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

ročník X.

Úvodník
Príbeh s názvom Dar mudrcov je o
chudobných manţeloch, ktorí sa len ťaţko
dokázali uţiviť. Na Vianoce si manţelia
Della a Jim chceli dať navzájom darček.
Keďţe nemali peniaze, museli byť tvoriví.
Jim sa bez vedomia Delly rozhodol predať
svoje zlaté vreckové hodinky – rodinné
dedičstvo – a kúpil Delle súpravu
hrebeňov na jej krásne dlhé vlasy. A Della
si ostrihala vlasy a predala ich, aby Jimovi
mohla kúpiť retiazku na vreckové hodinky.
Keď si ukázali darčeky, hlboko ich to
dojalo.
Tieto
dary
vôbec
neboli
premrštené, ale pre týchto manţelov boli
nesmierne vzácne. Poučenie z tohto
príbehu je jednoduché. Znaky lásky sú tie
najcennejšie dary, aké môţe človek dať.
Jimove hodinky boli vzácne, pretoţe boli
viac
neţ
ukazovateľom
času.
Predstavovali jeho dedičstvo, väzby s
otcom a starým otcom. A podobne Delline
vlasy boli symbolom jej ţenskosti a
slobodného ducha. Toto si navzájom
darovali – nie retiazku a hrebene, ale
poklady svojho srdca. Pouţime tento
princíp a aplikujme ho na príbeh ţeny s
alabastrovou nádobou. Pozrime sa, prečo
jej dar oleja bol pre Pána taký vzácny.
Všetci vieme, ţe Jeţiš nám na kríţi dal
vzácny dar. Stálo ho to celý jeho ţivot!
Toto je skutočná miera hodnoty daru –
obeta, ktorú prinesie ten, čo dar dáva, a
nie peniaze, ktoré na ten dar pouţije. Ale
čo my? Čo môţeme dať Jeţišovi za to, čo
nám dal on? Určite nenájdeme nič, čo by
sa vyrovnalo daru kríţa! Nuţ do istej miery
môţeme. Odpoveď je v nádobe. Sme to

my! Tak ako ţenina nádoba mala niečo
vzácne a hodnotné, máme aj my niečo
vzácne a hodnotné: svoje srdce. Niekedy
sa nepovaţujeme za takých dôleţitých, ale
vţdy pamätajme na to, ţe všemohúci Boh
nás nazýva svojím dieťaťom. Tak veľmi si
nás cení, ţe dal svojho jediného Syna, aby
nás vykúpil. Áno, môţeme dať Pánovi
veľmi vzácny dar. Dávame mu ho vţdy,
keď ho chválime, keď zachovávame jeho
prikázania, keď ho napodobňujeme a
ţijeme ţivotom milosrdenstva a viery.
Moţno mu nemôţeme dať rovnocenný dar
tak, ţe za neho zomrieme tak ako on
zomrel za nás, ale Jeţiš neváţi naše dary
na týchto váhach. Láska – a dary, ktoré
táto láska motivuje – nie je záleţitosť
rovnocennosti. Je to záleţitosť srdca.
Della a Jim túto pravdu poznali. A poznajú
ju aj rodičia. Keď dostanú od detí malý
darček – moţno kresbu, ktorú vytvorili,
alebo malú ozdôbku, ktorú kúpili - toto
gesto ich dojme. Dar je vzácny nie preto,
čím je, alebo pre svoju peňaţnú hodnotu,
ale preto, kto a prečo ho daroval. Jeţiš
pozná naše srdce. Vie, čo je v „nádobe“
nášho ţivota. Vie, čo sme mu schopní
darovať, a neočakáva nič viac. Keď mu
kaţdý deň dávame to, čo môţeme, robíme
mu „dobrý skutok“. Ak dávame, čo
môţeme dať, potom sú naše dary pre
Jeţiša vzácne. Znie to dosť jednoducho,
ale je tu háčik. Ak Pánovi dávame len
vyznanie viery, pričom naše srdce sa
zaoberá nejakou inou láskou, nič sme
nepochopili. „Len to, čo môţeme dať“
neznamená nastaviť nízku latku.

Odovzdať srdce Jeţišovi znamená odovzdať mu svoj ţivotný štýl. Nie je to len účasť na
svätej liturgii alebo čas, ktorý venujeme modlitbe. Je to ochota, ktorá hovorí: „Jeţiš, dal si mi
tak veľa. Chcem byť aj ja taký štedrý voči tebe.“ Della mala len svoje vlasy. Jim mal len
vreckové hodinky. To bolo všetko, čo si mohli dať, a vďaka tomu ich dary boli také vzácne a
hodnotné. Ţelám Vám, aby čas prázdnin a dovoleniek bol darom pre všetkých. Darom lásky
a darom srdca. Prečo by sme čakali aţ do Vianoc.

o. Rastislav (farár)

Byť utečencom dnešnej doby
Drahí bratia a sestry, začalo sa letné
obdobie dovoleniek. Pre mnohých je to
časom putovania na vychýrené prímorské
letoviská, do hôr, či na rôzne pútnické
miesta. No v posledných týţdňoch sa
rozmohol ešte jeden štýl putovania – je to
putovanie za lepším ţivotom, za
záchranou
ţivota,
za
lepšími
podmienkami. Veľa sa o tom hovorí, sú
toho plné správy. „Prijať ich, alebo nie
a ako im vôbec pomôcť?“ Toto sú otázky,
ktoré
vyvoláva
obrovská
migrácia
utečencov z krajín, kde im ide o holý ţivot.
Mnohí z nich predajú všetko, darujú orgán,
riskujú a slepo veria prevádzačom, len aby
získali lepší ţivot. Toto všetko dokáţu
podstúpiť milióny utečencov, len aby
preţili a mali sa lepšie. Tento trend
utekania je vidieť aj v biblii. Jonáš utekal
pred Boţou výzvou ísť ohlásiť jeho slovo
do Ninive, Eliáš utekal tieţ. Dávid utekal
preš Šaulom, ktorý ho chcel zabiť, ţidia
utekali z Egypta, keď zaţívali čas
otročenia, neslobody a dokonca aj Jeţiš
bol utečencom, pretoţe mu Herodes chcel
siahnuť na ţivot.
Kaţdý človek sa bojí toho, ţe by
mohol byť zotročený, ţe by bol
neslobodný, nemohol sa rozhodovať
slobodne, bol by na niekom úplne závislý.
Ak sa však pozrieme na svet okolo nás,
môţeme si všimnúť, ţe faraón dnešného
sveta nezaháľa a chce nás voviesť do
rôznych
otroctiev.
Skúša
to
cez
nezriadený sexuálny ţivot, cez chamtivosť
po majetku, ktorá veľakrát zabíja vzťahy

v rodinách. Láka mnohých na neveru,
pýchu, povýšeneckosť, závisť, hnev
a neprajnosť. Aj dnes môţeme ţiť
v rôznych otroctvách, ktoré nás oberajú o
skutočnú slobodu. Mnohí ľudia uţ zaţívajú
aj ovocie takejto taktiky diabla, do ktorej sa
zamotali a túţia po lepšom ţivote. Aj do
týchto otroctiev, aj do tejto doby znejú
slová Jeţiša Krista: „Kto chce ísť za mnou,
nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž
a nasleduje ma.“ Jeţiš Kristus nás pozýva
za sebou. Chce spolu s nami nanovo
prejsť cestu, ktorú nám uţ prešiel. Je to
cesta poslušnosti Darcovi ţivota, nášmu
nebeskému Otcovi. Znie to ako ďalšie
otroctvo, veď byť poslušný znamená prísť
o slobodu. Ale vonkoncom to tak nie je.
Byť poslušný Otcovi znamená odmietnuť
zlobu, ktorá nám chce ublíţiť. Byť poslušní
Otcovi má mnoho výhod, pretoţe to je
jediná cesta ku skutočnému pokoju,
vyrovnanosti, láske, odpusteniu, večnému
ţivotu.
Tak ako je to s tebou? Pozri sa okolo
seba, po zri sa do svojho ţivota. Necítiš
tam zápach po otroctve? Nevidíš aj seba
spútaného, ubitého, slabého a stále
zlyhajúceho? Nie je aj nejaká tvoja oblasť
ţivota v putách otrokára - diabla? Ak áno,
začni byť aktívny. Postav sa do lode, ako
to robia utečenci v posledných dňoch.

Vstúp do lode Boţej lásky cez sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor, cez prijatie
Eucharistie, čítanie Boţieho slova, modlitbu a pôst. Neboj sa takejto plavby, pretoţe má
dobrého sprievodcu, Jeţiša Krista, ktorý ťa nenechá napospas krutému moru problémov
a ťaţkostí. On ťa nechce obrať o peniaze, orgán, nechce na tebe zarobiť. On ťa chce urobiť
skutočne šťastným a slobodným.
Drahý Pane, ty dobre vieš, ktoré oblasti môjho života má v rukách zlostný otrokár. Poznáš
dobre moje pády, zlyhania, nedostatky. Ty dobre vieš, ako sa viem zamotať vo svojich
hriechoch, žiadostiach. Prosím ťa, ukáž mi do ktorých oblastí ťa potrebujem ešte vpustiť. Daj
mi túžbu postaviť sa vo viere a opustiť svoj hriešny život, nechať sa Tebou viesť. Amen

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy

V pondelok, 20.07.2015 je odporúčaný sviatok svätého a slávneho
proroka Eliáša. Sväté liturgie budú o 07:30 hod. a o 18:00 hod.

V nedeľu, 26.07.2015 bude po svätých liturgiách zbierka na
svojpomocný fond.

V sobotu, 01.08.2015 vás srdečne pozývame na mariánske večeradlo
v našom chráme, ktoré bude po sv. liturgii.

Rodičia prvoprijímajúcich detí si môžu vyzdvihnúť v kancelárii DVD.

Ešte stále je možnosť prihlásiť sa na letné stretnutie mládeže
v Juskovej voli. Voľné sú už iba turnusy: 5. turnus: 02.08. – 07.08. 2015 (9
– 11 r), 7. turnus: 16.08. – 21.08. 2015 (12 - 14 r) , 8. turnus: 23.08. 28.08. 2015 (15 – 17 r). Cena pobytu pre dieťa je 50 eur. Viac na
www.gmcbarka.sk

Srdečne vás pozývame podporiť národný pochod za život, ktorý bude
20.09.2015 v Bratislave.

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.
Viac
informácií
na
:
www.narodnestretnutiemladeze.sk

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
Zábavné okienko
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