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Úvodník
„Pozdravujem odvážnu slovenskú cirkev, ktorá v tomto momente, v týchto chvíľach,
bojuje za obranu rodiny. Dopredu a odvahu!“ Svätý Otec František povzbudil Slovensko k
odvahe pri podpore rodiny. Ocenil pozornosť, aká sa na Slovensku venuje úsiliu o ochranu
hodnoty rodiny v súvislosti s pripravovaným referendom 7.2.2015. Slovákov v tomto smere
povzbudil k odvahe, aby mali „coraggio“ - odvahu.
Možno ste už tento príbeh počuli: Muž na pláži videl tisíce hviezdic, ktoré príliv vyvrhol
na breh. Všimol si dievčatko, ktoré ich jednu po druhej hádzalo späť do mora. Povedal jej:
„Netráp sa tým! Treba zachrániť príliš veľa hviezdic. To, čo robíš, nemá veľký význam.“
Dievčatko hodilo ďalšiu hviezdicu do vody, obrátilo sa k mužovi a povedalo: „Pre túto
hviezdicu to malo veľký význam!“ Muža jej odpoveď dojala a pridal sa k nej; keď ich videli iní,
aj oni sa k nim pridali. A vďaka ich úsiliu bolo zachránených veľa hviezdic. K takémuto
zachraňovaniu nie morských živočíchov, ale hodnôt pre budúcnosť nášho národa sa máme
spojiť aj my. K tomu nám pápež povedal: Odvahu!
Dali ste si už novoročné predsavzatia? Urobili ste si aj plán, ktorý vám pomôže držať sa
predsavzatí aj po uplynutí niekoľkých týždňov či mesiacov? Sociológia a psychológia sa
zhodnú v tom, že tí, čo si robia plány a dávajú si reálne ciele, majú vyššiu pravdepodobnosť
úspechu než tí, ktorí žijú len tak, spoliehajú sa na šťastie a dúfajú v to najlepšie.
Niekoľko evanjeliových príbehov dáva do popredia ľudí, ktorí videli zázračné veci, lebo mali
plány a ciele. Žena, ktorá sa predrala zástupom, aby sa dotkla okraja Ježišovho plášťa, mala
určite cieľ a neoddýchla si, pokým ho nedosiahla. A bola uzdravená (Mk 5, 25 – 34)!
Kanaánčanka, ktorej dcéru trápil zlý duch, mala tiež cieľ. Bola bystrá a odhodlaná. Stále
naliehala na Ježiša, aby oslobodil jej dcéru. A fungovalo to (Mt 15, 21 – 28)!
Farizej Nikodém potreboval plán. Uvedomoval si odpor, aký Ježiš vyvolal medzi
náboženskými predstaviteľmi, a dával si pozor. Nechcel, aby ho prichytili, že sa Ježiša pýta
na jeho učenie. Naplánoval si teda tajné nočné stretnutie s ním. A dostal odmenu za svoje
úsilie. Spoznal, že Boh túži, aby sme sa všetci znovuzrodili „zhora“ (Jn 3, 1 – 17).

Stále znova a znova
vidíme
ľudí,
ktorí
plánujú, sú vytrvalí,
predierajú
sa
dopredu, aby sa mohli
stretnúť s Ježišom. A
v každom prípade ich
stretnutie viedlo k
novému
vyliatiu
milostí: k hlbšej viere,
mocnému uzdraveniu
alebo
odpusteniu
hriechov. Jeho milosť
budovala
na
ich
ľudskej prirodzenosti.
Aj Ježiš mal
svoje plány. Netúlal
sa len sem a tam s
nádejou, že ho budú
ľudia
nasledovať.
Vedel, že má ísť do Jeruzalema. „Pevne sa teda odhodlal,“ že tam pôjde. Pripravoval sa na
konflikty, ktoré nastanú (Lk 9, 51 – 52). Poslal pred sebou poslov, aby ľuďom v rôznych
mestách a dedinách hovorili, že bude tade prechádzať. Naplánoval si, ako vojde do Svätého
mesta – tak, aby naplnil starozákonné prisľúbenie o kráľovi, ktorý prichádza vládnuť nad
svojím ľudom (Mt 21, 1 – 10). Dokonca mal plán, kde a ako budú jeho učeníci spolu s ním
spoločne sláviť jeho poslednú večeru (26, 17 – 19). Samozrejme, všetky tieto epizódy
zapadajú do Božieho plánu vykúpiť nás z hriechov. Všetko, čo Ježiš povedal a urobil, bolo
súčasťou tohto veľkolepého plánu. Od chvíle svojho krstu v rieke Jordán až po deň, keď sa
víťazne vrátil do neba, Ježišovým prvoradým cieľom bolo plniť Otcovu vôľu (Jn 6, 38). Každé
uzdravenie, každá káze ň, každý skutok milosrdenstva, každý spor s nepriateľmi – to všetko o
čosi viac napĺňalo Boží plán až po vyvrcholenie pri Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. A čo je
ešte lepšie, Boh stále rozvíja svoje plány. Odo dňa Turíc, keď nám dal Cirkev, až dodnes Boh
pôsobí a slobodne, starostlivo a strategicky posúva dejiny ku dňu, keď sa Ježiš vráti, aby
priniesol svoje večné kráľovstvo. Pôsobí aj v živote ľudí. Dáva im milosť, ktorú potrebujú, aby
prijali jeho plán; plán, ktorý im dáva „budúcnosť a nádej“ (Jer 29, 11). Spolu dokážeme veľa.
Tak vpred odvážna slovenská cirkev.

o. Rastislav (správca farnosti)

Sviatosť krstu II. časť
V predošlom čísle sme uvažovali nad
tým, že Adam a Eva museli odísť z raja,
teda z blízkosti Boha, lebo mu hriechom
pri strome poznania dobra a zla dali jasne
najavo, že ho nepotrebujú. Veď sami
chceli byť ako Boh. Taktiež sme uvažovali
nad tým, že Adam a Eva sa začali po

hriechu správať divne- skryli sa pred
Bohom a ušili si zásterky z figových listov,
lebo zistili, že sú nahí.
No divné
správanie pokračovalo aj medzi Adamom
a Evou. Pred hriechom bola Eva pre
Adama veľmi vzácny klenot, na ktorý by
určite nedal dopustiť. Veď keď ju Boh

stvoril, Adam povedal: „To už hej!“
(Jeruzalemská biblia) Žena bola teda
vrcholom stvorenstva, najväčšou krásou.
Ale po hriechu na ňu Adam zvaľuje všetku
vinu. Prichádza medzi nich rozpor
a disharmónia. Adam hovorí Bohu: „Žena,
ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo
stromu a ja som jedol.“ Gn 3,12 A čo
hovorí žena: „Had ma naviedol, i jedla
som.“ Gn 3,13b. Kto je teda na vine? No
kto stvoril ženu? Boh. A kto stvoril hada?
Boh. Ale je na vine Boh? Nie, na vine je
človek, pretože si dokonale uvedomoval,
čo ide robiť. Táto disharmónia medzi
ľuďmi navzájom a medzi ľuďmi a Bohom
je viditeľná v celom Starom zákone.
Nájdeme tam veľa vojen, hnevu, skazy,
nevery voči sebe navzájom a voči Bohu.
Len sa pozrime na Izraelitov na púšti,
koľko reptajú, ako šomrú, koľkokrát sú
Bohu neverní. Dokonca si vyrobili aj zlaté
teľa. Človek hľadal zmysel života v sebe,
vo stvorených veciach a mnohokrát aj
v rozkoši. Ale túžba mať sa dobre nebola
a nikdy nebude uspokojená takýmto
štýlom života. Túžbu mať sa dobre
uspokojí iba Boh. Ale akokoľvek sa človek
snažil prinavrátiť k Bohu, teda chcel žiť
sväto- spravodlivo- bez hriechu, nedarilo
sa mu v to. Takýto živo je nenapraviteľný,
pretože sa každý z nás rodí s dedičným
hriechom.
A čo je to dedičný hriech? Dedičný
hriech nie je pridaná hodnota, ktorú si
človek nesie, ale je to stav, v ktorom sa
nachádza. Je to nedostatok Boha
v osobnom živote človeka. Akokoľvek sa
človek snažil žiť sväto, nikdy sa mu to
nepodarilo na 100 %. Problém hriechu
(vzatia života do svojich rúk) sa vyrieši
návratom k Bohu, lebo sa od neho človek
odvrátil. Vrátiť sa k nemu však človek

nedokáže. Lebo sa musí vrátiť úplne
k nemu, nielen blízko, ale úplne k nemu.
Čo by z toho mal človek, ktorý je
vyhodený z lode na mori a plával by
k brehu, ak by preplával kilometre a utopil
by sa 100 metrov pred brehom? No nič...
Bol by tak blízko záchrany a predsa by sa
jej nedožil. Teda život s dedičným
hriechom je nenapraviteľný. Preto sa ho
treba zbaviť. Takýto život treba zničiť.
Takýto život je potrebné utopiť. A kde?
Týmto miestom je krstná voda.
Ježiš Kristus sa stal človekom,
dokonale sa podriaďoval Božej vôli. Bol
poslušný až na smrť, až na smrť na kríži.
A čo z tejto smrti máš ty a ja? Získavaš
spásu a môžeš mať účasť na jeho živote
a jeho víťazstve. A čo je tou bránou? Je to
krst. V ňom je radikálna smrť nášho
starého človeka a taktiež aj nové
narodenie každého z nás. Svoj život
vymieňam za Kristov život. V krste sa deje
táto výmena životov. Krst je teda bránou
ku Kristovmu životu, cez ktorú sa potom
Kristus prejavuje.
Predobrazy krstu v Starom zákone
Prvým predobrazom je Prechod cez
Červené more. Židia utekali na čele
s Mojžišom z Egypta- miesta otroctva.
Keď došli k červenému moru, zbadali za
sebou záprah egyptských koní s vojskom,
ktoré ich chcelo zabiť. Vtedy vstupuje
Mojžiš do vôd Červeného mora a udiera
ho palicou na pokyn Pána. Vtedy sa more
roztvorilo a Izraeliti mohli prejsť na druhý
breh, breh slobody. Táto voda sa potom
zliala a utopila moc otrokára - faraóna.
Druhým predobrazom je potopa za
Noema, ktorý postavil koráb, do ktorého
nastúpila jeho rodina a pár z každej zveri.
Potom prišla potopa a zmyla špinu hriechu
na území, na ktorom žil Noe.

o. Matúš (kaplán)
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V pondelok, 02.02.2015 je odporúčaný sviatok Stretnutie Pána, sv.
liturgie budú o 08:00 (csl.) 16:00 hod na Bani a o 18:00 hod. vo farskom
chráme. Po sv. liturgii bude myrovanie a posvätenie sviec- hromničiek,
ktoré môžete používať nielen pri búrkach, ale pri modlitbe, aby Kristovo
svetlo žiarilo aj v našich domácnostiach.
Tento týždeň je prvopiatkový. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať vždy
hodinu pred večernou sv. liturgiou. Na bani je o 15:00 hod a po nej sv.
liturgia o 16:00 hod.
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.
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.
Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby spolu s deťmi prišli na tretie
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 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.
Spracoval DS
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