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

ročník X.

Úvodník
„Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani moje cesty nie sú vašimi
cestami, hovorí Pán. Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje
cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky.“ Iz 55, 8-9
Božie myšlienky a Božie cesty...Už dlhší čas nad nimi premýšľam. Je realita
okolo mňa v súlade s Božími myšlienkami a Božími cestami? Respektíve, ak by to
malo byť podľa Neho, bolo by to takto, ako to je? Nie že by som si myslel, že môj
život a veci okolo mňa sú úplne mimo Jeho myšlienok a Jeho ciest, ale aj tak. Je môj
život, moja služba, moje kňazstvo, moje mesto, moja krajina tam, kde by mohli byť
podľa Božích myšlienok a Božích ciest? Dosahujeme plný potenciál Božích
myšlienok?
Nuž veru, ak sa povie Božia cesta a Božia myšlienka tak, ak mám byť úprimný,
nemôže to byť plný potenciál. A dokonca dúfam že nie je, lebo ak by bol, tak by to
bol trocha zvláštny Boh. No ale kde je potom problém? Čím viac nad tým
rozmýšľam, tým viac som si istý, že v tom, že naše myšlienky ešte stále nie sú úplne
Jeho myšlienky a naše cesty Jeho cestami.
Raz som za mlada bol na koncerte jednej veľmi populárnej kapely. Koncert sa
odohrával vonku na námestí, ktoré bolo plné ľudí. Ako jedna pieseň začala striedať
druhú a tretiu, ľudia vrátane mňa boli koncertom nadšení. Skákali, spievali, mávali
rukami. Niekedy uprostred koncertu sa však stalo niečo neobvyklé. Uprostred
tisícov hláv a rúk sa zjavil kus papiera, na ktorom bolo napísané: I want to play your
guitar! (chcem si zahrať na tvojej gitare). Držal ho mladý muž, ktorého zrazu spevák
tej kapely ťahal z davu k sebe na pódium. Dostal gitaru a nasledujúcu pieseň
odohral na pódiu spolu s kapelou a musím povedať že fantasticky.
Som presvedčený, že nám chýba práve to, čo mal tento mladý muž. Tisíce ľudí
prišli na koncert, ale on sa odvážil prísť si zahrať na gitare spolu s kapelou. A aj to
dostal. Tisíce ľudí zažili koncert, on zažil niečo viac! A zažil to preto, pretože sa
odvážil prekročiť hranice bežných myšlienok a bežných ciest.

Bratia a sestry verím, že toto je to čo nám chýba. A nehovorím o nejakých
fantasmagorických úletoch. Hovorím o tom, aby sme sa odvážili opustiť svoje cesty
a svoje myšlienky a chodiť po Božích cestách a premýšľať Božie myšlienky. Práve od
dnes.
o. Rastislav (farár)

Učeníctvo a jeho dôležitosť (II. téma)
V minulom čísle sme sa venovali
tomu, kto je učeník. V tomto čísle by
sme s mohli pozrieť n to, aké je
učeníctvo dôležité a akú hodnotu
tomu pripisoval Ježiš. Ak sa pozrieme
na to, čo robil a hovoril Ježiš Kristus,
nič nerobil len tak, bez nejakého
zámeru. Všetko malo nejaký zmysel.
Jeho pohľad, úsmev, tvrdšie slovo,
napomenutie, láskavosť. A svojim
učeníkom dovolil, aby ho sledovali, aby
boli pri ňom čo najbližšie a aby sa od
neho učili. Preto venoval veľa času
tomu, aby učeníkov učil, vysvetľoval im
podobenstvá. Dal si na tom záležať.
Neskôr sám učeníkov pasuje do tejto
služby učiť druhých. (Mt 28, 19 – 20).
Učeníctvo je teda vzťah „starší vo
viere – mladší vo viere“ a prináša
v živote ľudí ovocie, ktoré zostáva (Jn

15). Učeníctvo je tou najlepšou
metódou, ako získať svet pre Boha,
preto si ju vybral. Je to Bohom zvolená
stratégia, ako zasiahnuť svet. Prečo?
Lebo ak jeden učeník privedie len
jednu osobu ku Kristovi, bude sa jej
venovať a učiť ju celý rok, a nasledujúci
rok obidvaja privedú ku Kristovi po
jednej osobe, tak ďalší rok títo štyria
privedú ďalších štyroch. Podľa
jednoduchej matematiky by za 32
rokov ľudia z celého sveta osobne
poznali Ježiša a žili podľa jeho slova.
Skrze toto učeníctvo prichádza zrelosť.
Je však postupná. Aj ovocie dozrieva
postupne a záleží od počasia, slnka
a dostatočnej teploty. Aj zrelosť
kresťana záleží na tom, v akej
vnútornej klíme žije, ako často dovolí
Svetlu Sveta, aby na neho svietil so
svojimi milosťami.

Sedem znakov duchovnej zrelosti
1. Mať vzťah s Ježišom (Gal 2,20)
2. Prinášať ovocie v službe Bohu (Mt 25, 14 – 30)
3. Vysoká úroveň všetkého, čo v živote robíme.
4. Postoj pokory a ochota slúžiť iným (Jn 13, 12 – 17).
5. Prejavy ovocia Ducha (Gal 5, 22 – 23).
6. Stabilné, dôsledné a sväté chodenie pred Bohom a jeho ľuďmi.

7. Dobrá znalosť Božieho slova, čo spôsobí schopnosť rozlišovať.
Zrelosť je veľmi dôležitá, pretože iba zrelý človek dokáže prinášať kvalitné
ovocie skutkov a môže byť vodca druhých. Ak chceme, aby sa čosi menilo,
potrebujeme zrelých kresťanov na všetkých postoch spoločnosti. Kde začať? Úplne
od začiatku, od výchovy malých detí. Byť učeníkom nie je vôbec ľahké, pretože to
znamená skrížiť svoju vôľu s Ježišovou a nasledovať ho (Lk 14, 27).
Pozrime sa, ako je učeníctvo charakterizuje Biblia
1. Vernosť. Potrebujeme sa učiť byť verní v rozhodnutiach, v modlitbe,
v duchovnej aktivite.
2. Milovať Ježiša a dať ho na prvé miesto. Všetky svoje túžby a skutky
podriadiť tomu, či to je v zhode s Božou vôľou a či sa to nebije s morálnym
zákonom.
3. Ochota obetovať samých seba. Učeník vie obetovať svoj čas pre druhých,
vie pomáhať iným, vie obetovať svoj čas modlitby za niekoho iného.
4. Duchovný hlad. Učeník má potrebu modliť sa, čítať duch. literatúru. Chce
hľadať ukryté Božie tajomstvá.
5. Ochota dať sa vyučovať a podriadiť sa autorite. Táto ochota sa prejavuje v
podriadení sa autorite Božieho slova a duchovným vodcom, ktorých nad nami Boh
ustanovil.
Kľúčové slová z Písma
Jn 15, 16/ Mt 28, 18 – 20/ Lk 9, 23/ Lk 14, 26 – 35/ Mt 10, 37 – 39
Otázky a námety na diskusiu v rodine:
1. Ovplyvňoval Ježiš prostredníctvom svojich učeníkov svet? Prečo?
2. Prečo sa máme snažiť o duchovnú zrelosť? (Kol 1, 28)
3. Zaslúži si Ježiš byť Pánom celého tvojho života? (Kol 1, 15 – 20)
4. Čím sa zabezpečí, aby dary spomenuté v službe Bohu (Mt 25, 14 – 30) boli
produktívne?
5. Aké typy ľudí hľadá Ježiš, aby mu slúžili? (Lk 16, 10 – 12)
6. Čo potrebuješ zmeniť vo svojom živote, ak chceš nasledovať Ježiša ako jeho pravý
učeník? Buď konkrétny a vymenuj aspoň 3 veci.

o. Matúš (kaplán) (zdroj: martindom.sk)
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V kancelárii si môžete obnoviť hramoty na ďalší rok.
V nedeľu, 01.11.2015 vás pozývame modliť sa panychídu za našich zosnulých
na cintoríne Solivar o 16:00 hod.
V pondelok sa budeme modliť v našom chráme hramoty za zosnulých po
večernej sv. liturgii o 18:00 hod.



Veriaci, ktorí v dňoch od 01.-08.11. budú účastní na sv. liturgii a pomodlia sa
modlitbu Otče náš a urobia vyznanie viery (Verím v Boha), môžu získať
úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto
odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie
(v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Raduj sa
a Sláva Otcu). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek
pripútanosť k hriechu, aj k všednému.



Srdečne Vás pozývame na stretnutie s kanadskými manželmi Patrik a Nancy
z Medugorja v piatok, 06.11.2015 o 17:30 v katedrále sv. Jána Krstiteľa.
V nedeľu, 08.11.2015 je sviatok Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a
ďalším beztelesným mocnostiam. Po sv. liturgiách bude myrovanie.
Centrum Sigord ponúka Prorocký kurz v termíne 13.11.-15.11.2015. Hlásiť sa
môžete cez stránku www.centrumsigord.sk
Všetky deti pozývame na detské stretká o 16:00 hod., detské liturgie
s detským
ružencom každý piatok od 17:30 hod.
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Združenie Sakrálne spevy Východu
Vás srdečne pozývajú na XXIV. ročník Festivalu duchovných piesní
byzantského obradu, ktorý sa uskutoční v dňoch 6. – 8. novembra 2015 v
Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove
Centrum pre rodinu Sigord pozýva v rámci ukončenia Roka rodiny na
evanjelizačný deň pre manželov, ktorý sa uskutoční 21. novembra 2015 v
Ľutine. Viac na nástenke.
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