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Úvodník
Niet pochýb o tom, ţe referendum o rodine sa stalo v poslednom období predmetom
horúcich debát, a to hlavne na internete, keďţe niektoré médiá zámerne neumoţnili reklamu,
ani diskusiu iniciátorom referenda. Kresťanov obviňujú z toho, ţe vyvolávajú nenávisť,
rozdeľujú spoločnosť, šíria fóbie z homosexuálov, odsudzujú západnú Európu. Sú ich
námietky oprávnené?
Neodvysielanie mojej kázne vyvolala toľko negatívnych reakcií a odsúdenia, ţe som po
prečítaní niektorých príspevkov ostal na chvíľu ako obarený. Nie je pravda, ţe som nazval
špinou ľudí z LGBT komunity, ale hriech som nazval hriechom. Skutočnosť, ţe sa jedna z jeho
podôb na nás valí zo západnej Európy, hádam len slepý nevidí. Za môj prejav by ma niektorí
najradšej poslali do väzenia. Nuţ, v minulosti stačilo, aby Ján Krstiteľ povedal Herodesovi, ţe
nie je dovolené, aby ţil s manţelkou svojho brata. Táto jediná veta ho stála hlavu. Nad
Európou sa sťahujú čierne mraky a fúka aj k nám... Budeme sa len nečinne prizerať, strkať
hlavu do piesku tak pekne „po našom“ (akoţe zašomreme si a ideme ďalej)? Veriaci v našom
národe nie sú proti ľuďom, ktorí zmýšľajú inak, necítime voči nim nenávisť, nikoho nechceme
ani prenasledovať, ani zatvárať. To „sekanie hláv“ však reálne hrozí v budúcnosti najviac nám,
pretoţe nová tolerancia neznáša ostrie evanjelia. Vraj polarizujeme spoločnosť? Vôbec
nechceme za kaţdú cenu rozdeľovať, usilujeme sa o pokoj a dobré vzťahy so všetkými. Nebol
azda apoštol Pavol poslom Boţej lásky? Isteţe bol. Kázal Krista, Boţiu lásku, ktorá sa v
osobe Jeţiša zjavila všetkým ľuďom. Pavol hovoril o odpustení a zmierení. A predsa,
kamkoľvek prišiel, boli mnohí, ktorí s ním nesúhlasili, obviňovali ho, ţe uráţa ich bohov,
vyvoláva vzburu. Nuţ, ak nechceme zaprieť svojho Boha a zostať v tejto dobe ako voš pod
chrastou, aj nás môţu vnímať tak, ţe uráţame boha materializmu, nejdeme paralelne s
európskym trendom.
Som Európan, ale najnovší vývoj ma vôbec neteší. Kaţdého normálneho a slušného
človeka vydesil hrozný, odsúdeniahodný teroristický čin v Paríţi. Európa sa následne snaţila
dokázať, ţe si svoju slobodu nenechá ukradnúť. Ľudia hrdo kráčali s transparentmi „Som
Charlie!“ Videli ste však tie karikatúry, ktoré tento humoristický časopis uverejnil? Ţid sa
objíma s nacistom, Svätá Trojica spolu súloţí... Veď to je hanba! Môţete si robiť ţarty zo mňa
a ak chcete a nájdete pokrytectvo v cirkvi, nebránim sa ani tomu; ale neuráţajte môjho Boha!
Nikdy nechytím do rúk zbraň, aby som sa pomstil ako v tomto prípade moslimovia. Mám však
právo na obranu slovom a moţnosť nazvať veci pravým menom. Ja nie som Charlie a nikdy
ním nebudem. Som kresťanom a vţdy ním zostanem. To, ţe náklad takéhoto plátka z pár
desiatok tisíc narástol na niekoľko miliónov ukazuje, kam dnešná Európa kráča. Chceme, aby
tam kráčalo aj naše Slovensko?
Západná Európa nám dala nepochybne veľa; to však neznamená, ţe si môţeme dovoliť
všetko od nej nekriticky preberať! Nemôţem stráviť predstavu, ako sa na úrade sobášia dvaja
homosexuáli a štát ich vyhlási za manţelov, akoby išlo o zväzok muţa a ţeny. Homosexuáli
tu vţdy boli a budú. Majú svoje práva ako občania a nikto im ich nechce vziať. Dať im však

nadštandartné práva, aké patria len rodine, je priveľa. Pán Boh ich miluje a milujeme ich aj
my, kresťania. Sme však povinní hovoriť pravdu, aj keď bude niekoho bolieť a vyvolávať
nepochopenie. Láska bez pravdy je totiţ rovnako bez účinku ako pravda bez lásky. Kto má
právo byť znepokojený? Určite aj my, veď lekári a psychológovia varujú pred vplyvom rodovej
ideológie na duševné zdravie detí. Obávajú sa, ţe štát bude prostredníctvom výučby a
výchovy v školách rozrývať v deťoch ich vrodeným pohlavím danú rodovú identitu. To sa má
dosiahnuť tým, ţe sa do školských osnov vnesie nová, sexuálne korektná výchova. Dieťa sa
má oboznamovať s rôznymi formami sexuálnych prejavov, aby si potom mohlo slobodne
vybrať svoju rodovú identitu. Rodové scitlivovanie v edukačnom procese znamená konkrétne i
to, ţe pedagógovia majú deti vystavovať rodovo opačným podnetom. Škola má vraj
poskytovať priestor, kde dieťa môţe a má slobodne skúmať vlastnú sexualitu a rôzne formy
sexuálneho prejavu bez posudzujúceho a „neurotizujúceho“ vplyvu rodičov.
Prosím, aby sa nad týmto záverom odborníkov zamysleli nielen veriaci, ale aj všetci
normálne a zdravo uvaţujúci ľudia našej krajiny. Naozaj chceme takto experimentovať na
deťoch? Kam sme sa to posunuli? Chceme umoţniť, aby ich mohli vychovávať alebo
adoptovať osoby rovnakého pohlavia? Hovorí sa, ţe budúcnosťou národa sú deti. Kvôli nim
nemôţeme a nesmieme mlčať. Som kňazom, a tak mi dovoľte ukončiť svoju úvahu Ţalmom
106. Autor v ňom smúti nad nevernosťou Izraela, ktorý zabudol na Boha, konajúceho v
Egypte veľké zázraky. Zavrhli Jeho Slovo, namiesto toho sa obrátili k modlárstvu, reptali a
dráţdili Ho svojimi slovami. Verš 15 to zhŕňa nasledovne: „Dal im teda, čo si ţiadali, dopustil
však, aby chradli.“ Tento Boţí výrok je aj dnes viac ako aktuálny. Čo si ţiadame my, Slováci?

o. Rastislav (farár)

Štruktúra Sederovej večere III.
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný živo.t“ (Jn 3,16) Ježiš
Kristus, milovaný Syn Otca, vo svojej veľkej noci otvoril všetkým ľuďom
pramene krstu. Krv a voda, ktoré vyšli z jeho prebodnutého boku, sú
predobrazmi krstu a Eucharistie, sviatostí nového života. Odvtedy sa ľudia
môžu narodiť „z vody a z Ducha“ (Jn 3,5), aby mohli vojsť do Božieho
kráľovstva. KKC 1225
Pri Jeţišovom krste v Jordáne z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám
zaľúbenie.“ (Mk 1,11) Tie isté slová sa vzťahujú na kaţdého človeka, ktorý prijíma sviatosť
krstu. Krstom sa stávame milovanými Boţími deťmi, ktorý nás denne zahŕňa svojou priazňou,
aby sme mohli ţiť šťastný plnohodnotný ţivot. Svätý krst je základom celého kresťanského
ţivota, vstupnou bránou do ţivota v Duchu. Bránou, ktorá otvára prístup k ţriedlam
duchovného ţivota človeka, k sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení
ako Boţie deti. Stávame sa Kristovými údmi v začlenení do Cirkvi Jeho tajomného Tela a
dostávame účasť na jej poslaní.
Krst sa nazýva aj:
 darom, lebo sa dáva tým, čo predtým nič nepriniesli
 milosťou, lebo sa udeľuje vinníkom
 krstom, lebo hriech sa pochováva vo vode

 pomazaním, lebo je posvätný a kráľovský
 osvietením (preţiarením), lebo je jasom a svetlom pre prijaté Slovo (poučenie)
ktorým sú pokrstení duchovne osvietení
 kúpeľom, lebo obmýva
 pečaťou, lebo je zachovaním a potvrdením Boţej nadvlády.
Od dňa Turíc Cirkev slávila a vysluhovala sviatosť krstu. Aj samotný Peter, prvý pápeţ
horlivo kázal: „Robte pokánie a nech sa kaţdý z vás dá pokrstiť v mene Jeţiša Krista na
odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“ (Sk 2,38) V udeľovaní krstu
pokračujú aj apoštoli a ich spolupracovníci a udeľujú ho kaţdému, kto verí v Jeţiša: ţidom,
bohabojným i pohanom. Krst sa vţdy javí ako spojený s vierou: „Ver v Pána Ježiša a budeš
spasený ty aj tvoj dom,“ hovorí svätý Pavol stráţcovi väzenia vo Filipách. A rozprávanie
pokračuje: „… a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci“ (Sk 16,31.33).
V prvých storočiach sa krst udeľoval dospelým- katechumenom, ktorí sa pripravovali na
krst minimálne dva roky. Od tejto praxe sa neskôr upustilo, pretoţe aj deti sa rodia s dedičným
hriechom a aj ony potrebujú znovuzrodenie v krste, aby boli vyslobodené z moci tmy a
prenesené do kráľovstva slobody Boţích detí. Krst detí zvlášť ukazuje, ţe milosť spásy je
nezaslúţený dar. Cirkev a rodičia by teda pripravili dieťa o neoceniteľnú milosť stať sa Boţím
dieťaťom, keby mu krátko po narodení neudelili krst. V byzantskom obrade sa pri krste
udeľuje aj myropomazanie (birmovka) a Eucharistia. V latinskom obrade je birmovka
a Eucharistia od krstu oddialená.
Hlavné dva účinky krstu sú očistenie od hriechov a znovuzrodenie vo Svätom
Duchu. Najsvätejšia trojica dáva pokrstenému posväcujúcu milosť, milosť ospravodlivenia,
ktorá ho:
- pomocou viery, nádeje a lásky (teologálnych čností) robí schopným veriť v Boha, dúfať
v Neho a milovať ho
- pomocou darov Svätého Ducha mu umoţňuje ţiť a konať pod vplyvom Svätého Ducha
- pomocou morálnych čností mu umoţňuje rásť v dobrom. KKC 1266
Zdroje: Katechizmus katolíckej Cirkvi (KKC); Stretnutia rodičov pred krstom dieťaťa- KBS

o. Matúš (kaplán)
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V nedeľu, 15.02.2015 vás pozývame vstúpiť do pôstneho obdobia
modlitbou pôstnej večierne s modlitbami sv. Efréma sýrskeho
o 15.00 hod.
V pondelok, 16.02.2015 je prvý deň veľkého pôstu, preto je prísny
pôst. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec. V stredy
a piatky je zdržanlivosť od mäsa. Každú stredu a piatok bude večer
slovenská Božská služba vopred posvätených darov. Do predaja
ponúkame brožúrky Moja modlitba, z ktorej sa modlíme túto
bohoslužbu.














Pozývame deti a mládež (9-30 rokov) našej farnosti na víkendový
relaxačno-tématický pobyt v Juskovej voli od 27.02.- 1.03.2015, na
ktorom sa môžu zúčastniť mladí z protopresbyterátu Prešov
a Vranov Čemerné. Cena pre členov CVČ je 10 eur, pre nečlenov
14,60. Zapísať sa môžete v kancelárii.
Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby spolu s deťmi prišli na
ďalšie stretnutie v nedeľu, 11.10 hod v pastoračnej miestnosti.
Vo štvrtok, 19.02.2015 k nám, na farnosť dokorán, zavítajú členovia
spoločenstva Pustovňa z Krakova a budú rozprávať na tému: Prečo
sa modliť v 21. storočí. (kontenplatívna modlitba, ťažkosti
každodennej modlitby…)
Cirkevná základná škola P.P. Gojdiča pozýva žiakov základnej školy
na bilingválne štúdium.
Gréckokatolícka farnosť bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča Prešov
Sídlisko III. ďakuje za milodary počas zbierky v našej farnosti na
stavbu farskej budovy. Spolu sa vyzbieralo 718 eur. Pán Boh zaplať.
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.
Dňa 22.02.2015 bude pri sv. liturgiách riadna zbierka na charitu I.
V sobotu, 28.02.2015 je druhá zádušná sobota. Po sv. liturgii bude
panychída s čítaniami hramôt
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