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ročník X.

Úvodník
Keď bol Ježiš v Getsemanskej
záhrade, povedal, že „jeho duša je smutná
až na smrť“. Vedel, aké to je, keď je človek
zasiahnutý smútkom, úzkosťou či prežíva
zápas v duši. Ježiš bol úplným Bohom
a zároveň úplným človekom. Stal sa
človekom z lásky k nám. List Židom hovorí,
že v Ňom máme veľkňaza, ktorý súcití
s našimi slabosťami. Ježiš bol pokúšaný vo
všetkom, podobne nám, ale nikdy
nezhrešil. Nielenže nám rozumie, ale pozná
aj
cestu
víťazstva
(Žid
4:14-16).
V Getsemanskej záhrade (Getsémana –
miesto presu, tam sa v preši vyrábal olivový
olej), ktorá symbolizuje naše skúšky, Ježiš
zvíťazil. Keď potom prišiel na Golgotu, bol
pripravený. Povedal učeníkom, že už môžu
odpočívať, lebo bitka je vybojovaná.
O našich
víťazstvách
sa
veľakrát
nerozhoduje až na bojisku, ale dávno pred
bitkou. Mat 26:41:„Bdejte a modlite sa, aby
ste nevošli do pokušenia! Duch síce je
hotový, ale telo je krehké“. Ježiš dobre
vedel, že človek vo vlastnej sile dokáže
čeliť pokušeniam iba do určitej miery. Naše
telo je krehké a ak máme čeliť výzvam
života, musíme sa naučiť chodiť duchom.
Ježiš dáva jasný návod na to, ako obstáť
v našich skúškach: „Bdejte a modlite sa!“
„Všetci musíte zostávať bdelí (dávať
precíznu
pozornosť,
byť
ostražití
a aktívni)...“ Je veľmi dôležité, aby sme
v boli v živote bdelí; nehovorím vystrašení
alebo úzkostliví, no ostražití a aktívni. Keď
na počiatku Eva vzala z ovocia
stromu poznania dobrého a zlého, zhrešila
proti Bohu. No Boh Otec v záhrade Eden
volal na Adama: „Adam, kde si?“ Prvá

zhrešila Eva, no Boh volá na zodpovednosť
Adama. Eva zhrešila tým, čo urobila, Adam
tým, čo mal urobiť a neurobil. Nebol
ostražitý, nepoužil autoritu, ktorá mu bola
daná, aby ochránil Evu a v konečnom
dôsledku aj seba. Často padáme ani tak nie
preto, že hriech bol príliš silný, ale skôr
preto, lebo sme neboli bdelí. Ako je možné,
že zlyhávajú aj veľkí Boží muži? Ako je
možné, že padol Dávid, ktorý je
predobrazom na Krista a autorom väčšiny
žalmov? Namiesto toho, aby sa postavil do
predných línií spolu so svojím generálom
Joábom, ostal doma a prechádzal sa po
verande. Nemal čo na práci. Nebol bdelý.
Biblia hovorí, „ani nedávajte miesto
diablovi“ (Ef 4:27). Dávid sa jednoducho
nudil a zrazu z verandy uvidel Batsabe ako
sa kúpe. Duch je síce ochotný, ale telo
slabé. Ako ty tráviš voľný čas? Odpočinok
je
dôležitou
súčasťou
vyváženého
kresťanského života, no nezabudni na
bdelosť; ušetríš si mnoho trápení. Rád
čítam nálepky na autách. Často sú tam
kresťanské motívy alebo zábavné texty.
Raz som stál na križovatke a túžil prečítať
nálepku predo mnou. Mám dobrý zrak, no
text som nevedel prečítať. Tak som popustil
brzdu a k autu sa priblížil. Nech som sa
snažil ako som chcel, stále som to nevedel
prečítať. Tak som sa k autu priblížil už len
na pár desiatok centimetrov, naklonil sa cez
volant a konečne sa mi to podarilo. Viete,
čo tam bolo napísané? „Ak to dokážeš
čítať, potom stojíš príliš blízko!“ Veľmi som
sa zasmial sám na sebe, no zároveň som
pochopil. Tá nálepka chcela poukázať na
to, ako je dôležité dodržiavať dostatočnú

vzdialenosť od áut, ktoré sú pred nami. To
nám
v prípade
potreby
poskytne
dostatočnú brzdnú dráhu, aby sme sa vyhli
zrážke. „Ak to dokážeš čítať, potom stojíš
príliš blízko.“ Dodržal si dostatočnú
vzdialenosť od hriechu? Žiješ bdelý
kresťanský život? Si človekom modlitby?

Nenechaj sa oklamať tým, že „tebe sa to
predsa nemôže stať.“ Skúšky nás neminú.
Sú súčasťou kresťanského života. No náš
Pán už touto cestou prešiel a zvíťazil.
Hovorí, „bdejte a modlite sa, aby ste nevošli
do pokušenia!“

o. Rastislav (farár)

„S kým bankuješ Ty?“
Drahí bratia a sestry, snívate? Snívate
o niečom čo by ste chceli mať, dosiahnuť,
zažiť? Mnoho ľudí sníva, ak nie všetci. Ale
verím že nikto nesníva o niečom zlom,
o tom, že by sa chcel mať horšie, že by
chcel zažiť zlé veci. Ľudia snívajú radšej
o pekných veciach. A tak mnohí snívajú
o nádhernom živote, o tom, že budú mať
najlepšie známky v škole, že budú
obľúbení, že sa im bude dariť, že budú mať
dobrú prácu, manželstvo, deti vnúčatá
a pekný dôchodok s vysokým vekom
dožitia.
Ale čo keď to tak nebude, čo keď
nebudeš mať dobré známky, keď nebudeš
obľúbený, čo keď nebudeš bohatý, ale ťa
postihne nejaká choroba alebo tragédia.
Koľko takých ľudí žije medzi nami. A koľko
žije na hranici života a smrti. Veď sa len
pozrime na ľudí v Afrike, akú zažívajú
biedu. Má zmysel taký život? Má zmysel sa
vôbec narodiť? Nepomýlil sa Boh? A teší
sa z takejto biedy a problémov? O čom
vlastne teda je život? Prečo Boh stvoril

človeka? Katechizmus katolíckej cirkvi
hovorí o človeku ako o tom, ktorý je :
„Milosťou povolaný k zmluve so svojím
Stvoriteľom, aby mu dal odpoveď viery a
lásky, ktorú nik iný nemôže dať namiesto
neho.(KKC 357) Boh chce, aby sme mu
dali odpoveď na jeho lásku. Prečo? Pretože
Boh o nás už sníval ešte skôr, ako sme sa
narodili. Sme pre neho dôležití a preto
chce, aby sme dosiahli ten najdôležitejší
cieľ- slobodu a spásu. Boh nás pozýva na
cestu, ale kadiaľ ísť? Na čo si máme dávať
pozor? Kde číhajú nástrahy? S kým kráča
po tejto ceste? Možno ste videli klip
v televízii jednej banke, ktorá dáva odmenu
za platbu kartou, lepšie úrok, výhodné
sporenie... na konci tejto reklamy je otázka:
„A s kým bankujete vy?“ V Božom slovesa
píše: „Robte si mešce, ktoré sa nezoderú,
nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej
nedostane a kde moľ neničí.“L 12,33b. Boh
chce , aby sme mali podnikavého ducha.
Chce byť náš partner v našom živote
a ponúka nám množstvo výhod:

1. Vernosť. Možno ste vedeli o tom, že ak jeden z páru labutí zahynie, ten druhý
odmieta žiť. Vyletí do výšin, spustí krídla a odovzdá svoj život prírode. Labute totiž žijú
v pároch po celý život. V liste Rimanom sa pekne hovorí o Božej vernosti: „A čo ak sú niektorí
neverní? Zmarí ich nevernosť Božiu vernosť? Vonkoncom nie!“ Rim 3,3-4a.
2. Požehnanie. Kniha Genezis hovorí o Božom prísľube: „Urobím z teba veľký národ,
požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním.“ Gn 12,2
3. Radosť. Je to však mnohokrát vnútorná radosť, nie ako radosť fanúšikov na
štadióne. „Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.“ Ž 126,3
4. Ochranu. V knihe proroka Izaiáša Boh nádherne hovorí: „ Keď budeš brodiť vodami,
budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň
nebude horieť na tebe.“ Iz 43,2

5. Dobrodružstvo. V Biblii je mnoho príbehov v ktorých cítiť dobrodružstvu, kde sa Boh
oslávil. Zažili ho židia, ktorí prechádzali cez údolie hadov, reptali na Boha a hady ich začali
štípať a mnohí kvôli tmu zahynuli. Boh však vymyslel spôsob záchrany. „Tu Pán povedal
Mojžišovi: "Urob medeného hada a vyves ho na žrď! Potom každý kto naň pozrie, ostane
nažive.“
6. Večný život. To je to najkrajšie, čo si ani len nevieme predstaviť. „Potom my, čo
žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi,
a tak budeme navždy s Pánom.“ 1 Sol 4,17
Ako sa však správať voči svojmu Partnerovi? Boh má tiež určité očakávania:
1. Pravidelné „vklady“. Máme mu dávať svoj čas, tráviť ho s ním v modlitbe,
rozjímaní. Počúvať ho cez Božie slovo, radu starších, rodičov, kňazov.... Rozprávať
u o všetkom.
2. Pravidelné prijímanie jeho pokrmu- Eucharistie, ktorou nás chce posilniť v kráčaní
za Ním. „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ Jn
6,54
3. Dodržiavanie jeho zákonov lásky- 10 Božích prikázaní
4. Priznanie prešľapu- Sviatosť zmierenia
Chceš byť víťazom? Chceš dobehnúť do cieľa svojho života? Chceš mať šťavu, pokoj,
radosť, silu vo svojom živote? Začni bankovať s Bohom.

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 Dňa 05.08.2015 vás pozývame na veľkú večiereň s lítiou o 19:00
hod. pred sviatkom Premenenie Pána.
 Vo štvrtok 06.08.2015 je prikázaný sviatok Premenenie Pána. Sv.
liturgie s myrovaním budú o 08:00 csl., 16:00 na Bani a o 18:00 slov vo
farskom chráme.
 V nedeľu, 09.08.2015 bude riadna zbierka na katechizáciu
a katolícke školy.
 Dňa 14.08.2015 vás pozývame na veľkú večiereň s lítiou o 19:00
hod. pred sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky.
 V sobotu 15.08.2015 je prikázaný sviatok Zosnutia Presvätej
Bohorodičky. Sv. liturgie s myrovaním budú o 08:00 csl., 10:00 na Bani
a taktiež vo farskom chráme.
 Rodičia prvoprijímajúcich detí si môžu vyzdvihnúť v kancelárii DVD.
 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 v Litmanovej pri príležitosti
25. Výročia údajných zjavení Panny Márie od 05.08.2015 do 09.08.2015.
Ponúkame možnosť ísť v nedeľu autobusom, na ktorý sa môžete prihlásiť
v kancelárii. Záloha je 3 eurá.
 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-nájdi cestu (pozor, otočený obrázok)...
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