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Sláva Isusu Christu
Príhoda zo života Victora Huga hovorí o tom, že raz stretol
žobráka, ktorý od neho pýtal peniaze. Spisovateľ, žijúci v chudobe,
strčil ruku do vrecka, no nenašiel ani mincu. „Prepáč, bratku,
nemám, čo by som ti dal,“ povedal mu. „Už si mi dal, nazval si ma
bratom,“ odpovedal žobrák. Skutky telesného a duchovného
milosrdenstva idú ruka v ruke. Nemôžu jedno bez druhého
existovať. A tak dávame chudobným chlieb s modlitbou v srdci,
nehádžeme im ho do tváre. Výhodou skutkov duchovného
milosrdenstva je, že ich môžeme praktizovať kedykoľvek a
kdekoľvek, nepotrebujeme na to žiadne špeciálne prostriedky, len
otvorené a milosrdné srdce. „Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní,
oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa
navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj
vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!“ (Kol 3, 12 – 14)
Skutky milosrdenstva sú základným
životným programom každého veriaceho.
Nielen v mimoriadnom roku Milosrdenstva,
ale stále. Lebo k tomu nás vedie Sv. Duch.
Skutky, ktoré sa týkajú duchovnej stránky
človeka, majú viac na zreteli naplnenie
potrieb, ktoré sú pre náš večný život oveľa
potrebnejšie. V Posolstve k 31. svetovým
dňom
mládeže
pápež
hovorí:
„Milosrdenstvo nie je len o tom »byť dobrým
človekom« a nie je to len sentimentalita. Je
to miera našej autenticity ako učeníkov
Ježiša, a našej dôveryhodnosti ako
kresťanov v dnešnom svete.“ V Denníčku
svätej sestry Faustíny, apoštolky Božieho
milosrdenstva,
nachádzame
modlitbu:
„Pomôž mi, ó, Pane, aby moje oči boli
milosrdné... aby môj sluch bol milosrdný...
aby môj jazyk bol milosrdný... aby moje
ruky boli milosrdné... aby moje nohy boli
milosrdné...
aby
moje srdce
bolo
milosrdné...“ (Denníček 163) Tieto skutky
milosrdenstva nemáme vymenované na

jednom mieste, ako tie telesné (Mt 25, 35 36), ale taktiež vychádzajú zo Svätého
písma. Každé sa spomína niekoľkokrát,
stačí zalistovať v Knihe kníh. Ponúkam ku
každému po jednom príklade z Nového
zákona. 1. Poučovať nevedomých: „Vaša
reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby
ste vedeli, ako máte každému odpovedať.“
(Kol 4, 6) 2. Radiť pochybujúcim: „Nech vie,
že ten, kto vráti hriešnika z jeho bludnej
cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakryje
množstvo hriechov.“ (Jak 5, 20) 3.
Napomínať hriešnikov: „Keď sa tvoj brat
prehreší proti tebe, choď a napomeň ho
medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal
si svojho brata.“ (Mt 18, 15) 4.Odpúšťať
ubližujúcim: „Lebo ak vy odpustíte ľuďom
ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám
odpustí.“ (Mt 6, 14) 5. Tešiť zarmútených:
„Veď zármutok podľa Božej vôle spôsobuje
pokánie na trvalú spásu; zármutok sveta
spôsobí smrť.“ (2 Kor 7, 10) 6. Trpezlivo
znášať krivdu: „Preto všetko znášam pre

vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá
je v Ježišovi Kristovi, a večnú slávu.“ (2 Tim
2, 10) 7. Modliť sa za živých a mŕtvych:

„Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech,
ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu
dá život.“ (1 Jn 5, 16)

A môžeme ich nájsť obsiahnuté aj v známej modlitbe svätého Františka z Assisi. Pane,
urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť,
odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal
pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu vo
tmách, radosť tým, čo smútia. Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby
mňa potešovali, skôr chápať iných, než aby mňa chápali, skôr milovať iných, než aby mňa
milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame, len keď zabúdame na seba, nachádzame
seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia, len keď odumierame sebe,
povstávame k večnému životu. Nech nás všetkých k tomu posilňuje Sv. Duch a nech ho
horlivo nasledujeme.

o. Rastislav (farár)

"Mocou sv. Ducha I."
Drahí bratia a sestry, kto z vás už bol
niekedy nakupovať? Verím že všetci. Podľa
čoho ste nakupovali? Čo rozhoduje? Je to
cena, krása veci, vôňa? Ak si chceme kúpiť
nejakú
vec
a chceme,
aby
bola
kvalitná, aby nám vydržala dlho a aby bola
spoľahlivá pri používaní, prvým kritériom
nie je cena, ale značka daného výrobku. Čo
by sme z toho mali, ak by sme si kúpili len
to najlacnejšie, ale bolo by to nekvalitné.
Preto keď si ide horolezec, ktorý plánuje
výstup na vysoký vrch v Alpách ide kúpiť
oblečenie, nepôjde do čínskeho obchodu,
ale do značkového. A kúpi si kvalitné, ktoré
ho nezradí. To isté platí aj o iných
veciach... napr.: aute, televízore, mixéry,
počítači. (samozrejme, ak nám to naše
financie dovoľujú)
Značka výrobku nám teda prezrádza
firmu, ktorá vyrobila daný výrobok. Tá
sa nehanbí priznať k nemu, lebo tento
výrobok pozná a garantuje jeho istú kvalitu.
Značka výrobku je teda veľmi dôležitá.

Avšak existuje aj veľa fejkov, veľmi
jednoducho
povedané
nepoctivých
napodobenín čohosi, čo niekto vymyslel,
zaplatil a realizoval. Moja známa mi raz
ukazovala, aké nádherné sandále známej
značky kúpila na trhu za lacný peniaz. Bola
veľmi šťastná a naozaj tie sandále vyzerali
veľmi pekne. Avšak bola to len
napodobenina originálu.
Po dvoch mesiacoch sa jej na nich
čosi odlepilo a bolo po sandáloch. Radosť
sa zmenila na smútok.
Prečo
o tom
hovorím? Pretože každý z nás bol stvorený
ako originál, nie ako napodobenina niekoho
iného. A Boh chce, aby sme ostali ako
originál Boží originál. A každý z nás dostal
nádhernú značku tejto originality- je to
značka kresťan. Tá má garantovať istú
kvalitu a hovorí aj o tom, kto nás stvoril, kto
je našim pánom. Ale aký má byť taký
kresťan, podľa čoho ho spoznáme medzi
ostatnými? Čo sú tie znaky?

Veľmi pekne to je vidieť v 1. liste sv. apoštola Pavla Korinťanom: „ My sme blázni pre
Krista, ale vy ste múdri v Kristovi; my sme slabí, a vy silní; vy ste slávni, my znevážení. Až do
tejto hodiny sme hladní, smädní a nahí, bijú nás päsťami, sme bez domova, ťažko pracujeme
vlastnými rukami; keď nás preklínajú, my žehnáme, keď nás prenasledujú, my to znášame,

keď nás potupujú, my sa modlíme. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrheľmi pre všetkých
až doteraz.“ 1 Kor 4,10-13
Ak chceš žiť značkový život skutočného kresťana, môže sa stať, že budeš vyzerať ako
blázon pre Krista. Uvidíš svoju biedu a budeš sa cítiť slabý, možno budeš okolím znevážený.
Takto sa asi cítil aj apoštol Pavol, ktorý hovorí vo svojom liste, ako sa správa v ťažkých
chvíľach. Stretol sa s tým, že ho preklínali, ale on žehnal; prenasledovali ho, ale on to znášal;
potupovali ho, ale on sa modlil. Toto je značka kresťana. Lebo každý „normálny“ človek by
toho, kto ho preklína taktiež preklial; toho kto ho prenasleduje by odstránil z cesty a toho, kto
ho potupuje, by utlačil zbraňami jazyka. Ale značka kresťana je iná. Ale ako sa k tomu
dopracovať? Ako byť značkový a vyvarovať sa tomu, aby som len nevyzeral ako kresťan
a v skutočnosti som bol iba nejaká napodobenina? Ako sa správať ako originál?
Keď sa stretneš s niečím, čo je veľmi nádherné, veľmi chutné, štýlové, povieš si
„wooow“. A toto potrebujeme zažiť s Bohom. Potrebujeme zažiť „wow“ efekt. Potrebujeme
vidieť krásu Božieho stvorenia, v ktorom nechal Boh viditeľné stopy jeho lásky. Maj skúmavé
srdce. Preto je dobré chodiť do prírody nechať sa fascinovať, ako krásne funguje, ako tam
všetko žije v harmónii. Takisto môžeme a potrebujeme vidieť zásah Božej ruky aj v našich
osobných životoch cez záchranu od niečoho, cez pomoc v ťažkej chvíli, cez vyvarovanie sa
pred chybou. Takýchto Božích dotykov má každý z nás, len si to možno neuvedomujeme.
Ak uvidíš a zbadáš to, ako krásne Boh stvoril svet, zvieratá, prírodu do tých najmenších
detailov, môžeš si položiť otázku: „Ak toto všetko Boh nádherne stvoril, mňa by odflákol? “
Určite ťa neodfákol. Stvoril ťa dobre, veľmi dobre. Dal si na tebe záležať. Stvoril ťa krásneho/
krásnu. A túto krásu sme pozvaní odrážať do tohto sveta cez svedectvo, slovo, skutky,
postoje. V tom nám Boh chce pomáhať, preto máme byť v jeho blízkosti cez modlitbu,
sviatosti, aby sme mali silu. Lebo ak som s Bohom, ak som v jeho prítomnosti, ak sa sýtim
jeho slovom, jeho zmýšľaním, vtedy začnem nádherne voňať. Niektorí svätci dokonca voňali
až tak, že ich zachytil čuch človeka. Ja však v prvom rade myslím na duchovnú vôňu. Vôňa
priťahuje a preto aj kresťan má voňať Božou láskou, milosrdenstvom, pokojom,
priateľskosťou, striedmosťou.

1. Uvedomujem si, že si Boh na mne dal záležať? Prijal/a som sa taký/á aký/á
som. Čo mi na mne vadí?
2. Komu sa snažím podobať? Prispôsobujem sa druhým, nechám sa negatívne
ovplyvňovať druhými? Kde strácam identitu kresťana? V čom som Bohu
neverný? Chcem to zmeniť?
3. V čom mi už Boh pomohol, kedy som vnímal Božiu pomoc? Hnevám sa na
Boha, že nekoná?
4. Voniam

Božou

láskou,

pokojom,

obetavosťou?

Nemám

náhodou

chuť

všetkých zmeniť, prispôsobiť svojím predstavám? (pokračovanie nabudúce)

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 V pondelok a utorok vás pozývame pred sv. liturgiou na modlitbu















Molebenu k Presvätej Bohorodičke.
V stredu, 25.05.2016 vás pozývame na večiereň s lítiou pred
sviatkom.
Vo štvrtok, 26.05.2016 je odporúčaný sviatok Slávnostná poklona
prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána. Sväté liturgie
s myrovaním o 08:00 hod. (csl.) a o 18:00 hod. Na Bani bude
o 16:00 hod.
Hnutie Svetlo Život pozýva slobodných, rozvedených a ovdovelých na
katechézu a modlitby v sobotu 28.,05.2016 o 14:00 hod na
gymnáziu sv. Moniky.
V nedeľu, 29.05.2016 bude farská zbierka na vežu chrámu.
V nedeľu, 29.05.2016 vás pozýva spoločenstvo Marana tha do kina
Scala na večer chvál o 19.00 hod.
V prvopiatkovom týždni spovedáme hodinu pred večernou sv.
liturgiou.
Vo štvrtok vás pozývame na večiereň s lítiou pred sviatkom o 19:00
hod.
V piatok, 03.06.2016 je prvý piatok a zároveň sviatok Najsladšieho
Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista Milujúceho ľudí. Sväté liturgie s
myrovaním budú o 08:00 (csl.), 18:00 a na Bani bude spoveď
o 15:00 hod a sv. liturgia o 16:00 hod.
Pozývame vás na evanjelizačný seminár Oheň v sobotu, 04.06.2016
od 09:00 hod., ktorý sa po rokoch koná v Prešovskej športovej
handball aréne na ulici Jána Pavla II.
V nedeľu, 05.06.2016 je v Prešove deň rodiny a v Sabinove je
odpustová slávnosť.
Centrum Juskova Voľa vás pozýva na gospelový Bárka fest v termíne
10.-12.06.2016 Viac na naśtenke.
Deti a mládež sa môžu hlásiť na letné stretnutia na Juskovej voli. Cena
pobytu je 50 eur. Viac na nástenke.
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