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

ročník X.

Úvodník
„Tak chlapci a už je tu Veľký pôst,“ povedala matka svojim trom chlapcom. „Tento rok sa
v Pôstnom čase vzdáme sladkostí a zmrzliny.“ „Ale, mami,“ odpovedal najmladší, „už sa tých
vecí vzdávame každý deň medzi odchodom do postele a raňajkami. Nestačí to?“ Väčšina z
nás je vo svojom vnútri ako ten malý chlapec. Neradi sa postíme a často si kladieme otázku, v
čom je skutočná hodnota pôstu. Načo nám bude dobré, ak si uprieme nejaké jedlo alebo
potešenie? Budeme svätejší? Premýšľajte však o tom, ako tvrdo trénujú športovci. Ženú
svoje telo na hranice možností. Dodržiavajú veľmi prísnu diétu. A to všetko preto, aby vyhrali!
Oplatí sa investovať do prípravy, aby mali radosť z víťazstva! A podobne je to aj s pôstom. Ak
lepšie pochopíme jeho ovocie, ochotnejšie sa budeme postiť. Najprv sa teda pozrime na
biblické príbehy o pôste a sebazapieraní. Biblia často predstavuje púšť ako posvätné miesto,
miesto skúšky, kde sa ľudia stretávajú s Pánom a vracajú sa obnovení a posilnení. Izraeliti po
úteku z Egypta štyridsať rokov putovali po púšti. Bol to čas očisťovania a prípravy na vstup do
zasľúbenej zeme (Dt 8, 2). Mojžiš sa štyridsať dní modlil a postil na vrchu Sinaj, aby sa
pripravil na stretnutie s Pánom a prijal Desatoro (Ex 24, 18). Keď Eliáša nasýtil Pán, našiel
silu na štyridsaťdňový pochod púšťou k vrchu Horeb. Keď sa skončil jeho pôst, aj on zažil
hlboké stretnutie s Pánom v podobe tichého, jemného hlasu (1 Kr 19, 1 – 13). A, samozrejme,
sám Ježiš sa štyridsať dní postil a modlil na púšti (Mk 1,13). V tej dobe nezažil len nesmierny
hlad, ale aj intenzívne diablove pokúšania. Ježiš odišiel na púšť hneď po krste. Tento čas bol
pre neho prípravou na službu – ale aj predobrazom jeho utrpenia, keď svoj život položí za
nás. Tieto príbehy ukazujú, že púšť a pôst sú veľmi úzko spojené najmä počas Pôstneho
obdobia. Boh nás v tomto čase milosti pozýva na našu osobnú púšť. Žiada nás, aby sme sa
do určitej miery oddelili od sveta, aby sme si upierali zvyčajné potešenia a mohli sa tak lepšie
stretnúť s Pánom. Ak dokážeme v Pôstnom období spojiť svoj pôst s týmto pozvaním na púšť,
zakúsime mnoho milostí ako Eliáš, Mojžiš a Ježiš. Budeme počuť Boží hlas. Budeme sa od
neho učiť. Nájdeme novú silu, aby sme konali Božiu vôľu a boli znamením jeho dobroty pre
ľudí vo svojom okolí.
„Keď sa postíte... váš Otec, ktorý vidí aj v skrytostí, vám odplatí“ (Mt 6, 16. 18). Všimnite
si podmienku v tomto texte. Ježiš nepovedal: „Ak sa budete postiť.“ Povedal: „Keď sa postíte.“
Naozaj chce, aby sme prijali túto duchovnú prax, lebo vie, že nás to nesmierne požehná. Áno,
pôst znamená sebazapieranie, ale znamená aj oveľa viac. Keď pôst spojíme s modlitbou,
zažijeme duchovné zmeny. Mojžiš dostal Desatoro prikázaní. Eliášova viera sa obnovila.
Ježiš skončil pôst „v sile Ducha“ a začal kázať a konať zázraky (Lk 4, 14). Môžeme zažiť
zmeny, ak sa v tieto dni budeme zapierať a intenzívnejšie sa zameriame na Ježiša. Náš Otec
nás odmení darmi radosti, pokoja a uzdravenia – nie preto, že sme presvedčili Boha, aby nás
požehnal, ale pretože sme sa zbavili rozptýlení a Boh nás môže naplniť svojou milosťou. Pôst
prináša zmeny, pretože nám pomáha vyčistiť myseľ. Pripomeňte si, že púšť je miesto ticha,
strohé miesto, kde je veľmi málo rozptýlení. Ak si počas pôstu dokážeme udržať vnímavosť na
túto púšť, objavíme alebo si lepšie uvedomíme v sebe oblasti, kde sme slabí alebo kde sme

upadli do hriechu. Ticho a sebazapieranie, ktoré sú podstatnou súčasťou pôstu, nás môžu
viesť k pokániu. Môžu nám pomôcť, aby sme boli pokornejší, otvorenejší na Ježišovu
prítomnosť v nás. A práve toto je pre nás dôležité.

o. Rastislav (farár)

Liturgické okienko: Krst V.
V minulom čísle sme sa venovali krstu z pohľadu cirkevného práva. V tomto článku
chcem upriamiť pozornosť na teologický pohľad samotného obradu. Krst vo východnom
obrade začína pri zádveriach chrámu. Kňaz kladie ruku na dieťa, ktoré drží na rukách jeho
mama a modlí sa za ňu. Ďakuje Bohu za to, že ju zachránil a prosí ju o očistenie od každého
hriechu a každej poškvrny. Taktiež sa modlí aj za dieťa a vyprosuje mu, aby bolo požehnané
vzrastom, posvätením, chápavosťou, miernosťou a dobrým zmýšľaním. Prosí Boha o to, aby
uznal dieťa za hodné prijať duchovné svetlo a aby bolo pripojené k duchovnému stádu- cirkvi.
Dieťaťu vyprosuje to, aby Boh zaháňal od neho každú nepriateľskú silu, ktorá sa snaží
škodiť životu človeka. Taktiež vzýva naplnenie jeho srdca vierou, nádejou a láskou k Bohu.
Prosí o to, aby na neho hľadeli Jeho oči milosrdným pohľadom a Jeho uši nech vypočujú
každú prosbu pokrsteného. Pohľad Ježiša Krista je pohľad lásky a milosrdenstva. Spomeňme
si len na pohľad Ježiša, ktorý daroval Petrovi, keď ho trikrát zaprel. Tento pohľad mení život
človeka a privádza ho k pokániu a k návratu. O takýto pohľad prosí pre pokrsteného.
V ďalšej modlitbe kňaz- druhý Kristus, priamo oslovuje diabla a pripomína mu moc Boha,
ktorý zvíťazil nad smrťou, ktorý chodil po morskej hladine, rozkazoval vetrom búrky, ktorého
pohľad roztápa vrchy. V mene Ježiša Krista kňaz prikazuje satanovi: „Plný strachu vyjdi
z tohto stvorenia a vzdiaľ sa od neho. Nevráť sa doňho, neutaj sa v ňom, nezaútoč naňho
a neúčinkuj v ňom ani v noci, ani vo dne, ani napoludnie, ani v inom čase, ale odíď do svojej
priepasti až do pripraveného veľkého súdneho dňa. Maj strach z Boha, ktorý sedí na
cherubínoch a hľadí do hlbín.... Vyjdi a vzdiaľ sa od nového Kristovho vojaka, ktorého si on,
náš Boh, vyvolil a označil pečaťou. Zaprisahávam ťa skrze toho, ktorý chodí na krídlach vetra
a robí zo svojich anjelov spaľujúci oheň: vyjdi a vzdiaľ sa od tohto stvorenia so všetkou
svojou mocou a so svojimi poslami.“ Tieto slová exorcizmu majú skutočne veľkú moc
a vyháňa sa ňou pôsobenie Zlého v živote človeka. Boh si tak označuje svoje teritórium
a svoje deti, ktorým chce to najlepšie. Je to podobné označeniu v Starom zákone, keď židia
natierali v egyptskom otroctve veraje dverí krvou baránka, aby do ich príbytku neprišiel anjel
smrti a nezabil všetko prvorodené. Boh si krstom označuje svoje deti. Avšak diabol to
napodobňuje a taktiež si snaží označiť svoje teritórium a panovať na ňom. Robí to cez rôzne
symboly, amulety, sošky z iných náboženstiev, rôzne postavičky čarodejníc na metlách,
zvonkohrami a aj červenou šnúrkou. Ak ju rodičia dávajú na ruku dieťaťa, popierajú vlastne
všetko to, čo sa v krste deje, pretože už neprosia o ochranu Boha, ale svoju vieru vkladajú do
červenej šnúrky. Takto vystavujú svoje dieťa duchovnému nebezpečenstvu... Veď všetku
ochranu človek dostáva pri krste, už len ju treba udržiavať pravidelnou modlitbou rodičov pri
dieťati, náboženskými predmetmi v izbe, sviatosťami a účasťou na liturgiách. Nepodceňujme
to, že deti tomu nechápu. Oni sú oveľa viac citlivejšie na duchovno, ako dospelí.....
Preto kňaz v mene Ježiša Krista ďalej v modlitbe exorcizmu trikrát dýcha na ústa,
čelo a hruď dieťaťa a hovorí: „Vyžeň z neho každého zlého a nečistého ducha, ktorý sa skrýva
a hniezdi v jeho srdci. Ducha lesti, ducha zla, ducha modloslužby a každej nečistoty, ktorá
pôsobí podľa diablovej náuky. Urob ho duchovnou ovečkou svätého stáda tvojho Krista,
ctihodným údom tvojej cirkvi, synom a dedičom tvojho kráľovstva...“ Následne sa s krstnými

rodičmi a dieťaťom otáčajú na západ, ktorý je
symbolom tmy a smrti. Trikrát sa pýta krstných
rodičov, ktorí zastupujú dieťa: „Zriekaš sa
satana, všetkých jeho skutkov, všetkých jeho
poslov, všetkej jeho služby a všetkej jeho
pýchy?“ Krstní rodičia odpovedajú: „Zriekam sa.“
Následne sa otáčajú na východ, z kadiaľ
vychádza Slnko. Slnko symbolizuje Ježiša
Krista, pretože dá va svetlo tomuto svetu. Trikrát
sa pýta krstných rodičov: „Zjednocuješ sa
s Kristom?“ Krstní rodičia odpovedajú: „Zjednocujem sa.“ Každý z nás v živote túži po
víťazstvách. Tým najväčším víťazstvom je víťazstvo nad hriechom a večnou smrťou, do ktorej
sa snaží diabol vtiahnuť každého z nás. Toto víťazstvo môžeme zažiť jedine prostredníctvom
vzťahu a spolupráce s Ježišom Kristom. Tento vzťah má byť naplnený vierou. Preto sa kňaz
ďalej pýta: „A veríš mu?“ Krstní rodičia odpovedajú: „Verím mu, lebo je Kráľ a Boh.“ Po tejto
odpovedi nasleduje Nicejsko-carihradské vyznanie viery. Pokračovanie nabudúce

o. Matúš (kaplán)
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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.
Dňa 21.03.2015 je Akatistová sobota. Po sv. liturgii sa modlíme Akatist
k Presvätej Bohorodičke.
Dňa 25.03.2015 je prikázaný sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke.
Liturgie sú o 08:00 (csl.) o 12:30 a o 18:00 je Večiereň s liturgiou sv. Jána
Zlatoústeho. Po liturgiách je myrovanie. V tento deň je voľnica.
Z dňa 28.03.2015 (sobota) na 29.03.2015 (nedeľa) je zmena času o hodinu
dopredu.
V nedeľu, 29.03.2015 je veľkonočná spoveď v našom farskom chráme
o 15:00 hod. O 17:00 je sv. liturgia.
V nedeľu, 29.03.2015 je kvetná nedeľa s požehnaním ratolestí a myrovaním.
Srdečne pozývame všetkých mladých vo veku od 14 rokov vyššie na Kvetný
víkend v Juskovej voli v termíne 27.-29.03.2015, ktorý vyvrcholí nedeľným
stretnutím s vladykom Jánom Babjakom vo Veľkej zasadačke Okresného
úradu v Prešove o 13:30 hod. Na toto stretnutie sú pozvaní aj tí, ktorí sa
nezúčastnia víkendu na Juskovej voli. Pre účastníkov víkendu na Juskovej voli
je v cene zahrnutý aj odvoz autobusom späť do Prešova. Cena pobytu pre
členov CVČ je 12 eur, pre nečlenov 16,60 eur. Nahlásiť sa treba na
skolacentrum@centrum.sk, alebo na t.č. 057/ 4490 290, 057/ 4490 761,






Cirkevné gymnázium 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.
Srdečne vás pozývame na stretká mladých každý utorok po sv. liturgii a
starších mladých vo veku 20-30 rokov každú stredu po sv. liturgii v farskej
kancelárii. Budeme radi, ak sa mladí našej farnosti budú poznať. Preberáme
zaujímavé témy ako priateľstvo, odpustenie, výber povolania... zavolajte aj
svojich známych.

Zábavné okienko
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