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

ročník X.

Úvodník
Veľkou túžbou každého kresťana je, aby aj ostatní ľudia spoznali Krista. Do evanjelizácie
nás netlačí kňaz, cirkev a ani ambícia niečo dokázať. Bol to sám Ježiš, ktorý povedal
učeníkom, že z nich urobí rybárov ľudí. Je to výzva Krista a platí aj pre nás. Nie je to práca ani
povinnosť, ale zodpovednosť a poslanie. Otázkou nie je či áno, ale ako. Mnohí sme na
vlastnej koži zakúsili výsmech, či pohŕdanie, alebo úplnú ignoranciu, keď sme sa pokúšali
ohlásiť Krista okoliu. Niekedy sa uzatvoríme do seba a necháme sa premôcť strachom.
Prestaňme sa hanbiť za evanjelium. Ak horíme pre Ježiša, nemôžeme ostať ticho. Nie je to o
technike, ale o živote. Tu je 7 bodov ako pomôcka pre septembrový začiatok nového
školského i cirkevného roka:
1. Vstúp do sveta neveriacich. Niektorí kresťania spolu s hriechom „odrezali“ aj všetkých
známych. Častejší je však stav, keď kresťania majú dobrých priateľov len v cirkvi, a to je jeden
z dôvodov, prečo sa im ťažko evanjelizuje. Ježiš vstúpil do sveta rybárov, oponenti ho nazvali
priateľom hriešnikov, pažravcom a pijanom vína. Je na čase byť bližší a dostupnejší ľuďom
okolo nás!
2. Pravidelná modlitba. Zdôrazňujem slovo pravidelná. Problém nie je, že sa nemodlíme,
ale že sa nemodlíme za ľudí pravidelne. Zabúdame, že modlitba je neviditeľný, ale účinný
prejav lásky k blížnemu. Nastaví naše srdce tak, že nám na dotyčnom začne záležať.
Modlitbou dávame priestor Svätému Duchu, aby v človeku konal svoje dielo. Berme si príklad
z vdovy z evanjelia Lukáša, ktorá sa nevzdala, ale chodila za sudcom až dovtedy, kým
nedostala to, čo chcela.
3. Božie nadšenie. Entuziazmus prameniaci z Boha je nevyhnutný, ak má okolie spoznať
Ježiša. Všetci sme veľmi čitateľní. Nie je to len o slovách, ale je na nás vidieť, či sa trápime,
alebo radujeme, či živoríme, alebo naozaj žijeme. Kľúčom je nachádzať každodenne svoje
pramene v Bohu, načerpať od Pána lásku, radosť a pokoj. Neveriaci totiž poznajú len toho
Krista, ktorého nájdu v nás. Priťahujeme ľudí k Ježišovi alebo sme ako kyslý citrón a svojou
pochmúrnou tvárou ich odrádzame?
4. Zázraky na dosah. Kresťanstvo nie je teoretická veda, ale zjavenie Boha v tomto
svete. Moderný človek zavrhol zázraky, je čas mu ich nanovo predstaviť. Nestačí, že sa tak
dialo za dní apoštolov, a nepomôže ani svedectvo z Afriky. Tvojmu susedovi nepomôže
kazateľ, ktorý od neho žije tisíce kilometrov, ale veriaci veriaci, ktorý sa nebojí na neho položiť
ruky, žehnať mu a modliť sa za jeho uzdravenie. Takéto zázraky na dosah otvárajú dvere
ľudských sŕdc, a lámu predsudky voči Bohu. Odváž sa a ver Bohu, že ťa použije!
5. Opakované pozvania. Strach z odmietnutia je reálna sila, ale dá sa jej vzoprieť. Nie je
to príjemné, ak ťa odmietnu. Neber to však osobne, sme len poštári dobrej zvesti, nesieme
každému list od milujúceho Otca. Pamätaj, že si už prijatý Ježišom, tou najvyššou autoritou.
Nech ťa neodradí, ak niekto nepríde. Pozvi ho znovu! Nezaškatuľkujme si ľudí podľa jednej
reakcie. Spomeňme si na kráľovu svadbu z evanjelií, keď služobníci mali ísť znova a znova

pozývať hostí na svadbu, hoci sa aj oni stretli s tým, že tých, ktorých predtým pozvali, sa
vyhovárali. Vždy je nejaká žatva. Keď sa jeden človek zatvorí, tak sa pre Boha otvorí druhý.
6. Buď príkladom. František z Assisi vravel: káž Krista a keď treba, použi aj slová.
Najlepšia reklama evanjeliu je tvoj Bohom premenený život. Jedno tvoje zlyhanie všetko
nepokazí, ale nezakrývaj svoje pády a neži v zjavnom hriechu. Škoda, že Mahátma Gándhí
nestretol skutočných kresťanov. Keď bol hľadajúcim, raz vošiel do chrámu, ale slušne ho
vyhnali preč. Veľmi ho to sklamalo. Ktovie, ako by dnes vyzerala India, ak by mu vtedy
kresťania viac zasvietili svojím životom?
7. Káž slovo! Osobný príklad je dôležitý pre tvojich najbližších, ale okrem nich sú tu
stovky, možno tisíce ľudí, ktorých ovplyvnia viac tvoje slová než čokoľvek iné. Často máme na
stretávkach zo školy po mnohých rokoch príležitosť vyznať Krista. A čo tvoj kolega v práci,
ktorého stretávaš na obede? Dozvie sa od teba niečo o Bohu alebo s ním budeš iba
rozoberať počasie, politiku a šport? Pavol nabádal svojich spolupracovníkov, aby kázali v
pravý i nepravý čas. Sme totiž majstrami vo výhovorkách, že práve v tejto chvíli to nie je
vhodné. Staňme sa kresťanmi podľa vzoru z Knihy zjavenia Jána, o ktorých sa píše: zvíťazili
pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedectva. Nech Boh požehná nový školský i cirkevný
rok.

o. Rastislav (farár)

„Kríž, prostriedok Božej moci“
Drahí bratia a sestry, nikto z nás nie je
rád, keď čosi stratí. Nie je nám príjemné,
keď stratíme kľúče od bytu, od auta, keď
stratíme zdravie, dobrú povesť, keď
stratíme zdravie, blízkeho človeka... Toto
v nás vyvoláva úzkosť, alebo až smútok
a beznádej.
V Božom slove čítame slová Ježiša,
ktorý povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech
zaprie sám seba, vezme svoj kríž
a nasleduje ma. A ďalej hovorí: kto stratí
svoj život pre mňa a pre evanjelium, nájde
ho.“ (Mk 8, 34 – 35)
Som ja ochotný strácať? Som ochotný
strácať svoj čas pre druhých? Som ochotný
strácať hnev k ľuďom ktorí mi ublížili? Som
ochotný strácať nepokoj v rodine, svoj
egoizmus, lakomstvo, pýchu, tvrdohlavosť?
Jeden chlapec- horolozec, ktorý sa
vracal z túry a havaroval na aute. Keď sa
vrátil z nemocnice s diagnózou, že už nikdy
nebude chodiť, doma prestavali dom, urobili
bezbariérové vstupy a snažili sa mu uľahčiť
život. Keď každý odišiel ráno do práce
a školy, mal veľkú krízu, že je na celý život
troska. Doma mali veľkú knižnicu, chodil

na vozíku okolo nej, až raz vytiahol knihu
o Lurdoch a čítal zázraky. Potom vytiahol aj
bibliu a taktiež ju čítal. Keď prišli domov
rodičia, prosil ich, aby ho odviezli do
chrámu. Tak s ním išla celá rodina v piatok
večer, aj v nedeľu, a postupne sa začali
obracať. Potom zatúžil ísť do Lúrd na púť
a mal veľkú vieru, že sa z nich vráti na
vlastných
nohách.
Keď
čakal
na
požehnanie
s Eucharistiou,
ktorou
požehnával kňaz chorých, všimol si vedľa
seba ležať úplne ochrnutého mladého
chlapca. Ten sa nemohol vôbec hýbať
a keď na neho sadali muchy, musela ich
odháňať jeho mama. Vtedy sa začal modliť.
„Bože, ak tu dnes chceš urobiť nejaký
zázrak, urob ho na tom mladom chlapcovi.
Ten ho potrebuje oveľa viac. Ja mám okolo
seba ľudí, ktorí ma majú radi, pomáhajú my
a nie som na tom až tak zle.“
Bratia a sestry, tento muž prijal svoj
kríž a stratil svoje potreby pre potreby
druhého. Toto isté spravil Kristus na kríži.
Určite mu nebolo príjemné zomierať na
ňom, ale spravil to preto, aby zvíťazil nad
smrťou, ktorá teba a mňa chce vtiahnuť do

večnej temnoty. Preto nám Cirkev
predkladá svätý kríž. Nie na to, aby sme sa
ho báli, lebo tento je ozdobený víťazstvom
Ježiša Krista. Preto sme dnes pozvaní
k tomu, aby sme do svojich krížov zvolávali
Krista, aby sa na nich oslávil podľa jeho
vôle. Lebo cez kríž, ak na neho budeš volať

Krista, spoznáš jeho moc a jeho prítomnosť
vo svojom živote. A toto nás má voviesť do
radosti, že môžeme pristupovať práve cez
naše kríže k trónu milostí, aby sme dosiahli
milosrdenstvo a pokoj, ktorý tak často
strácame v každodennom živote.

o. Matúš (kaplán)
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Tento týždeň je prvopiatkový, spovedáme vždy hodinu pred večernou sv.
liturgiou.
V utorok, 01.09.2015 je štátny sviatok. Svätá liturgia bude iba o 18:00 hod.
V kaplnke nemocnice sv. liturgia ešte nebude.
V sobotu, 05.09.2015 vás pozývame na mariánske večeradlo v našom chráme po
sv. liturgia
mladých pozývame na Púť mladých do Ľutiny. Veríme, že
neodmietnete pozvanie a prídete stráviť požehnaný čas v spoločenstve a na
modlitbách. Viac n nástenke.
V pondelok, 07.09.2015 vás pozývame pomodliť sa veľkú večiereň s lítiou pred
sviatkom Narodenia Presvätej Bohorodičky
V utorok, 08.09.2015 je odporúčaný sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky.
Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad srdečne pozýva všetkých na Púť
učiteľov, žiakov a zamestnancov cirkevných škôl Prešovského arcibiskupstva,
ktorá sa uskutoční pri príležitosti začiatku nového školského roka 2015/2016 v
utorok 8. septembra 2015 na hore Zvir v Litmanovej. Púť vyvrcholí
archijerejskou sv. liturgiou o 10.30 hod.
V nedeľu, 13.09.2015 budeme sláviť odpustovú slávnosť v našej farnosti. Sväté
liturgie s myrovaním budú o 08:00 a o 10:00 hod. Slávnostný kazateľom bude
súdny vikár ICLic. Jurij Popovič. Na bani sa v tento deň ruší sv. liturgia.
Televízia LUX sa po dohode so spoločnosťou Towercom stala 1. júna 2015
súčasťou národného nekódovaného DVB-T multiplexu, ktorý je dostupný pre
cca. 80% divákov na Slovensku (dostupnosť pokrytia vlastnej lokality si môže
divák overiť na stránke www.volnatelka.sk/dostupnost). K sledovaniu TV LUX je
potrebná vonkajšia, prípadne vnútorná terestriálna anténa a postačovať bude aj
štandardný set-top-box. Divák teda nemusí dokupovať nové zariadenie a televíziu
naladí jednoduchým automatickým preladením kanálov
Srdečne vás pozývame podporiť národný pochod za život, ktorý bude
20.09.2015 v Bratislave. Tento pochod je vyjadrením našich jasných postojov za
rodinu a za manželstvo ako zväzok muža a ženy. Neostaňme nečinne sa prizerať





na rozbíjanie našich kresťanských hodnôt prostredníctvom pripravovaných
zákonov.
Dávame možnosť objednať si časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších
žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty,
materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom v
ich duchovnom raste. Je vhodný ako súčasť prípravy detí na prvé sväté
prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám na tel. čísle
02/20 44 52 53 alebo prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk.
Všetkých veriacich v našich farnostiach a ochotných podnikateľov z prostredia
našich cirkevných spoločenstiev chceme informovať o novom televíznom
projekte Gréckokatolíckej cirkvi s názvom GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN.
Je to historicky prvý pravidelný televízny magazín z prostredia Gréckokatolíckej
cirkvi na území Slovenska. Tento projekt vznikol na základe ponuky spolupráce
gréckokatolíckych eparchií – archieparchie Prešov a eparchií Košice a Bratislava
– a spoločnosti LEKOS s.r.o., pôsobiacej v oblasti internetu, televízie a
počítačovej techniky, spoločnosti INGEMA s.r.o., ktorá sa zaoberá predajom a
distribúciou obkladov, dlažieb, sanity a komplexným riešením kúpeľní,
profesionálnej stavebnej spoločnosti CHEMKOSTAV, a.s. a stavebnej spoločnosti
BETPRES, s.r.o. Cieľom tohto projektu je priblížiť život Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku veriacim nielen v jednotlivých regiónoch, ale i všetkým divákom na
Slovensku i v Čechách. Gréckokatolícky magazín vo svojom obsahu chce
reagovať na aktuálne dianie v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi. Magazín si
udržiava spravodajský charakter, v menšej miere má i rozmer publicistiky a
dokumentu. Jeho úlohou je informovať verejnosť o aktuálnom dianí v
spoločenstvách a organizáciách pôsobiacich v jednotlivých eparchiách. Zároveň
chce vhodným spôsobom prezentovať zaujímavé profily osobností, spoločenstiev
a cirkevných organizácií. Tento magazín je vysielaný pravidelne nielen v
partnerských regionálnych televíziách, ale aj v televíziách LUX a NOE s
týždennou periodicitou. Dostupný je aj na internete, na adrese www.grkat.tv, kde
nájdete aj archív celého magazínu.
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