Farský list

19
2015

13.09.2015

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

ročník X.

Úvodník
Na budúci mesiac pápež František
otvorí synodu o manželstve a rodine.
Podobne ako v minulom roku aj teraz zvolá
biskupov z celého sveta, aby riešili ťažkosti
rodinného života v súčasnom svete. A keď
vezmeme do úvahy všetky otázky v
súvislosti s prvou synodou, môžete si byť
istí, že toto zhromaždenie pritiahne
rovnakú,
ak
nie
väčšiu
pozornosť. Prečo pápež venuje
toľko času manželstvu a
rodine? Prečo sa skôr
nesústredí na evanjelizáciu
alebo Eucharistiu? Jeden z
najdôležitejších dôvodov je
ten, že má obavy o rýchlo
sa meniaci rodinný život,
čo ovplyvňuje Cirkev i svet.
Chce sa uistiť, že Cirkev slúži
pastoračným
potrebám
manželstva i rodiny. Z homílií
a
veľmi
otvorených
rozhovorov pápeža Františka môžeme prísť
k záveru, že chce riešiť množstvo
náročných otázok. Chce, aby sme sa
pozreli, ako najlepšie môžeme pomôcť
rozvedeným katolíkom, ktorí sa civilne opäť
zosobášili a nemôžu prijímať sviatosti.
Chce riešiť čoraz rozšírenejšiu otázku
homosexuálnych zväzkov. A chce nájsť
pastoračné odpovede, aby pomohol
nezosobášeným párom, ktoré žijú spolu.
Svätý Otec však predovšetkým chce nájsť
ten najlepší spôsob, ako môžeme byť
otvorenou, milosrdnou Cirkvou, pričom
budeme zachovávať učenie Pána. Napätia
v Cirkvi pre tieto otázky sú skutočné. Tí, čo
sa zameriavajú na milosrdenstvo, chcú byť

tiež verní učeniu viery. A tí, čo zdôrazňujú
vernosť učeniu, tiež chcú, aby Cirkev bola
domom milosrdenstva. Práve preto je
proces synody pre pápeža Františka taký
dôležitý. Chce, aby každý účastník
otvorene a slobodne viedol dialóg o týchto
ťažkých a zložitých otázkach, aby sa mohli
vypočuť aj ľudia s odlišným názorom. Chce,
aby každý bez strachu z
odmietnutia či odsúdenia
vyjadril svoj postoj. Myslí si,
že len takto sa všetci
zjednotia
–
a
lepšie
pochopia Božiu vôľu. Toto
mal na mysli, keď požiadal
každého, aby prišiel v
duchu parrhesie – v duchu
otvoreného,
úprimného
dialógu. Musím povedať, že
naozaj obdivujem tento
dôraz. František sa mohol
rozhodnúť,
že
všetky
rozhodnutia urobí sám alebo len s malou
skupinou. Mohol sa rozhodnú ť, že umlčí
opozíciu alebo bude viesť synodu v
uzavretom priestore. Namiesto toho však
dal novinárom bezprecedentný prístup.
Pápežov dôraz na proces má významný
vplyv na to, ako sa správam k ľuďom, ktorí
majú iný názor než ja – dokonca aj vo
svojej vlastnej rodine. Naučili sme sa
pozorne a s úctou počúvať a to nás
všetkých zjednotilo. Keď sa blíži tohtoročná
synoda o rodine, prosme Svätého Ducha,
aby viedol zasadnutia. Pozrime sa, ako sa
správame vo svojich vzťahoch my. Skúsme
byť
lepšími
poslucháčmi
vďaka
konštruktívnemu dialógu. Mnohé rodiny po

celom svete si urobia svoju domácu synodu
o vlastnej rodine. Keď sa teda budeme 40
dní postiť a modliť za našich biskupov,
kňazov, prosme aj o to, aby boli otvorení
pre širšiu spoluprácu so svojimi farníkmi pri
spravovaní farnosti. Možno si ani nevieme

predstaviť, aké ovocie Ducha (Gal 5, 22 –
23) to môže priniesť. A môžeme si byť istí,
že nech sa už v médiách bude písať o
čomkoľvek, Svätý Duch bude naďalej viesť
Cirkev.

o. Rastislav (farár)

Žiť eucharisticky
Drahí bratia a sestry, určite poznáte
reláciu Modré z neba, v ktorej sa snažia
poukázať na rôzne príbehy ľudí. Taktiež sa
im snažia pomôcť a tá ich pomoc vyzerá,
akoby im spadlo modré z neba do ich
životov. Plnia im sny a túžby.
V Božom slove však počúvame
o niečom inom, čo padá z neba a to preto,
aby sme sa do toho neba nedostali. Ježiš
Kristus povedal: „Ja som chlieb života.“
V Izraeli bol chlieb základnou potravinou
a určite si bez nej nevedeli predstaviť život.
Preto Kristus hovorí o tom, že je chlebom,
pretože chlieb zabezpečil prežitie. Ježiš je
však iným chlebom. Je chlebom, ktorý keď
budeme jesť, nezomrieme. Tento chlieb
ustanovil za Eucharistiu na Veľký štvrtok,
kedy ešte pred tým umýval učeníkom nohyslúžil im- a potom lámal chlieb dával svojim
učeníkom a hovoril: „Vezmite a jedzte, toto
je moje telo...“ A tieto slová počujeme na
každej svätej liturgii. Stále nanovo slávime
Eucharistiu, a to nielen kňaz, ale spolu
s ním celý Boží ľud. Aj ty si účastný na
slávení Eucharistie.
Ale máš o to záujem?. Chceme ju
skutočne sláviť, alebo sme len prizerajúci
sa? Alebo len čakáme, keď bude koniec
a rozmýšľame nad tým, čo budeme robiť
zajtra atď.? Čo vlastne znamená sláviť
Eucharistiu a prečo by sme mali byť na nej
účastní?
Pred časom išiel na STV nádherný
dokumentárny film o našich veriacich
v Olšavici. Bol z obdobia 2. Svetovej vojny.
Títo obyvatelia na čele s gréckokatolíckym
kňazom schovávali vo svojich obydliach

židov. V jednu noc prišli židia a kňaz ich
umiestnil v jednej rodine. Na druhú noc
prišli ďalší a schovávali sa v ďalšej rodine.
Boli všade. Aj kňaz ich schovával. Miestni
veriaci ich prijali medzi seba, dali im svoje
kroje a bývali spolu s nimi. V tejto dedine sa
nachádzali aj nemci, ale žiadneho žida
nemohli nájsť. Tak zvolali celú dedinu a
povedali im, že v tom dome, v ktorom nájdu
židov, celú rodinu zabijú a dom podpália.
Priložili k hlave jednému mužovi pištoľ
a chceli od neho, aby im povedal, kde sú
židia. Ten im povedal, že tam boli, ale že
s rusmi odošli. Nikto z tejto dediny nevedel,
kto ďalší prechovával žida, len to tušili.
Riskovali svoj život, pretože sa im míňalo
viac stravy a riskovali aj svoj život a život
svojich detí, ak by našli nejakého žida
u nich doma. Bratia a sestry, toto bol
eucharistický
živo,
pretože
slovo
eucharistia má v sebe slovo charitas a to
je láska.
Každý z nás má žiť eucharistický
život, teda život lásky. Do istej miery sa dá
teda povedať, že žena, ktorá sa stará
s láskou o svoje deti, slávi eucharistiu. Že
odpustiť
niekomu
znamená
sláviť
eucharistiu, že pomôcť niekomu z ,lásky
znamená sláviť eucharistiu. Darmo by sme
chodili do chrámu, boli roky na kolenách, ak
by sme nechceli žiť lásku. Lebo nebudeme
súdení pre to, koľko ružencov sme sa
pomodlili, aj keď modlitba je neuveriteľne
dôležitá, ale pre to, či sme žili eucharisticky.
A najväčší problém nie je ani tak to, že
zlyhávame, ale to, keď nechceme takto žiť.
A práve preto sa dnes zhromažďujeme pri

eucharistii, lebo ona nám má dávať silu žiť
v láske a konať skutky lásky. Tak sa náš
život stane jednou veľkou Bohoslužbou,
hlavným aktérom máš byť ty a ja. Dovoľme

preto Bohu dnes nasýtiť nás svojim telom
a svojou krvou, aby sme mali silu milovať
a konať dobro v každodennom živote.
Amen

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 V pondelok, 14.09.2015 je prikázaný chrámový sviatok Povýšenia sv.
kríža. Sväté liturgie s myrovaním budú o 08:00 (csl.) a o 18:00 (slov.).
Tento deň je zdržanlivosť od mäsa.
 V utorok, 15.09.2015 je spomienka na Presvätú Bohorodičku
Spolutrpiteľku a zároveň je aj štátny sviatok. Svätá liturgia bude preto
iba o 08:00 hod. V kaplnke polikliniky sv. liturgia nebude.
 V nedeľu, 20.09.2015 je pochod za život v Bratislave. Všetkých
srdečne pozývame podporiť rodinu aj viditeľne- pochodom. Kto sa
nemôže zúčastniť osobne, prosíme ho o modlitby za celý pochod
a jeho účastníkov, ako aj jeho výsledok a ovocie v našom štáte.
Z tohto dôvodu sa v nedeľu ruší utiereň, večiereň a sv. liturgia na
Bani.
 Žiadame rodičov detí, ktorí chcú prijať Eucharistického Ježiša na 1. sv.
prijímaní v našej farnosti, aby ich prišli zaregistrovať na farský úrad,
kde dostanú prihlášku. Nahlásenie detí je do konca septembra, pretože
už v októbri sa začnú detské liturgie (piatok), ktoré budú pre
prvoprijímajúce deti povinné ako súčasť prípravy na prijatie sviatosti
Eucharistie. Nedeľné stretnutia s katechézou pre rodičov a deti budú
v nedele od januára po 2. sv. liturgii.
 Srdečne vás pozývame každý štvrtok po sv. liturgii na chvály v našej
farnosti. V Božom slove sa Boh hovorí: „Ľud, ktorý som si utvoril,
bude ohlasovať moju chválu.“ Iz 43,21. Chvála je duchovnou zbraňou
proti znechuteniu, nedostatku zdrojov, či strachu. Keď chválime Boha,
zameriavame sa na neho nie naše problémy a vtedy Boh môže
zasiahnuť do našej reality.
 Gréckokatolícke Centrum voľného času Juskova voľa pozýva mladých
vo veku 15-25 rokov, aby využili možnosť stať sa jeho členom.
Poplatok je 0 eur. Pri prihlásení sa do tohto centra budú mať zľavy na

pobyty v centre, ktoré aj tento rok pripravilo pestrý program pre ich
duchovný rast a zmysluplné trávenie víkendov. Apelujeme preto na
rodičov, aby nezanedbali ani duchovnú formáciu svojich detí, v ktorej
jej toto centrum s našimi kňazmi, animátormi a pozvanými hosťami
chce pomôcť. (napr. Víkedový pobyt pre člena CVČ s plnou penziou
stojí 12 eur). Zaregistrovanie v kancelárii je možné do 17.09.2015.
 Dňa 25.09.2015 bude v Katedrále Jána Krstiteľa stretnutie s nástupcom
Dona Gobbiho, vedúcim mariánskeho kňazského hnutia. Archijerejská
sv. liturgia bude o 16:30 hod a po nej pokračuje program večeradlom.
Zábavné okienko
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