nič menej inšpirovaný než iné spisy v Písme. Ako Ježiš ukázal vo
svojich podobenstvách, aj fikcia môže poukázať na Božie diela. Príbeh sa začína starým
Tóbim, ktorý žije v Ninive (súčasný Mósul v Iraku) so svojou manželkou Annou a mladým
synom Tobiášom. V Ekbatanách (pri Teheráne v Iráne) mladá Sára žije so svojimi rodičmi
Raguelom a Ednou. Všetkých šesť postáv sú verní Židia, ktorí sa dostali do vyhnanstva, keď
Asýria okolo roku 721 pred Kristom napadla Izrael. V oboch rodinách sú vážne problémy. V
Ninive Tóbiho potrestali za to, že pomáhal iným Židom: prišiel o prácu v štátnych službách a
schudobnel. Potom oslepol a cítil sa ponížený, lebo závisel od príjmu manželky. V
Ekbatanách sa zdá, že Sára je prekliata: vo svadobnú noc prišiel diabol a zabil ženícha – a to
sa stalo aj pri ďalších šiestich manželoch! Trápi ju žiaľ a pocit hanby. Tóbi i Sára v zúfalstve
prosia Boha, aby ich zbavil života. Boh ich modlitby počul, ale mal iný plán. Pripomenie
Tóbimu pôžičku, ktorú dal pred rokmi svojmu priateľovi pri Ekbatanách. Tóbi si myslel, že
zomrie, a poslal Tobiáša, aby šiel a vybral dlžobu. Päťstodvadsať kilometrov medzi Ninive a
Ekbatanami nie je práve bezpečná oblasť. Keby Tobiáš cestoval sám a najmä pri spiatočnej
ceste s hromadou peňazí, pravdepodobne by ho olúpili, zbili a nechali zomrieť. Určite mu
bude na osoh spoločník na cestu. Práve s takým človekom sa stretol. Bol to cudzinec, ktorý
poznal cestu. Predstavil sa ako Azariáš, syn Ananiáša. Bol to anjel Rafael. V obidvoch
menách je určitá pravda. Azariáš znamená „Pán pomohol“, Ananiáš znamená „Pán preukázal
priazeň“ – a Boh urobí oboje. Rafael – Azariáš vyzerá ako obyčajný mladý človek – nemá
žiadne krídla alebo svätožiaru –, ale rýchlo sa osvedčí ako veľmi užitočný. Od Rafaela sa
môžeme veľa naučiť najmä z toho, ako plní svoje poslanie Tobiášovho spoločníka na
namáhavej ceste. Keď premýšľam o Rafaelovi, pripomínam si povzbudenie pápeža
Františka, aby sme sa stali spoločníkmi ľudí v ich starostiach. „Čo je dôležité,“ hovorí, „nie je
vidieť alebo pomáhať im z diaľky. Nie, nie! Máte ísť k nim... Evanjelium nám stále hovorí, aby
sme podstúpili riziko osobného stretnutia s druhými ľuďmi, s ich fyzickou prítomnosťou, ktorá
nám robí problémy, s ich bolesťami a prosbami, s ich radosťou, ktorá nás nakazí, keď sa
spolu rozprávame.“ Svätý Otec František nás povzbudzuje, aby sme sa stali „spoločníkmi na
ceste... a kráčali po boku druhých ľudí“. Začalo sa leto, mnohí plánujú cestovať po Slovensku
alebo aj do zahraničia. Veľa ľudí sa ocitne prvý krát na určitom mieste. Ak sa budeme
pozerať, nájdeme nespočetné príležitosti, aby sme boli takými spoločníkmi ako Rafael.
Niektoré sú krátkodobé a vyžadujú od nás malé úsilie. Keď som sa raz stratil v Tel Avive,
jeden miestny muž mi nepodal zložité inštrukcie, ale rovno ma autom zaviezol za mesto a
ukázal mi, ako sa dostanem na letisko. Budem vždy spomínať na jeho láskavosť. Možno nový
človek v práci, nový študent v škole alebo nový sused môže mať úžitok z našej pomoci, kým

sa zorientuje. Ďalšie príležitosti sú náročnejšie a vyžadujú od nás, aby sme o čosi viac
vykročili zo svojej pohodlnosti. Napríklad existujú projekty, ktoré spájajú prisťahovalcov, ktorí
sa učia jazyk novej domovskej krajiny, s ich partnermi na konverzáciu. Centrá pre ohrozené
tehotenstvá niekedy pomáhajú nadviazať vzťahy medzi novými a staršími mamičkami.
Niektoré farnosti spájajú staršie manželské páry so snúbencami, aby im pomohli. Všetky tieto
projekty a mnohé ďalšie nám dávajú príležitosť, aby sme kráčali s druhým človekom. Keď to
urobíme, robme to ako Rafael. Pripomínajme si, že všetky dobré veci pochádzajú od Boha.
Rafael pomohol Tóbimu a Tobiášovi, aby mali vieru v Božie plány. Nemôžeme očakávať, že
budeme mať poznanie ako anjel, ale môžeme využiť vieru a nádej a svedčiť o dôvere v Pána.
S vierou v Pána môžeme odpočívať, keď sprevádzame druhých. Veď my všetci máme
anjelov, ktorí nás sprevádzajú! Pomáhajme a sami sa staneme anjelmi.

o. Rastislav (farár)

„Áno“ alebo „nie“ – tichosť...
Náš život je charakteristický tým, že žijeme v hluku. Žijeme v hluku dopravy, v hluku
nákupných centier, v hluku zábavy, v hluku starostí čo budeme robiť v lete, v hluku problémov
v práci, v hluku rodiny atď. Tento hluk má vplyv na celý náš život a všetky jeho oblasti. Sme
ním mnohokrát doslova poznačení. Tento hluk by sme vedeli rozdeliť do troch oblastí:
1. Hluk voči sebe
2. Hluk voči druhým
3. Hluk voči Bohu
1. Hluk voči sebe
Nemáte pocit, že naša myseľ je často zachvátená rôznymi starosťami, plánmi, problémami na
ktoré myslíme a nedajú nám spať? Sme zamestnaní tým, čo budeme jesť, čo si oblečieme,
kam pôjdeme, ako vyzeráme, ako nás vnímajú iní, či sme v dobrej partii a či nás prijíma, či
pekne vyzeráme, či dobre zarábame....Stále niečo riešime, rozoberáme a premýšľame
o tom.... Keď prídeme domov, pustíme si hneď televízor, rádio, internet, počítač a ten do nás
hučí nenormálnym počtom správ a informácii a zamestnáva našu myseľ.
Čo spôsobuje tento hluk? Spôsobuje to, že v tomto hluku nepočujem svedomie, pretože
myslím na niečo iné a nepočujem ani Boha. Svedomie je dar Boha, ktoré sme dostali na to,
aby nás chránilo na ceste života a upozorňovalo nás na to, aby sme sa nezranili. Snaží sa
nás viesť k Bohu, ktorý nás miluje a rôznymi spôsobmi sa snaží s nami komunikovať. Avšak
ak sme zahlušení hlukom, funguje to veľmi málo.
2. Hluk voči druhým
Ak sa pozrieme na to, koľko toho rozprávame. Priemerná žena povie denne okolo 16000
slov, muž približne o päťsto menej. Koľko slov je však márnych. Koľko zbytočných slov
povieme iným. Akí sme my? Do akej skupiny sa radíme? Do skupiny ľudí, ktorí iba tárajú
a mnohokrát nepodstatné veci, sú schopní kecať dlho a nepustia nikoho k reči? Takíto ľudia
sú vťahovaní do egoizmu, pretože sa snažia byť v centre pozornosti. Alebo patríme do
skupiny ľudí, ktorí skôr počúvajú, sú altruisti a keď už niečo povedia, je to zmysluplné
a hodnotné? Čo obsahujú naše slová? Koľkokrát rozprávame o druhých, ohovárame ich
a zabíjame ich česť a koľkokrát rozprávame o sebe? Koľkokrát rozprávame o politikoch,
kňazoch a súdime ich a naprávame celý svet. Bratia a sestry, toto nie je naša sila !!! Ako je to
v manželstve? Máš posledné slovo? Musíš mať vždy pravdu? Na všetko máš pripravený

argument a bojuješ so svojou polovičkou? Ako je to v súrodeneckom vzťahu, v triede, medzi
kamarátmi, susedmi?
3. Hluk voči Bohu
Môžeš si hovoriť, že si nábožný človek. Môžeš každý deň sedieť v chráme, chodiť
k sviatostiam, modliť sa a predsa môžeš žiť v hluku voči Bohu. Ako to je možné? Ako môžem
byť v hluku voči Bohu? No je to vtedy, ak ho stále iba zasypuješ iba svojimi problémami,
prosbami, sťažnosťami, výlevmi bolesti a starostí. Nie je to zlé, ale vzťah dvoch ľudí je
o komunikácii z oboch strán.
Prečo je nebezpečné pohybovať sa v hluku?
Jeden kňaz mi hovoril skúsenosť o tom, ako išiel na aute pomaly v pravom kruhu a popri
ceste na chodníku išlo dievčatko so slúchadlami na ušiach, všimol si ju a hodil smerovku, lebo
potreboval odbočiť. Myslel si, že dievča zareaguje, ale ono si auto vôbec nevšimlo a vstúpilo
na cestu. Ak by si ju nevšimol, určite by ju zrazil, lebo dievča nezareagovalo na auto ani
vtedy, keď zastavil a pokračovalo ďalej. Hluk je nebezpečný, pretože prestávaš počuť
záchrancu.
Čo teda robiť a prečo z tohto hluku utekať do ticha? Je to preto, lebo Boh je v tichu, Boh
hovorí v tichu.
Ak chceš mať kvalitný život:

Utekaj do ticha modlitby

Nedaj si zabiť ticho tv a rádiom

Otvor viac komunikáciu s rodinou

Čítaj Božie slovo

Počúvaj svoje svedomie, myšlienky a roztrieďuj ich

Nechaj sa v tichu milovať Bohom.

Vypni večer tv a uvidíš, čo sa bude diať.... 

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy






Srdečne pozývame na odpustovú slávnosť sv. Jána Krstiteľa, v katedrále
v Prešove dňa 24.06.2015. Svätá liturgia začína o 09.30 hod.
Srdečne pozývame na Kongres rodiny v termíne 25.-27.06.2015 v Prešove.
Vo štvrtok, 25.06.2015 je v Kine Scala koncert skupiny Anastasis.
Pozývame chorých a trápiacich sa na modlitby do baziliky v Michalovciach
k bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi dňa 25.06.2015. Program so sv. liturgiou,
molebenom a modlitbami za uzdravenie s pomazaním posvätným olejom
začína o 16:30 hod.
Pozývame vás na deň otvorených kláštorov, ktorý sa uskutoční v sobotu 27.
júna 2015 na Narcisovej ulici č. 1 v Prešove od 10.00 – 18.00 hodiny a




















budete vidieť – kde a počuť – ako žijú sestry baziliánky Provincie bolestnej
Matky Božej. V tichu kláštora zažijete Boží dotyk milostí.
Dňa 27.06.2015 pozývame všetky prvoprijímajúce deti a ich rodičov na
stretnutie prvoprijímajúcich detí s o. arcibiskupom a metropolitom Jánom
Babjakom Sj, v Ľutine. Tento deň tam bude mnoho atrakcií a zábavy pre
našich najmenších.
V nedeľu, 28.06.2015 bude sv. liturgia na Bani nie o 10:00, ale o 08:00 hod.
Tento deň je gospelový Break festival v Červenom kláštore. Sv. liturgia
s vladykom Milanom Lachom SJ bude o 10:30 hod.
V pondelok, 29.06.2015 je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv.
liturgia o 08:00 (scl), o 16:00 na Bani a o 18:00 vo farskom chráme. Pri
všetkých liturgiách je zbierka na Dobročinné diela sv. Otca.
Od 29.06.2015 do 03.07.2015 je prvopiatkový týždeň. Spovedáme ako
zvyčajne. V piatok na Bani je o 15:00 spoveď a o 16:00 sv. liturgia.
V utorok, 30.06.2015 bude posledná sv. liturgia v kaplnke na poliklinike
v tomto školskom roku. Počas prázdnin tam sv. liturgie ako zvyčajne
nebudú.
V sobotu, 04.07.2015 bude po sv. liturgii mariánske večeradlo.
V nedeľu, 05.07.2015 je sviatok sv. Cyrila a Metoda.
Pozývame vás na odpustovú slávnosť do Levoče 02.07., 04.-05.07.2015. Viac
na výveske.
V Stropkove je odpustová slávnosť vo farnosti sv. Cyrila a Metoda
05.07.2015.
Gréckokatolícke Centrum v Juskovej voli ponúka letné stretnutia mládeže.
Cena pobytu je rovnaká pre všetkých účastníkov 50 € osoba/pobyt.: ...
rozpísané turnusy na nástenke.
Ponúkame púť do Talianska s farnosťou Malcov po stopách svätcov. Viac na
výveske.
Rodičia prvoprijímajúcich detí si môžu vyzdvihnúť v kancelárii DVD.
Všetkým Vám želáme požehnané leto, prázdniny a dovolenkový čas.
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