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ročník X.

Úvodník
Kedysi som sledoval, ako trénerka
cvičí dva psy tej istej rasy. Jeden bol
nebojácny. Urobil by všetko – bežal
cez prekážky, preskočil malý rybník,
plazil sa pod plotom –, len aby dostal
pochvalu, pohladkanie po hlave a
dobrôtku od trénerky. Ten druhý pes
bol pravý opak. Nedokázal vykonať ani
jeden trénerkin príkaz. Sadol si na zem
a čakal. Na jeho tvári som videl
nedôveru. Spýtal som sa na to
trénerky. Povedala mi: „Tento pes bol
zranený. Jeho predchádzajúci majiteľ s
ním zle zaobchádzal. Pes sa pre
spomienky bojí. Myslím si však, že
cvičením, rehabilitáciou a láskou
dokáže tieto zranenia prekonať.“
Niektorí z nás si myslia, že sami od
seba môžu všetko. Sú plní sebaistoty
ako ten prvý pes. Ale iní sú zarazení a
strácajú dôveru, keď sa stretávajú s
ťažkosťami. Podobne ako druhý pes
dovolia, aby ich problémy porazili ešte
skôr, než to skúsia. Svätý Pavol
napísal: „Všetko môžem v Kristovi,
ktorý ma posilňuje“ (Flp 4, 13). Keby
Pavol žil v dnešnej dobe, asi by tým v
prvej kategórii povedal, aby boli

pokornejší a uznali, že všetky ich
talenty a dary pochádzajú od Boha.
Potom by tým v druhej kategórii
povedal, že vďaka Pánovej milosti a
moci môžu naozaj zvíťaziť.
Čo znamená robiť všetko v
Kristovi? Začína sa to naším vzťahom s
Ježišom. Začína sa to vtedy, keď sa s
ním rozprávame a počúvame jeho
hlas. Takto prijímame jeho milosť a
pokoj. Božia milosť nás mení a
formuje. Podnecuje nás, aby sme
svoju myseľ upriamili na to, čo je
pravdivé, spravodlivé a mravne čisté,
milé a chválitebné (porov. Flp 4, 8 – 9).
Všetky tieto zmeny nás pobádajú, aby
sme prehĺbili svoju modlitbu, čo nás
potom vedie k tomu, aby sme
upriamili myseľ na Pána – a cyklus
rastu pokračuje ďalej. Keby ten prvý
pes, ktorého som videl, bol ako človek,
cyklus rastu by ho viedol k tomu, aby
bol pokornejší a povedal: „Všetko, čo
odo mňa trénerka chce, robím v
Kristovi, ktorý mi dáva silu.“ Druhý pes
by ako človek povedal: „Skúsim urobiť
to, čo odo mňa trénerka chce, lebo
Kristus, ktorý je vo mne, mi dáva silu.“

Aký ste človek? Ten, čo koná? Alebo ten, čo má obavy? Viete, čo dokážete
urobiť? Alebo rýchlo spočítate svoje nedostatky? Niektorí z nás si myslia, že
môžeme urobiť takmer čokoľvek. Iní si myslia, že môžu sotva niečo urobiť. Niektorí z
nás idú vpred bez zamýšľania sa nad následkami, pričom druhí sú takí bojazliví, že
nemajú žiadne sebavedomie. Pavol píše: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma
posilňuje“ (Flp 4, 3). Tieto slová patria tým, čo si myslia, že môžu, i tým, čo si myslia,
že nemôžu. Tento úryvok povzbudzuje tých, čo si myslia, že môžu, aby preskúmali
zdroj svojej sebaistoty. A zároveň povzbudzuje tých, čo si myslia, že nemôžu, aby
zanechali pochybnosti a začali kráčať s Kristom. Či už ste sebaistí, alebo pochybujete
o sebe, nech vo vás pôsobí Duch Svätý. Počas filipovky – prípravy na sviatky
Narodenia Krista, podniknite kroky v modlitbovom i každodennom živote, ktoré
vám pomôžu, aby ste boli absolútne presvedčení, že všetko môžete v Kristovi. Nech
nás všetkých Boh požehná dôverou a vierou v Pána!
o. Rastislav (farár)

Srdce a Božie slovo- IV. časť
Drahí bratia a sestry, každý poľnohospodár, ktorý seje v jari to robí preto, aby
v jeseni žal úrodu. Túži potom, aby bola čo najlepšia a najkvalitnejšia. Preto sa snaží
dobre pripraviť pôdu a siať v pravom čase. Ježiš ako rozsievač povedal o siatí dve
dôležité skutočnosti, ktoré ovplyvnia rast:
1. Počúvajte pozorne: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie,
ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu (Jn 12, 24).
2. Pripravenosť pôdy: Jej druh, do ktorého sa seje, ovplyvní úrodu, resp.
neúrodu (podobenstvo o rozsievačovi: Mt 13, 3 –23).
Tieto dve skutočnosti sú veľmi dôležité. Prečo? Lebo Boh nás pozýva k tomu,
aby sme boli ochotní odumrieť z lásky k druhým, ako to urobil on. Nemusí to byť len
fyzická smrť, ale zomieranie v našich predstavách, v našich potrebách. Keď som bol
menší a bol som na svadbe, nechápal som, prečo rodičia pri odpytovaní nevesty tak
veľmi plačú. Veď ich dieťa nejde na druhú stranu sveta. Veď aj naďalej s nimi bude
v kontakte. Pochopil som to až neskôr, keď som sa sám ženil. Vtedy, keď som
sa pozeral na svojich rodičov som vedel, že iba oni vedia, koľko prebdených nocí pri
mne zažili, koľko sa museli starať a trápiť pre moje zdravie. Iba oni vedia, čo si
všetko pri mne zažili. Toľko rokov obety, odopierania si svojho pohodlia...Moji
rodičia odumierali pre svoje deti. A toto robia zrejme všetci rodičia. Podobajú sa,
resp. by sa mali podobať tým zrnám, o ktorých hovoril Ježiš.

Druhú vec, o ktorej Ježiš
v súvislosti s rastom hovoril je skutočné
a pozorné počúvanie Božieho slova.
Naše srdce , ktoré skutočne počúva
Božie slovo sa stáva dobrou pôdou pre
slovo, ktoré chce priniesť úrodu. Toto
Božie slovo chce ožiť, ovplyvniť náš život
v konkrétnych oblastiach.
Boh nám dal poznať svoje zmýšľanie v Biblii. Biblia obsahuje všetko, čo si Boh
myslí o sebe, o svete, ktorý stvoril, o nás ako jeho stvoreniach, o svojom Synovi a o
budúcnosti. Je to návod, ako žiť tento život tu na zemi. V nebi ani v pekle nebudeme
potrebovať Bibliu. Boh odkrýva v Biblii motívy svojho konania, svoje túžby, ktoré sa
stávajú jeho plánmi. Jeho slovo nám zjavuje pravdu o hriechu. Má schopnosť
premieňať našu myseľ a uzdravovať naše emócie. Tým, že necháme pôsobiť Božie
slovo na naše mysle a vykonáme, čo nám hovorí, aby sme urobili, dáme mu
možnosť premeniť nás.
„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby
ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a doko nalé“ (Rim 12, 2).
Učeníctvo je absolútna poslušnosť Božiemu slovu, absolútne podriadenie sa
Majstrovi, ktorý nás miluje. V čom by sme mali zmeniť naše zmýšľanie? Koho by
som mal viac milovať? Komu by som mal pomôcť? Za koho sa modliť? Kedy sa
modliť? Toto sú všetko otázky, na ktoré je potrebné nájsť odpovede v našom živote.

Pane Ježišu, pomôž nám, aby sme boli autentickí, aby sme vedeli
zomierať v láske k druhým a aby sme mali ochotu čítať
a podriaďovať sa Tvojmu slovu. Amen
o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 Drahí bratia a sestry, vstúpili sme do času Filipovky- pôstneho obdobia
pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista. Je to časom prípravy našich
sŕdc na narodenie na tento sviatok. Sme pozvaní k intenzívnejšej
modlitbe, účasti na sv. liturgiách, duchovnom programe našej farnosti
ako aj čítaniu Biblie a robeniu dobrých skutkov. Využime tento čas,
aby sme čo najkrajšie prežili sviatky Narodenia Ježiša Krista.

 V nedeľu, 29.11.2015 bude jesenná zbierka na Charitu.
 Do 15.12. 2015 trvá pomoc pre utečencov, ktorú organizuje
gréckokatolícka Charita. Do tejto zbierky môžete darovať deky, obuv,
ponožky a rybacie konzervy. (Zodp. osoba p. Rajňáková 0910842034)
 V stredu večer, 02.12.2015 Vás pozývame na slovenskú sv. liturgiu, po
ktorej budú modlitby za uzdravenie, ktoré vedie Koinonia Jána
Krstiteľa.
 V piatok, 04.12.2015 by mal prísť do našej farnosti po večernej detskej
liturgii sv. Mikuláš.
 Srdečne vás pozývame na otvorenie roka milosrdenstva, ktorý je
vyhlásený Sv. Otcom Františkom od 08.12.2015 - 20.11.2016. Otvorenie
tohto roka bude v prešovskej archieparchii v katedrále sv. Jána
Krstiteľa
v nedeľu,
13.12.2015
o 10.00.
Svätú
liturgiu
v cirkevnoslovanskom jazyku bude sláviť o. arcibiskup a metropolita Ján
Babjak. V súvislosti s týmto rokom dáva pápež František mimoriadne
dovolenie všetkým kňazom udeliť rozhrešenie od hriechu abortu pre
tých, ktorí sa ho dopustili a
so skrúšeným srdcom prosia
o odpustenie.
 Dňa 21.12.2015 sa v Divadle A. Duchnoviča uskutoční o 18:00 hod.
Vianočný koncert gospelovej skupiny G.O.D.S.
 Prosíme všetkých snúbencov, ktorí plánujú prijať sviatosť manželstva
v našej farnosti, aby sa zaregistrovali a zúčastnili kurzu prípravy na
manželstvo v Centre pre rodiny na Sigorde. Prihlásiť sa môžu cez našu
farnosť. Termíny týchto kurzov sú: 14 - 17 január 2016 / 17 - 20
marec 2016 / 28.04 - 01.05./ 23 - 26 jún 2016 / 13 - 16 október
2016 / 17 - 20 november 2016
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