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

ročník X.

Úvodník
Jedno z označení Veľkého pôstu, ktoré
používa východná duchovnosť je duchovný rebrík, po ktorom vystupujeme zo
zeme do neba. Podobá sa tomu, ktorý videl
vo sne utekajúci Jakub. Na jednotlivých
stupňoch tohoto duchovného rebríka stoja
pozemskí anjeli a nebeskí ľudia. Takto
cirkev označuje veľkých a zbožných otcov
púšte i cirkvi, ako skúsených znalcov
duchovného života. Po tomto rebríku máme
všetci dvíhať svoju úroveň do vyššej kvality.
V Malachiášovi 3:3 čítame toto proroctvo o
Kristovi: „Posadí sa ako tavič a čistič
striebra
a prečistí
levítov...“
Jedna
kresťanka chcela tomuto textu porozumieť
lepšie a tak sa rozhodla navštíviť zlatníka
a pozorovať ho pri práci. Videla ako zlatník
vzal taviaci téglik so striebrom a držal ho
chvíľu nad priamym plameňom až kým sa
nezahrialo. Muž vysvetľoval, že proces
čistenia striebra sa začína tak, že zlatník
musí držať striebro priamo uprostred
najväčšieho plameňa, aby sa spálili všetky
prímesy a nečistoty. Po chvíli sa ho žena
spýtala, či je nevyhnutné aby bol prítomný
po celý čas procesu, kedy sa striebro
nachádza v plameni. Toto je odpoveď, ktorú
dostala: „Nielenže musím byť prítomný po
celý čas, ale musím ho aj bez prestania
sledovať. Pokiaľ by som totiž striebro
ponechal v plameni príliš dlhý čas, bolo by
zničené.“ Žena sa na chvíľu odmlčala
a potom mu položila ďalšiu otázku: „A ako
viete, kedy je prečisťovací proces
ukončený?“ Na to sa muž pousmial
a s úsmevom jej odvetil: „Milá pani, to je

veľmi jednoduché. Vtedy, keď v striebre
vidím sám seba.“ Boh chce konať veľké
veci skrze nás, avšak na to najskôr
potrebuje vykonať prácu v nás. Drahý
priateľ, ak dnes cítiš na svojom živote
páľavu Božieho prečisťovacieho ohňa,
vedz, že Božie oči spočívajú na tebe, až
kým v tebe nebude vypodobnený Jeho
obraz. Sme vo veľkom pôste, kedy sa má
každý z nás očistiť. A tento čas nazývajú
otcovia pobytom na púšti. Púšť je miesto,
kde nás Boh formuje a pripravuje. Mojžiš
s vyvoleným Izraelom 40 rokov blúdil po
púšti. Predtým, ako Ježiš začal svoju službu
ho Duch viedol, aby strávil 40 dní na púšti.
Apoštol Pavel prijal svoje zjavenia od Pána
práve na púšti v Arábii a bola to Judská
púšť, kde Ján Krstiteľ kázal a volal ľudí k
pokániu. Púšť je miesto, kde sa učíme byť
závislí na Pánovi. Miesto, kde si
uvedomíme, že to nezvládneme sami, že
veci, do ktorých nás Boh povolal sú oveľa
väčšie ako my samotní a teda potrebujeme
Jeho múdrosť, silu a uschopnenie. Možno
sa nachádzaš vo svojom živote tak ako
Mojžiš vo fáze púšte. Cítiš sa vyprahnutý a
bez sily pokračovať v ceste. V Matúšovom
evanjeliu
(kapitola
11,
verš
28),
nachádzame
toto
úžasné
Ježišovo
pozvanie: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa
namáhate a ste preťažení, ja vám dám
odpočinutie!“ Prichádzať k Nemu –
uprostred púšte a ťažkostí... Je to práve
vtedy, kedy nás naučí odpočívať v Ňom a
dôverovať Jemu samotnému. Tak smelo
kráčajme vpred.

o. Rastislav (farár)

Krst IV.
Katechizmus katolíckej Cirkvi píše: „Krst je
sviatosťou viery.“ Viera, ktorá je potrebná na krst nie
je dokonalá viera, ale je ešte len začiatkom, ktorý sa
má rozvíjať. Preto má viera u všetkých pokrstených
rásť. Preto majú v živote krstenca veľmi dôležitú
úlohu rodičia a krstní rodičia. Ich úlohou nie je
v prvom rade nakúpiť pekné veci a darčeky
pokrstenému dieťaťu, ale sprevádzať ho v živote
skrze rozprávanie o Bohu, učenie nových modlitieb
a samotnou modlitbou. Taktiež sa od nich vyžaduje
svedectvo príkladného života, ktorý bude motivovať
krstenca k aktívnemu životu s Bohom. Cirkev preto
pre dobro krstenca dáva určité logické pravidlá pre
uchádzačov za krstných rodičov.
Aby niekto mohol platne prijať úlohu krstného rodiča, vyžaduje sa, aby:
1. prijal sviatosť krstu, myropomazania a Eucharistie;
2. patril do Katolíckej cirkvi, pri zachovaní ;
3. mal úmysel vykonávať túto úlohu;
4. bol určený samým krstencom alebo jeho rodičmi, alebo poručníkmi, alebo ak nie sú,
vysluhovateľom;
5. nebol otcom alebo matkou, alebo manželským partnerom krstenca;
6. nebol potrestaný trestom exkomunikácie, aj menšej, suspenzie, prepustenia alebo
pozbavený práva vykonávať úlohu krstného rodič a.
K tomu, aby niekto úlohu krstného rodiča vykonával dovolene, sa navyše vyžaduje, aby
mal vek vyžadovaný partikulárnym právom a tiež viedol život primeraný viere a zodpovedajúci
úlohe, ktorú má prijať.
Z oprávneného dôvodu je dovolené prijať pre úlohu krstného rodiča veriaceho v Krista
niektorej východnej nekatolíckej cirkvi, ale vždy súčasne s katolíckym krstným rodičom.
(Kódex kanónov východných cirkví Kán. 685 - § 1-3.)
Z vyššie uvedeného vyplýva, že krstným rodičom môže byť iba ten katolík, ktorý prijal
všetky tri iniciačné sviatosti. Zároveň má žiť život primeraný viere, teda nesmie byť rozvedený,
alebo nemá žiť s partnerom bez sviatosti manželstva. Veď ako môže byť takýto kresťan
krstným rodičom- garantom a svedkom viery, keď sám žije neusporiadaný život. Bolo by to
všetko iba formálne. Ale krst nie je len úradnou záležitosťou, ale predovšetkým duchovnou.
Kňaz má preto dôkladne pripraviť rodičov a krstných rodičov na krst prostredníctvom
náuk. Má taktiež dohliadnuť na to, aby so sebou priniesli aj krstné listy pre overenie obradovej
príslušnosti veriacich. Obradovú príslušnosť získava dieťa po otcovi, ale to iba vtedy, ak sú
manželia sviatostne zosobášení. Ak obidvaja rodičia pred krstom žiadajú, aby bolo dieťa
zapísané do cirkvi matky sui iuris, kňaz tomu má vyhovieť. Ak však rodičia nie sú sviatostne
zosobášení, krstu sa nebráni, ale mamička je považovaná cirkevným právom za slobodnú
matku a dieťa získava obradovú príslušnosť po nej. Rodičia, ktorí chcú dať svoje dieťa
pokrstiť sa majú ohlásiť na farskom úrade tej farnosti, v ktorej žijú. Je to z toho dôvodu, aby
ich pastier -kňaz mal šancu viesť duchovne svoju ovečku.

Mnohokrát sa však stáva, že niektorí kresťania krst považujú len za mágiu vďaka ktorej
dieťa bude kľudne spať atď... Takíto rodičia mnohokrát putujú po viacerých farnostiach
a hľadajú kňaza, ktorý by im pokrstil dieťa bez toho, aby mali dôkladných krstných rodičov,
ktorí spĺňajú všetky požiadavky. Krst však nie je koniec, ale len začiatok. Pre niektoré deti je
to koniec, pretože ich rodičia nepraktizujú aktívne svoju vieru a nechodia vôbec do chrámu...
(pokračovanie nabudúce)

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 Vždy v pondelok a v utorok o 17:40 hod. vás pozývame pomodliť sa
Veľkopôstny moleben a v piatky o 17:00 hod. krížové cesty.
 Budúci týždeň je prvopiatkový, spovedáme vždy hodinu pred večernou sv.
liturgiou.
 Srdečne vás pozývame na Ekumenický deň svetových modlitieb žien, ktorý sa
uskutoční dňa 05.03.2015 o 17: 00 hod. vo Dvorane evanjelického kolégia,
Hlavná 137 v Prešove. Tieto modlitby budú obetované za Bahamy.
 Dňa 07.03.2015 je tretia zádušná sobota a 14.03.2015 je štvrtá zádušná sobota. Po
sv. liturgiách sa budeme modliť panychídu s čítaniami hramôt.
 Srdečne vás pozývame na krížovú cestu so skupinou Anastasis a tieňovým
divadlom v piatok, 13.03.2015 po sv. liturgii v našom chráme. Pozývame všetkých
stráviť čas s Bohom na jeho krížovej ceste, ktorá je prepletená krížovou cestou
každého z nás. Dovoľme Bohu dotknúť sa nášho srdca prostredníctvom piesní,
zamyslení a ticha.
 Dňa 13.-15.03 organizujú sestry redemptoristky vo Vranove nad Topľou
duchovné cvičenia pre dievčatá. Viac na nástenke.
 Dňa 13.-15.03.2015 vás pozývame na kurz Život viery v Sabinove. Viac na nástenke.
 Vzadu na poličke v chráme si môžete zakúpiť novú brožúrku Pobožnosť pred
Ikonou sv. rodiny v cene 1 euro. Z tejto brožúrky odporúčame modliť sa v každej
rodine v našej farnosti.
 Hľadáme záujemcov na správcu pastoračného centra.
 Cirkevná základná škola P.P. Gojdiča pozýva žiakov základnej školy na bilingválne
štúdium.
 Arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ otvoril proces blahorečenia Božieho sluhu
kňaza - rehoľníka Jána Ivana Mastiliaka. Ak žijú medzi nami očití svedkovia, ktorí
ho priamo poznali a chceli by svedčiť v procese skúmania, nech sa nahlásia na
farskom úrade.
 Hnutie fokoláre pozýva na stretnutie pri príležitosti 7. výročia úmrtia
zakladateľky Chiary Lubichovej na krajský úrad v Prešove (Biely dom) dňa
07.03.2015 o 14:00 hod. Účastníci programu sa môžu oboznámiť s históriou
hnutia aj spiritualitou jednoty, charizmou, ktorá sa rozšírila na Slovensko. Zaznejú
tu duchovné zamyslenia, umelecké vstupy, osobné svedectvá, časť programu
bude venovaná spomienke na kňaza o. Petra Wiederholda, ktorý tragicky zahynul
v Tatrách pred 50 rokmi.
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