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ročník X.

Úvodník
Všetky náboženstvá majú svoje „sväté miesta“. Ich vyznávači predpokladajú, že tam
prebýva božstvo a ľahšie počuje ich modlitby. Aj v starozákonnom židovstve sa Boh zjavoval
na určitých miestach a zvláštnym spôsobom prebýval v jeruzalemskom chráme. Môžeme sa
teda opýtať: „Kde má svoje „sväté miesto“ kresťanská viera, na ktorom je potrebné obracať sa
k Bohu?“ Niečo o tomto „mieste“ nám naznačil už Ježiš v rozhovore so Samaritánkou, keď
spochybnil – do budúcnosti – výlučnosť jeruzalemského chrámu. Povedal jej totiž: „Prichádza
hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme.“ (Jn 4, 21).
Starozákonný jeruzalemský chrám bol teda iba predobrazom pravej a plnej Božej prítomnosti
v samotnom Kristovi. On je vlastne tým chrámom, ktorý zborili a ktorý on sám za tri dni znova
postavil (Jn 2, 19). V ňom tak v plnosti prebýva Boh. Už teda tušíme odpoveď... Ježiš je nám
všade blízko, počuje nás na každom mieste – či sme tu alebo tam. V prvopočiatkoch
kresťanstva, keď bola kresťanská viera konfrontovaná s pohanstvom i so židovstvom,
kresťanskí autori práve toto často zdôrazňovali, aby tak nalomili pohanskú aj židovskú
mentalitu, kde bol kladený veľký dôraz na konkrétne miesto. Chceli totiž svojich poslucháčov
presvedčiť, že sa môžu i majú modliť všade. Svätý Ján Zlatoústy v danej súvislosti píše, že
Boh sa nehanbí za žiadne miesto; chce iba to, aby sme pri modlitbe mali horlivú myseľ a
pokornú dušu. A pokračuje ďalej slovami: „Nevyhovárajme sa teda a nevravme, že nemáme
blízko chrám, v ktorom by sme sa mohli pomodliť. My sami sme Božím chrámom... preto sa aj
vždy môžeme modliť.“ Z toho je zrejmé, že modliť sa môžeme či už pri práci alebo pri
odpočinku, v samote alebo uprostred mestskej vravy. Nemáme však nadobudnúť dojem, že
modlitby na „posvätnom mieste“ sú čímsi prekonaným, niečím, s čím kresťanská viera
nepočíta, ba že to dokonca odsudzuje – toto treba rázne vylúčiť. Svätý Ján Zlatoústy na inom
mieste akoby obrátil stránku a píše: „Isteže, možné je modliť sa aj doma, ale je nemožné
modliť sa tam tak dobre, ako v chráme.“ A akoby na vyrovnanie – aby bolo všetkým jasné
kresťanské učenie – svoje vyjadrenia dopĺňa o nasledujúce slová: „Chcem vás povzbudiť k
tomu, aby ste prichádzali do chrámu čo najčastejšie, ale zároveň vás povzbudzujem, aby ste
sa pokojne modlili aj doma.“ Áno, naozajstná modlitba je možná všade, teda i v chráme, do
ktorého máme často prichádzať. V našej
tradícii sú pritom chrámy plné symbolizmu,
ktorý obšírne objasnil svätý Maxim
Vyznávač (7. storočie) a Simeon, solúnsky
arcibiskup (15. storočie). Podľa ich výkladu
je chrám miestom, kde sa stretávajú dva
svety – nebo a zem. Oltárna časť, ktorá je v
byzantskej tradícii oddelená ikonostasom,
sa nazýva „svätyňa svätých“ či „nebesia
nebies“ a nachádza sa na východnej strane

chrámu. Loď predstavuje stvorený svet, ale už vykúpený, preto má prístup k oltáru – z neho
totiž prijíma Kristovo telo a Kristovu krv. V danej časti sa schádzali „svätí“, teda pokrstení,
ktorí skutočne prijímali Kristovo telo a Kristovu krv. Zadná časť chrámu kedysi slúžila – na
rozdiel od dneška – pre nepokrstených a pre verejných hriešnikov. Aj oni však boli pozvaní k
prijatiu milosti krstu alebo k očisteniu krstného rúcha skrze sviatostné vyznanie a odpustenie
hriechov. Symbolizmus v chrámoch tak nepredstavuje iba akúsi psychologickú pomôcku – má
hlbší, teologický význam. Na jednej strane má uľahčiť modlitbu, na strane druhej poukazuje
na Boha a na jeho pravdu, ktorá dáva ľudskému životu zmysel. Nedivme sa preto, že modlitby
a bohoslužby v chráme majú zvláštnu hodnotu a význam. Boh nás pozýva k modlitbe na
každom mieste. Klaňať sa mu máme vždy a všade v Duchu a pravde (Jn 4, 24). Ale miesto,
najdokonalejšie na takéto klaňanie sa – ako o tom píše Origenes – predstavuje práve chrám,
pretože tam sa schádzame k spoločnej modlitbe s anjelmi, so svätými i so samotným Pánom.
Je čas prázdnin, oddychu, dovoleniek a cestovania. Nezabudnime však na modlitbu
a stretnutie s Bohom. Navštívme okrem kúpalísk aj pútnicke miesta a vykúpajme aj svoje
duše nielen telo. Nevynechajme nedeľnú bohoslužbu ani v zahraničí. Môžeme tam objaviť
nádherné chrámy, krásne maľby, spevy, vzácne pamiatky i príjemný chládok v letných
horúčavách. Nech čas leta nie časom bezbožným.

o. Rastislav (farár)

„Woow“, kresťan
Drahí bratia a sestry, ak si chceme kúpiť nejakú vec a chceme, aby bola kvalitná, aby
nám vydržala dlho a aby bola spoľahlivá pri používaní, prvým kritériom nie je cena, ale značka
daného výrobku. Čo by sme z toho mali, ak by sme si kúpili len to najlacnejšie, ale bolo by to
nekvalitné. Preto keď si ide horolezec, ktorý plánuje výstup na vysoký vrch v Alpách ide kúpiť
oblečenie, nepôjde do čínskeho obchodu, ale do značkového. A kúpi si kvalitné, ktoré ho
nezradí. To isté platí aj o iných veciach... napr.: aute, televízore, mixéry, počítači.
(samozrejme, ak nám to naše financie dovoľujú)
Značka výrobku nám teda prezrádza firmu, ktorá vyrobila daný výrobok. Tá sa nehanbí
priznať k nemu, lebo tento výrobok pozná a garantuje jeho istú kvalitu. Značka výrobku je teda
veľmi dôležitá. Avšak existuje aj veľa fejkov, veľmi jednoducho povedané nepoctivých
napodobenín čohosi, čo niekto vymyslel, zaplatil a realizoval. Moja známa mi raz ukazovala,
aké nádherné sandále známej značky kúpila na Ukrajine za lacný peniaz. Bola veľmi šťastná
a naozaj tie sandále vyzerali veľmi pekne. Avšak bola to len napodobenina originálu. Po
dvoch mesiacoch sa jej na nich čosi odlepilo a bolo po sandáloch. Radosť sa zmenila na
smútok.
Prečo o tom hovorím? Pretože každý z nás bol stvorený ako originál, nie ako
napodobenina niekoho iného. A Boh chce, aby sme ostali ako originál Boží originál. A každý
z nás dostal nádhernú značku tejto originality- je to značka kresťan. Tá má garantovať istú
kvalitu a hovorí aj o tom, kto nás stvoril, kto je našim pánom. Ale aký má byť taký kresťan,
podľa čoho ho spoznáme medzi ostatnými? Čo sú tie znaky?
Veľmi pekne to je vidieť v 1. liste sv. apoštola Pavla Korinťanom: „ My sme blázni pre
Krista, ale vy ste múdri v Kristovi; my sme slabí, a vy silní; vy ste slávni, my znevážení. Až do
tejto hodiny sme hladní, smädní a nahí, bijú nás päsťami, sme bez domova, ťažko pracujeme
vlastnými rukami; keď nás preklínajú, my žehnáme, keď nás prenasledujú, my to znášame,
keď nás potupujú, my sa modlíme. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrheľmi pre všetkých
až doteraz.“ 1 Kor 4,10-13

Ak chceš žiť značkový život skutočného kresťana, môže sa stať, že budeš vyzerať ako
blázon pre Krista. Uvidíš svoju biedu a budeš sa cítiť slabý, možno budeš okolím znevážený.
Takto sa asi cítil aj apoštol Pavol, ktorý hovorí vo svojom liste, ako sa správa v ťažkých
chvíľach. Stretol sa s tým, že ho preklínali, ale on žehnal; prenasledovali ho, ale on to znášal;
potupovali ho, ale on sa modlil. Toto je značka kresťana. Lebo každý „normálny“ človek by
toho, kto ho preklína taktiež preklial; toho kto ho prenasleduje by odstránil z cesty a toho, kto
ho potupuje, by utlačil zbraňami jazyka. Ale značka kresťana je iná. Ale ako sa k tomu
dopracovať? Ako byť značkový a vyvarovať sa tomu, aby som len nevyzeral ako kresťan
a v skutočnosti som bol iba nejaká napodobenina? Ako byť sa správať ako originál? Každý
z nás potrebujeme spoznávať Boha.
Keď sa stretneš s niečím, čo je veľmi nádherné, veľmi chutné, štýlové, povieš si
„wooow“. A toto potrebujeme zažiť s Bohom. Potrebujeme zažiť „wow“ efekt. Potrebujeme
vidieť krásu Božieho stvorenia, v ktorom nechal Boh viditeľné stopy jeho lásky. Preto je dobré
chodiť do prírody nechať sa fascinovať, ako krásne funguje, ako tam všetko žije v harmónii.
Takisto môžeme a potrebujeme vidieť zásah Božej ruky aj v našich osobných životoch cez
záchranu od niečoho, cez pomoc v ťažkej chvíli, cez vyvarovanie sa pred chybou. Takýchto
Božích dotykov má každý z nás, len si to možno neuvedomujeme.
Ak uvidíš a zbadáš to, ako krásne Boh stvoril svet, zvieratá, prírodu do tých najmenších
detailov, môžeš si položiť otázku: „Ak toto všetko Boh nádherne stvoril, mňa by odflákol? “
Určite ťa neodfákol. Stvoril ťa dobre, veľmi dobre. Dal si na tebe záležať. Stvoril ťa krásneho/
krásnu. A túto krásu sme pozvaní odrážať do tohto sveta cez svedectvo, slovo, skutky,
postoje. V tom nám Boh chce pomáhať, preto máme byť v jeho blízkosti cez modlitbu,
sviatosti, aby sme mali silu. Lebo ak som s Bohom, ak som v jeho prítomnosti, ak sa sýtim
jeho slovom, jeho zmýšľaním, vtedy začnem nádherne voňať. Niektorí svätci dokonca voňali
až tak, že ich zachytil čuch človeka. Ja však v prvom rade myslím na duchovnú vôňu. Minule
som išiel po ulici a prešla okolo mňa žena, ktorá pekne voňala. Cítil som sa na chvíľu kvôli
tejto vôni veľmi pekne. Vôňa priťahuje a preto aj kresťan má voňať Božou láskou,
milosrdenstvom, pokojom, priateľskosťou, striedmosťou.
Čo teda robiť? Začnime hľadať Božiu ruku lásky v prírode, potom vo svojom živote, tejto
Božej láske dovoľme, aby nás menila, dotýkala sa nás a kráčajme s bohom v modlitbe,
sviatostnom živote a v praktickom svedectve, aby sme voňali.
Vtedy o tebe, kresťanovi ľudia povedia: „WOW, to je človek.“
Vidí, odráža, vonia. „Keď im teda Boh dal taký istý dar ako
nám, čo sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som ja, aby
som mohol prekážať Bohu?“ Sk 11,17

Drahý Pane, daj mi vidieť ako si krásne stvoril
tento svet, ako si krásne stvoril mňa, ako si konal
v mojom živote, v mojej rodine. Daj nech vidím, že
nie si nečinný, ale že stále konáš, tvoríš pekné
veci. A nauč ma byť v tvojej blízkosti, aby som
voňal svetu tvojou vôňou svätosti. Amen.
o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 Pozývame vás na odpustovú slávnosť Blahoslaveného P.P. Gojdiča
v Ruských Pekľanoch dňa 18.07.2015 o 10:00.
 Rodičia prvoprijímajúcich detí si môžu vyzdvihnúť v kancelárii DVD.
 Srdečne vás pozývame podporiť národný pochod za život, ktorý
bude 20.09.2015 v Bratislave. Sprievodná akcia s týmto pochodom sa bude
konať v Prešove dňa 17.07.2015 v Konkatedrále sv. Mikuláša. Tam bude sv.
omša o 18:00 a po nej sprievod k nemocnici.
 Polícia nás v čase prázdnin vyzýva vodičov, ale aj chodcov
k ostražitosti na cestách a na ich prechodoch kvôli zvýšenému počtu detí
v čase prázdnin. Nezabúdajte dodržiavať pravidlá chodcov a nosiť reflexné
prvky.
 Pozývame vás na odpustovú slávnosť do Sečovskej Polianky dňa
26.07.2015.
 Pozývame vás na odpustovú slávnosť na Bukovej Hôrke v dňoch
01.08-02.08.2015.
 Pozývame mladých na národné stretnutie mládeže v Poprade
v dňoch 31.07.2015-02.08.2015.
 Pozývame vás na odpustovú slávnosť v Litmanovej pri príležitosti
25. Výročia údajných zjavení Panny Márie od 05.08.2015 do 09.08.2015.
V týchto dňoch bude každý deň sláviť sv. liturgiu jeden z našich vladykov.
Viac na nástenke.
 Dňa 19.08.2015 bude o 17:00 v našom chráme adorácia spoločenstva
Cenacolo a o 18:00 slovenská sv. liturgia.
 Pozývame vás na odpustovú slávnosť v Ľutine v dňoch 22.23.08.2015
Obrázky prevzaté z internetu, spracoval DS
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