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Nepotopiteľnú loď Titanic stavali odborníci a potopila sa
v Atlantickom oceáne. Noemov koráb staval amatér a zachránil
život na zemi. Je to na nás...
Úvodník
Dnes(15. januára) som sa dozvedel, že RTVS(Rozhlas a televízia Slovenska) ani
Markíza nedovolia uverejniť platenú inzerciu Aliancie za rodinu pred referendom. Ani sa
neoboznámili s obsahom a jednoducho neodvysielajú reklamu podporujúcu rodinu. Majú
samozrejme prešpekulované vyhlásenie, prečo to neurobia a že zákon im to neprikazuje
a podobne.
Môjmu kolegovi- kňazovi, ktorý do rusínskeho vysielania RTVS slúžil svätú liturgiu, idú
zostrihať kázeň, lebo povedal pravdu o rodine a vyzval na účasť v referende. Redaktor, ktorý
bol k tomu dotlačený zhora(riaditeľom Václavom Mikom) sa mu za to ospravedlňoval
klasickým argumentom- nechcem prísť o prácu... Neskôr mu zavolali, že ak nesúhlasí so
zostrihaním kázne, zrušia vysielanie nielen tejto jednej sv. liturgie, ale gréckokatolíckych
liturgií vôbec....
Média vládnu svetu. Mediokracia. Čo povedia v televízii- to je pravda. Otázka znie, kto
ovláda média? Kto vládne svetu? Nechcem používať konšpiračné teórie o zopár mocných
šedých eminenciách, ktoré poťahujú za motúzy svetového diania, ale po týchto skúsenostiach
môžem smelo povedať, že svetské média idú priamo proti rodine. A robia to dlhodobo,
prefíkane a aj takzvaným „scitlivovaním“.
Že čo je to scitlivovanie? Urobiť z niečoho, na čo sme citlivý, čo nás trápi, čo nás
nenechá chladnými, urobiť vec nezaujímavú, indiferentnú. Scitlivovanie (hoci tento výraz má
znieť pozitívne ako zjemňovanie predsudkov voči „menšinám“) v negatívnom ponímaní

znamená JE MI TO ÚPLNE JEDNO. Rodina? Je mi to úplne jedno, hlavne že mám prácu.
Rodina? Je mi to úplne jedno, hlavne že mám kde bývať. Rodina? Je mi to úplne jedno,
hlavne, že ide dobrý film v telke. Rodina? Je mi to úplne jedno, hlavne, že mám 500
virtuálnych priateľov na Facebooku s pravidelným lajkovaním mojich statusov. Rodina? Je mi
to úplne jedno- mám svoje problémy, dajte mi pokoj. Rodina? Ja si vystačím aj sám. A práve
tam nás duch tohto sveta chce mať. Normy- pravidlá, ktoré dal Boh, nahradí svojimi normami.
Duch tohto sveta chce vyhlásiť na zemi Nový svetový poriadok(NWO), samozrejme v opozícii
k Božieho poriadku. A všetci, ktorí ešte nie ste „scitlivení“, ste konzervatívny odpad
a nedovolíme vám hovoriť. Ba, za to, čo budete hovoriť, vás budeme trestať...
Kto je duch tohto sveta? O čo mu ide? Je to nejaká personifikovaná bytosť, alebo je to
len nejaká celosvetová nálada, celosvetový trend či móda?
Vo Svätom písme sa píše: Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť - no nie múdrosť
tohoto veku ani múdrosť kniežat tohoto veku, ktoré spejú k záhube, ale hovoríme
tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu.
Nik z kniežat tohoto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli
ukrižovali Pána slávy.(1Kor 2,6-8)
A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo
nám Boh daroval. A o tom hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale
slovami, ktoré nás naučil Duch; duchovné veci duchovne vysvetľujeme. Živočíšny
človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť,
lebo ich treba duchovne posudzovať. No duchovný posudzuje všetko a jeho nik
nemôže posúdiť.(1Kor 2,12-14)
Duch tohto sveta je otec lži- diabol... Už počujem ako scitlivený(a duchom sveta
ovládaný) človek namieta, že Cirkev straší peklom... Tak teda veríš ešte v peklo? Alebo ti tzv.
scitlivovanie pohľadu na Boha vygumovalo kapitoly z Biblie, kde sa hovorí o pekle,
o poslednom súde, kde sa hovorí o večnom treste? „Veď pánbožko nemôže byť taký krutý,
aby šiel niekto do pekla.“ Scitlivovanie ťa naučí veriť v hokejové, herecké, poľovnícke,
folklórne a ešte neviem aké nebíčko. Až keď ťa tá tvoja infantilita(detinskosť a nedospelosť)
vo všetkom tak zomelie, staneš sa infans(po latinsky nemluvňa). Nebudeš hovoriť, len
poslúchať...samozrejme počúvať náuku ducha tohto sveta- diabla: „Rob hocičo, všetko je
dovolené. Tu máš chlieb a hry. Len sa nezaujímaj o Boží zákon a o svoju dušu.“
Celý svet bude hovoriť o karikaturistoch z Francúzska ako o hrdinoch a mučeníkoch
slobody slova. Keď všakovako urážaš Mohameda, Svätú Trojicu, pápeža,
tak iba
vy(zne)užívaš slobodu slova. No ak sa zastaneš normálnej rodiny, tak vraj prekračuješ
princípy demokracie...
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé
na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. (Mt 5,
11,12a)

o. Marcel Gecej, správca farnosti Lastovce

Sviatosť krstu I. časť
Drahí bratia a sestry, kto z vás je športovým fanúšikom, pozná ten pocit, keď jeho obľúbené
mužstvo v zápase dostane pár rýchlych gólov a vyzerá to na úplný debakel. Videl som už
viacero takýchto hokejových, alebo futbalových zápasov, kedy hneď na začiatku je divák
znechutený a má chuť odísť, lebo nemá nervy dívať sa na hroziacu desivú prehru.

S podobnou veľkou porážkou človeka sa v Biblii stretávame hneď na začiatku. Ak si otvoríme
3. kapitolu knihy Genezis, dočítame sa o desivej porážke človeka. Prosím prečítajte si túto
stať, by sme mali lepší prehľad v celej problematike hriechu.
Prvotný človek žil v raji, teda v spoločenstve s Bohom a vďaka spoločenstvu s Ním mal
mnoho rôznych darov. Mal dary ľudskej prirodzenosti, ktoré mu ostali aj po prvotnom
hriechu, teda dar rozumu, slobodnej vôle, dušu a telo. Ďalšie dary, ktoré stratil človek po
prvotnom hriechu boli: dar vliateho poznania, vďaka ktorému prirodzene vedel, čo je Božia
vôľa, poznal pravdy života a zákonitosti prírody.
Ďalším darom bol dar vlády nad prírodou. Keďže ľudia žili v jednote s Božou vôľou,
všetko v prírode fungovalo tak, ako chceli. Preto vláda človeka nad prírodou bola vlastne
Božia vláda prostredníctvom človeka. Adam a Eva mali aj dar nesmrteľnosti tela, vďaka
ktorému nezažívali utrpenie, rôzne choroby a smrť tela. Vďaka daru neporušiteľnosti mali
kontrolu nad vášňami tela, nad myšlienkami a všetky skutky konali pod dokonalou kontrolou.
Nekonali teda nič v nevedomosti, v nedopatrení, s čím už my- hriešni ľudia máme problém
a mnohokrát sa nám stane, že spravíme čosi zlé a až potom si to uvedomíme.
Prvotní ľudia teda mali schopnosť neurobiť nevedomý hriech. Vďaka daru rajskej
blaženosti bol život v raji bez bolesti a bez akejkoľvek námahy. Ak chceme dnes čosi získať,
nadobudnúť, či zarobiť, potrebujeme sa ponamáhať. Adam a Eva však toto pred hriechom
nezažívali. Všetky tieto dary, okrem darov prirodzenosti človek po spáchaní hriechu
neposlušnosti stratili. Prečo?
V Knihe Genezis sme sa dočítali, že k Eve prišiel diabol v podobe hada a pýtal sa jej:
„Naozaj Boh povedal: nesmiete jesť z nijakého rajského stromu?“ Gn 3,1 Môžeme si všimnúť,
že hneď v prvej vete diabol klame a zavádza, pretože Boh zakázal jesť iba z jedného rajského
stromu, nie zo všetkých. Eva však rozvíja dialóg s diablom a počuje o tom, že to preto im Boh
zakázal jesť z rajského stromu poznania dobra a zla, lebo by boli ako Boh. A vtedy prišlo
ťažké pokušenie: byť ako Boh. Inými slovami povedané, Adam a Eva zatúžili mať moc ako
Boh a zároveň to znamenalo, že by už na ňom neboli závislí a nepotrebovali by ho vo svojom
živote. Všetci vieme, ako tento biblický príbeh končí. Adam a Eva ochutnajú plody z tohto
ovocia a začnú sa divne správať. Najprv spoznali že sú nahí a tak zošili figové listy a urobili si
zásterky. Hriech vždy z človeka zderie šaty čistoty a robí z nás otrhaných ľudí. Nebolo tomu
inak ani s Adamom a Evou. Ďalšou divnou vecou bolo, že sa pred Bohom skryli. Bolo to preto,
lebo sa im skreslil pohľad na Boha. Spočiatku, keď s ním boli v jednote ho vnímali ako priateľa
a milujúceho Otca, teraz sa ho boja. To je jeden z ďalších dôsledkov hriechu človeka – kazí
správne vnímanie Boha. Po spáchaní hriechu neposlušnosti museli Adam a Eva odísť z raja.
Môžeme si však položiť otázku: „To kvôli jednému ovociu a jednému stromu robí Boh také
drahoty?“ V skutočnosti však išlo o viac ako o strom. Týmto skutkom dal Adam a Eva jasne
Bohu najavo, že ho nepotrebujú, lebo budú ako On. Odísť z raja teda znamená prestať žiť ako
pred tým- žiť podľa Božej vôle. Po spáchaní tohto hriechu neposlušnosti stratili dary, ktoré
mali a teda nedokázali sa vrátiť späť do raja, teda nedokázali nehrešiť a žiť sväto. Je to ako
keď je malý chlapec na prechádzke s otcom vo veľkom meste, drží ho za ruku a kráča s ním,
lebo sa v tomto meste nevyzná. Ak sa mu však vytrhne z rúk a prebehne cez pár ulíc plných
ľudí, zrazu sa už nevie orientovať, pretože dovtedy mal účasť na orientácii otca. Preto sa
k nemu nedokáže vrátiť späť.... Čosi podobné zažíval aj Adam a Eva, naši predkovia. Boh
však vymyslel úžasný plán záchrany človeka...... pokračovanie nabudúce

o. Matúš (kaplán)


















Farské oznamy
Vo štvrtok vás pozývame po
sv. liturgii na Farnosť dokorán
s katechézou na tému: Identita
ženy- pokračovanie. Zároveň
sa budeme modliť za ženy
a matky našej cirkvi.
V nedeľu, 25.01.2015 bude
riadna
zbierka
na
Gréckokatolícku
teologickú
fakultu a naše cirkevné školy.
V piatok, 30.01.2015 je voľnica.
Pútnické miesto Ľutina vás
pozýva na púť zasvätených
dňa 31.01.2015 o 10:00 hod.
Srdečne vás pozývame na
fatimskú
sobotu
dňa
07.02.2015
na
Mariánske
pútnické
miesto
v Ľutine.
Autobus odchádza o 07:30 hod. od Karmenu. Poďme prosiť tento deň Máriu za
požehnanie našich rodín.
Pozývame vás podporiť referendum za rodinu nielen aktívnou účasťou, ale aj
každodennou modlitbou modlitby Otče náš o 07:02 hod. a o 20:15 hod a piatkovým
pôstom i nosením bielej stužky na odeve.
Ponúkame nové nádherné CD rusínskych a šarišských uspávaniek v cene 5 eur
a možnosť objednať si trojramenný kríž v cene 10 eur.
Pri nástenke vám ponúkame brožúrku všetkých chrámov v meste Prešov s rozpisom
bohoslužieb. Jej cena je 3 eurá.
Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby spolu s deťmi prišli na druhé stretnutie
v nedeľu, 11.10 hod v pastoračnej miestnosti.
Cirkevná základná škola P.P. Gojdiča pozýva na slávnostný zápis do 1. Ročníka Je
veľmi potrebné podporiť výchovu našich detí nielen doma, ale aj v gréckokatolíckom
školskom prostredí. Zápis začína od 15.01.2015 a pokračuje do 15.02.2015.
Centrum pre rodiny Sigord vás pozýva dňa 23.01. – 25.01.2015 na Kurz Rút evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah
manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské
manželstvo. Príspevok je 90€ na manželský pár.
Centrum pre rodiny Sigord vás pozýva na Zimný prázdninový tábor pre rodiny s deťmi
dňa 26.02.-01.03.2015 - Pozývame Vás Zimný prázdninový tábor v Centre pre rodinu na
Sigorde, v spoločenstve ďalších rodín. V rámci programu prázdninového tábora sme pre
Vás pripravili program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé
dielne, výlet do prírody, spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen pre deti. Taktiež je
pripravený čas rodinnej modlitby, duchovného slova, či filmové večery. Príspevok na
rodinu je 120€.
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