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

ročník X.

Úvodník
Len nedávno sme ešte vonku zažívali mínusové teploty, no počasie sa už pomaly
začína meniť. Zdá sa, že prichádza očakávaná jar. Hoci oficiálne jar začína 21. marca, vonku
počúvame prebúdzajúce sa vtáctvo. Stačí si zájsť do prírody a hneď zaregistrujete, že
všetko ožíva. V meste tento pocit nadobudneme trocha neskôr. Niežeby v meste nebolo
vtáctvo, veď holuby sú v ňom počas celého roka. Vonku v prírode je to však iné. Všimol som
si sám na sebe jednu vec. Ak si do prírody dlhšie nezájdem, v živote mi začne niečo chýbať,
čo nájdem až vtedy, keď sa vyberiem do prírody. Je neskutočné, aký vplyv má na človeka
čerstvý vzduch. Ako kresťania sme prijali Božie Slovo, Božie spasenie a Božie odpustenie.
Potom sme možno zažili trochu sklamania, nepochopenia, či opovrhnutia. Ale to nás
nezastavilo! To, čo nás často zastavuje, sme my sami. Môžeme trochu poľaviť, alebo sa
začneme vracať k starému spôsobu života. Ale vždy je čas na nápravu v Bohu, čas na
čerstvé Slovo, čas na občerstvenie od Boha alebo aj od brata. Je to tak, ako v prírode. To,
čo bolo predtým zmrznuté a chladné (hoci nie mŕtve, ale určite bez života, i keď s
potenciálom silného života), počas jari zakvitne, stáva sa novým, čerstvým, voňavým,
niečím zvláštnym. Veď na Paschu sme videli, že Boh sám bol v hrobe a ožil. A tak je to, aj s
nami kresťanmi. Aj keď ako Božie deti ochladneme a nejavíme známky života, ten potenciál
k životu, ktorý do nás vložil Boh, to večné semeno Božieho Slova, nám dáva milosť prebudiť
sa, precitnúť v Bohu. Nie preto, že prichádza jar, ale pre Boha samotného, ktorý potrebuje
živých, prebudených synov a dcéry. Pre nás samotných, aby sme nešli cestou zahynutia, ale
cestou života. List Rimanom 8:16 nám hovorí, že „sám ten Duch svedčí, že sme deťmi
Božími“. Sám Boh ti dáva svedectvo, že si jeho synom alebo dcérou, aj keď si zamrznutý,
alebo sa nad tebou vznáša pomyselné mračno nepriaznivých okolností života. On sám k
tebe prehovára: „SI MÔJ, SI MOJA“. Vo verši 14 tej istej kapitoly však Pavol vyučuje, že
synmi a dcérami Božími sú tí, ktorí sú vedení Duchom živého Boha. Tak, ako po zime musí
prísť jar, ani ty nemáš inú možnosť ako vyrásť a byť vedený Duchom živého Boha. Nech by
si prežil akúkoľvek tuhú duchovnú zimu, pamätaj si, že po zime prichádza jar. A tá pre teba
môže priniesť novú vlnu občerstvenia v Bohu. Boh k tebe volá: „Zima pominula a v našej
zemi počuť hlas hrdličky, nože povstaň cirkev, priateľka a nevesta Božia, vymaň sa z osídla
hriechov - líšok, ktoré kazia vinicu (Pieseň Šalamúnova 2:11-12; 15). Boh znova hovorí, vstaň
a poď, lebo zima prešla. Nech ťa Boh obnoví a posilní, nech ťa naplní radosťou z Jeho spásy.
Christos Voskrese!

o. Rastislav (farár)

Tri písmená- áno alebo nie I. časť
Náš život je plný otázok a odpovedí. Otázky nás sprevádzajú počas celého života. Sú
rôzneho druhu. Napr. Koľko rožkov máte vo vrecúšku, či budete platiť cash, alebo kartou?
Koľko máte rokov, detí? Ako sa máš? Čo ťa bolí? Prečo sa tak správaš? Aké máš túžby?

Budeš sa so mnou kamarátiť? Pomôžeš mi? Si zdravý? Bolí ťa niečo? Trápi ťa niečo? Na veľa
otázok sa dá odpovedať slovom, ktoré sa skladá z troch písmen. Je to slovo Áno alebo Nie.
Často používame tieto slová a vyjadrujú jasný postoj. Buď áno alebo nie.
Možno si už zažil situáciu, keď si len začal čosi robiť a už sa to kazilo..... Možno keď si
mal rande s dievčaťom a skôr, ako by sa to začalo vyvíjať, už sa to pokašľalo. Alebo si
nastúpil do práce a hneď v prvý deň si čosi pokazil. Alebo si prvýkrát sadol do auta za volant
a skoro si spôsobil haváriu. Mne sa stalo, že keď som začal šoférovať a šiel som autom
s otcom. Ten mi na križovatke povedal aby som odbočil a ja som nestihol zareagovať
a dostal som sa do protismeru. A skoro som spôsobil haváriu. Mal som hrozný pocit
a strach. Možno si sa ráno zobudil s chuťou začať nanovo dobre svoj deň a hneď ráno si sa
pohádal s manželkou, manželom, súrodencom a bol si tam, kde predošlý deň. Tvoje
predsavzatie sa skončilo veľmi rýchlo. Možno si chcel dať dobrej veci svoje „áno“ a skončilo
to opäť prehrou.
Prehrou to skončilo aj na začiatku v knihe Genezis. Keď si prečítame príbeh o Adamovi
a Eve a o ich zrade, vidíme jasne, že sa človek otáča Bohu chrbtom. Adam a Eva túžili byť
ako Boh a tým pádom by ho už nepotrebovali. Do tohto postoja sa snaží voviesť démon
každého z nás, pretože vie, že tento postoj je postoj prehry. V tomto postoji sa začne rúcať
život človeka. Začneš zažívať nepokoj, nepožehnanie, nervozitu, strach a smrť v rôznych
odtieňoch. Je to smrť vzťahov, smrť vychádzajúca zo slov, možno choroba, finančné
problémy, neplodnosť atď. V tomto čísle chcem poukázať na niektoré biblické príbehy,
v ktorých boli biblické postavy postavené tiež pred rozhodnutie za Boha alebo proti Bohu.
Aj oni mohli slobodne povedať áno, alebo nie.
Judáš
Veľmi zaujímavá postava. Kráčal horlivo za Kristom, a dokonca mal veľmi dôležitú
úlohu. Mal na starosti mešec s peniazmi, z ktorých čerpal a staral sa o ostatných. Jeho
problémom však bolo to, že mal vlastnú predstavu o Bohu, a preto sa ju snažil prerobiť.
Chcel Mesiáša, ktorý dvihne meč a vyženie všetkých Rimanov, ktorí okupovali ich územie.
Kristus však o sebe hovoril, že ho zabijú, že zomrie. A tak sa snažil za tie tri „stratené“ roky
kráčania s ním aspoň nejako odškodniť. Bolo to tridsať strieborných. Zradil Krista a spôsobil
mu veľkú bolesť. Chcel ho prerobiť na svoju predstavu. Možno aj tebe Boh stavia do života
ľudí, ktorí ti „nerežú“ a možno ich prerábaš. Možno to je tvoja žena, ktorú prerábaš podľa
svojho gusta, svojej predstavy. A ak taká nie je, vyčítaš jej to a zraňuješ ju, lebo nie je
prijatá. Je veľkou bolesťou ženy - keď nie je prijatá. Toto zranenie vzniká už v detstve, keď
otec nedá pocítiť svojej dcére, že je jeho princezná, že je krásna. A môže to pokračovať aj
v manželstve, ak to nezažíva od manžela. Mnohí muži si takéto zranenie tiež nesú vo
svojom živote od svojho otca, ktorý im v detstve a v puberte nedal zažiť, že sú dobrí, že
majú cenu, že sú schopní. Ak nezažijú pochvalu od svojich otcov, ale len nadávky, výčitky
a počujú stále len o svojich nedostatkoch, sú zranení a v podvedomí ich toto zranenie
ovplyvňuje aj v dospelosti. Ak manžel neprejaví prijatie a skutočnú lásku manželke,
nepoďakuje jej už za „samozrejmé“ veci, bolí ju to a nie je vo svojej koži. Žena je ako
kvietok, ktorý je potrebné polievať láskou, prijatím a komplimentmi. Ak to nerobí, otvára sa
jej zranenie od jej otca. Vtedy sa ešte nevedela brániť, ale už ako dospelá sa bráni slovom,
výčitkou, hnevom, nerozprávaním sa s manželom, urazenosťou atď. Ak žena zase
neprejavuje lásku mužovi, hlavne pochvalou, tým, že si ho váži, že pre ňu veľa znamená, ale

naopak, dopuje ho výčitkami o jeho neschopnosti, lenivosti, naničhodnosti, práve vtedy
otvára ranu od jeho otca. A muž sa už tiež vie brániť. Bráni sa hrubosťou, násilím, hnevom,
chladnosťou v intímnom živote, uberá sa k nečistým videám a niektorí si nájdu inú ženu, pri
ktorej cítia, že sú potrební a schopní. Vidíme, ako jednoducho môže dôjsť ku katastrofe
v manželstve. A to kvôli jednoduchej príčine: neprijatiu toho druhého s jeho vlastnosťami. Ak
si sa v tomto postoji našiel, rýchlo z neho von! Ak si manžel, otec, začni ženskému
pokoleniu (svojej manželke a dcérke) lichotiť, prejaviť jej, že je pre teba krásna a cenná. Ak
si manželka, mama, začni svojmu manželovi a synovi ďakovať za starostlivosť, jeho
schopnosti, ktoré si vážiš. Každý z nás potrebuje prijatie, nie prerábanie. V tom nám chce
Ježiš pomáhať, aby nás vyviedol z postoja neprijatia toho druhého do postoja prijatia
a lásky. Pretože láska premieňa srdce človeka. Láska má moc meniť ľudí podľa Božej vôle,
nie svojej.

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 Prvopiatková spoveď chorých nebude v piatok, ale vo štvrtok,
30.04.2015 doobedu. Spoveď v chráme bude vždy hodinu pred sv.
liturgiou.
 V našej farnosti rozbiehame cyklus katechéz: 10 Božích prikázaní. Vo
štvrtok o 19:00 vás pozývame na 1. katechézu: I. Božie prikázanie.
 V piatok, 01.05.2015 sa uskutoční turistický deň pre deti a mládež na
trase Veľký Šariš- hrad- Šarišské Michaľany ihrisko.
 V piatok, 01.05.2015 je spoveď na Bani o 15:000 hod a o 16:00 sv.
liturgia. V tento deň je voľnica.
 Dňa 02.05.2015 je nácvik a prvá svätá spoveď prvoprijímajúcich detí
ich rodičov od 09:00 hod a 03.05.2015 je slávnosť prvého svätého
prijímania o 09:45. Z kapacitných dôvodov vás prosíme, aby ste
z lásky k príbuzným prvoprijímajúcich detí prišli radšej na sv. liturgiu
o 08:00 hod. za pochopenie ďakujeme.
 Kvôli 1. sv. prijímaniu v kostole na bani sa presúvajú naše sv. liturgie
v dňoch 10.05.2015 a 17.05.2015 z 10:00 hod. na 07:30 hod.
 V nedeľu, 03.05.2015 vás pozývame na púť seniorov v Litmanovej.
 V nedeľu,10.05.2015 je odpustová slávnosť b. biskupa Vasiľa Hopka
v Hrabskom.
 Pozývame všetkých na 6. Metropolitnú púť do Krakova v sobotu,
16.05.2015. Môžete sa hlásiť na autobus z našej farnosti.

 V záujme ochrany sviatostného tajomstva naliehavo žiadame, že
k sviatosti pokánia nesmú do spovednice nosiť penitenti mobilný
telefón.
 Zbierka na Ukrajinu stála pokračuj. Bližšie info na výveske.
 V kancelárii si môžete zakúpiť nástenný kríž, CD Peter Milenky,
Sládkopevci a Ľudka Koščová
 Dávame do pozornosti, že naša farnosť má nový email:
farnostsekcov@gmail.com
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