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

ročník X.

Úvodník
Ocko, pivo sa vyrába z bažanta?“ zaskočil ma raz otázkou môj syn. Po chvíli mi to došlo.
Jeho detskú myseľ celkom pobláznila reklama. Pousmial som sa a takmer som mal na jazyku
humorne ladenú odpoveď: „Nie z bažanta, ale z kozľa!“ To by však určite nepôsobilo
výchovne, a tak som sa pokúsil o vyčerpávajúcu odpoveď. Popritom som si uvedomoval, ako
veľmi na naše deti reklama vplýva. A ešte k tomu aká!
Najhoršie je, ţe sa tomu dá len ťaţko
zabrániť. To by sme deti museli
vychovávať „v skleníku“, čo by však vec asi
nevyriešilo, lebo aj tak by sa
po čase „presadili medzi
ostatné rastliny na poli“
a takáto zmena by bola ešte
tvrdšia.
Iste,
tým
najagresívnejším
a najnečistejším
vplyvom
tohto
sveta
musíme
vzdorovať za kaţdú cenu.
Nesmieme
dovoliť,
aby
deťom ten zlý takpovediac „tlačil do hlavy
svoje
kaleráby“.
Pôsobeniu
menej
škodlivých a duchovne neutrálnych vecí na
naše deti však nezabránime. Skôr alebo
neskôr sa s tým stretnú v škole alebo na
ihrisku. To však neznamená, ţe si pred
takýmito vecami máme zatvárať oči,
ignorovať to alebo to odbiť jednou či dvoma
nič nevysvetľujúcimi vetami. Radšej si
treba tú záleţitosť s deťmi v pokoji prejsť.
Napríklad po zhliadnutí kontroverzného
filmu môţeme vyzdvihnúť to, čo bolo dobré
a čo nás na filme uchvátilo, ale zároveň
môţeme jasne poukázať aj na to, čo sa
nám nepáčilo a prečo.
Musíme byť otvorení a vedieť s deťmi
diskutovať. Potrebujú jasne počuť náš
názor. Ak ste kresťanskí rodičia, nebojte sa

hovoriť s deťmi o partnerských vzťahoch,
rodine, peniazoch a podobne. Veľa rodičov
chce svoje deti poúčať, aţ keď majú
dvadsať a cítia, ţe deti
strácajú. Neskoro! Naučme
sa s deťmi komunikovať ešte
keď sú malé. Nepohŕdajme
nimi v tom zmysle, ţe na takú
debatu sú ešte primalé.
Čítajme si s nimi, modlime sa
s nimi, ďakujme spolu s nimi
Bohu za to, čo sme počas
dňa preţili. Je to veľmi
dôleţité, aby sme ich formovali v prvom
rade my, a nie televízia či internet.
Na začiatku sa nám moţno bude
zdať, ţe strácame čas, ţe všetko v ich
ţivote sa nevyvíja celkom podľa našich
predstáv. Moţno sa budú niektorí rodičia
chcieť aj vzdať a rezignovať v oblasti
kresťanskej výchovy, a to najmä po
neúspechu a v časovom tlaku... Chcem
však povzbudiť kaţdého otca i matku:
Usilovné sadenie dobrých duchovných
semienok neostane v čase dospievania
bez odozvy. Prinesie nádhernú ţatvu.
Na druhej strane by som rád zdôraznil
horlivým a aktívnym kresťanom, aby sa
nesnaţili urýchliť v deťoch duchovný rast.
Kaţdé dieťa má svoj vlastný vývoj –
telesný, duševný i duchovný. Pripomínam –

je to Boh, ktorý dáva vzrast. Nie je totiţ
vhodné na deti nadmieru tlačiť a podsúvať
im toľko duchovných aktivít, aţ sa im to tak
znechutí, ţe na to zanevrú. Nech sa
nestane. Radšej buďme dobrým príkladom,
načúvajme deťom a vyuţime prirodzené
príleţitosti na ich formovanie. Napríklad,
taká konverzácia z čoho sa vyrába pivo

môţe viesť k dialógu o tom, z čoho sme
vlastne vyrobení my... Biblia hovorí, ţe sme
znova
splodení
nie
z porušiteľného
semena, ale z neporušiteľného ţivým
slovom Boha a zostávajúcim na veky (1
Pet 1:23). Sme teda „vyrobení“ z Boţieho
slova. Made in Heaven. Čo poviete? Nie je
do dobrá správa pre nás i naše deti?

o. Rastislav (farár)

Vzchop sa Boží ľud
„Buď ticho a kráčaj.“ Akosi často sa
nám toto podsúva kdesi do našich hláv.
„Nič sa nezmení, všetko bude stále zlé a ty
sa v tom musíš naučiť žiť. Čo už, inak asi
nebude...“ Toto sú slová skormútených,
zničených, sklamaných ľudí zo spoločnosti,
z politiky,
sociálnej
nespravodlivosti...
Veľká depresia sa plíţi Slovenskom ako
kanálový smrad, je v našich vzťahoch,
rodinách, na pracovisku, cirkvách. Čosi
podobné zaţívali aj Ţidia v Egypte. Štyristo
rokov
v putách
neslobody,
otroctva
a diktatúry faraónov. „Čo už. Inak nebolo
a inak nebude.“
Bratia a sestry, ale Boţí pohľad na
tieto veci bol iný, je iný. On videl svoj
zdeptaný a smutný ľud, ako ľud víťazný,
ľud radosti a viery. A takto ho aj formoval.
Poslal Mojţiša, ktorý robí veľké veci. Ide
hlavou proti múru? Nie. Ide s Bohom proti
zlobe, depresii, otrokárovi. Pre mnohých
blázon, pre Boha vodca, hrdina viery.
Vyviedol ich z otroctva, je účastný na
zázračnom prechode cez Červené more.
Bojuje proti pohanským národom, vyhráva.
Je na čele ľudu, ktorý má Boţiu identitu,
chýr o ňom vzbudzoval strach. Víťazný ľud
si kráča z víťazstva po víťazstvo. Ale
nakoniec
prichádza
koniec.
Koniec
Mojţišovho ţivota. „Kto nás teraz povedie?
Čo bude s nami? Kto bude bojovať boje

ďalej?“ Bol to Jozue. Dvíha zástavu
víťazstva a kráča ďalej. Ďalšie národy,
ďalšie boje, ďalšie územia v prospech
Boţieho ľudu. Neuveriteľné. No aj jeho
kroky končia. Umiera. „Po Jozueho smrti sa
Izraelovi synovia opýtali Pána: „Kto z nás
má v ytiahnuť prvý do boja proti
Kanánčanom?“ a Pán odpovedal? „Nech
vytiahne Júda! Hľa krajinu mu dávam do
ruky. A Júda požiadal svojho brata
Simeona: „Vyber sa so mnou do môjho
podielu
a budeme
bojovať
proti
Kanánčanom. Potom pôjdem zasa ja
s tebou do tvojho podielu. Simeon išiel
teda s ním. Tak Júdovci vytiahli a Pán dal
Kanánčanov a Ferezejcov do ich ruky.
Porazili ich v Bezeku, na desatisíc mužov.“
(Sud 1,1-5).
V tomto texte vidíme, ţe Boh
vzbudzuje nových bojovníkov, ktorí kráčajú
naďalej s Ním a majú podiel na
víťazstvách. Boj. To je realita nášho ţivota.
Bojujeme o čas na ceste, aby sme stihli do
práce. Bojujeme o priazeň nadriadených,
priateľov. Bojujeme o financie, aby sme sa
mali lepšie, o zdravie, dobré známky
v škole, o vstup do ďalšieho levela
v počítačovej hre, o kariérny postup.
Bojujeme. Ale predsa sa mnohokrát cítime
prázdni a slabí. Prečo? Lebo moţno naše
nohy nestoja v tých správnych bojoch.

Izraeliti bojovali o pôdu na ktorej ţili. My máme bojovať tieţ o pôdu, na ktorej ţijeme, kde
trávime čas našich dní. Čo je tou „pôdou“, tým miestom. Je to naša rodina. Tam sa tieţ vkráda
depresia, hnev, neodpustenie, nepochopenie, egoizmus a disharmónia. Ak sa im nekladie

odpor, zamoruje to naše srdcia, vzťahy
manţelov a detí . Tak sa miesto, kde by mal byť
pokoj,
porozumenie
a dobrota
stáva
rumoviskom.
Druhým miestom je pracovisko, kde
väčšina Boţieho ľudu trávi minimálne 8 hodín
denne. To je tretina dňa, preto je dôleţité
bojovať aj o vzťahy, dobré vzťahy, spravodlivosť
na tomto mieste. Koľko sa modlíš denne za
svoju rodinu, za manţela/manţelku. A čo tvoj nadriadený, ale bo podradený? Čím ho
zasypáva tvoje srdce, tvoj jazyk? Je to poţehnanie, alebo kliatby, horkosť a nenávisť? Tak
ako teda bojovať? Aké zbrane pouţiť, aby sme videli výsledok, aby sme prelomili bariéry
novodobého otrokára vzťahov, rodín a priateľstiev? Je to modlitba a pôst. Začni deň modlitbou
za svoju rodinu, zvolávaj na ňu Boţie poţehnanie, pros Pána, aby ti ukázal, na akým
miestach dnes budeš potrebovať brániť svoju rodinu. Ţehnaj svojim nadriadeným,
podriadeným a kolegom. Odopri si niečo čo máš rád ako pôst za vyriešenie problémov. A čo
ešte? Spoj sa s niekým. Júda poţiada svojho brata Simeona, aby išiel sním do boja. Toto je
sila spoločenstva, ktoré má veľkú moc, ak spolu vstupuje do boja. Pozvi do svojej modlitby
manţelku, manţela, kamaráta, kňaza. Neseď v smútku a depresii, ţe všetko ej zlé a treba si
an to zvyknúť. Bojuj a dovoľ Bohu, aby sa postavil za teba.
Drahý Pane, aj si nechcem zvyknúť na zlobu, ktorá je okolo mňa. Nechcem si zvyknúť
na hnev v rodine, nenávisť, obchádzanie sa. Ne chcem sa dívať, ako padajú vzťahy v práci,
kde si navzájom ľudia šliapu po hlavých. Vstúp do našich rodín, nauč nás postaviť sa do boja
o tieto územia. Vzpruž náš národ, našich manželov a manželky, aby začali bojovať za svoje
rodiny. Preveď nás z miest otroctiev na miesta slobody a radosti. Amen.

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedáme vždy hodinu pred večernou
sv. liturgiou. Na Bani je piatok spoveď o 15:00 hod, o 16:00 hod. je sv.
liturgia.
 V utorok, 29.09.2015 nebude v kaplnke nemocnice sv. liturgia kvôli
kňazskému dňu v Ľutine.
 Žiadame rodičov detí, ktorí chcú prijať Eucharistického Ježiša na 1. sv.
prijímaní v našej farnosti, aby prišli do kancelárie, 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.
Pozývame vás na koncert Hanky Servickej dňa 11.10.2015o 17:00 v Kine
Scala. Vstupenky si môžete zakúpiť aj v kancelárii. Cena je 7 eur.
V stredu, 30.09.2015 vás pozývame pomodliť sa Veľkú večiereň
s lítiou pred sviatkom Presvätej Bohorodičky Ochrankyne.
Vo štvrtok, 01.10.2015 je odporúčaný sviatok Presvätej Bohorodičky
Ochrankyne. Sv. liturgie s myrovaním sú o 08:00 (csl.), na Bani
o 16.00 hod. a o 18:00 hod. vo farskom chráme.
V mesiaci október Vás pozývame modliť sa Akatist k Presvätej
Bohorodičke každý pondelok a utorok pred sv. liturgiou.
V nedeľu, 04.10.2015 bude zbierka o ktorú nás požiadal s dovolením
o. arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka duchovný správca farnosti
Šmigovec. Táto farnosť má spolu s dvoma filiálkami približne 120
veriacich. Vo farskej budove potrebujú zrekonštruovať kúpeľňu, ktorú
používal ešte vladyka Milan Chautura a je v havarijnom stave. Za
vykonané práce potrebujú uhradiť finančnú čiastku, na ktorú sami
nestačia. Uvedomujú si, že zbierok počas roka je dosť, ale prosia
o almužnu. Za pomoc vopred ďakujú.
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