Farský list
19.6.2016

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

13
2016
ročník XI.

Sláva Isusu Christu
Je naozaj peknou pochvalou i pekným uznaním, keď sa o niekom vraví, že je
pracovitý. Podobne, ako sa hovorí o iných vlastnostiach človeka, aj v prípade
pracovitosti platí, že nik sa takým nenarodil, ale že sa k tomu dopracoval.
Pracovitosť – tak ako iné cnosti – môže teda človek „získať“ vlastným úsilím,
vlastným snažením. Práca pritom patrí k prirodzenosti človeka – keď ju zanedbáva,
zanedbáva aj svoje človečenstvo. Práca nás čaká každý deň... „Človek už tým, že bol
stvorený uprostred viditeľného vesmíru na obraz a podobu samého Boha a že bol
poverený podmaniť si zem, je od svojho počiatku povolaný na prácu. Prácou sa líši
od ostatných stvorení... Iba človek je schopný pracovať a len človek vykonávaním
práce napĺňa svoju existenciu na zemi.“ (Ján Pavol II. – Laborem exercens).
Práca teda patrí k základným
rozmerom ľudskej existencie. Človek je
povolaný podmaniť si zem a vládnuť
nad ňou, čo sa uskutočňuje
prostredníctvom práce. Práca ale nie je
vždy iba radosťou, nerobí sa vždy
ľahko, bez ťažkostí. Stále totiž platia
slová z raja: „V pote svojej tváre budeš
jesť svoj chlieb.“ (Gn 3, 19). Práca je tak
spojená s námahou, s úsilím i s obetou,
preto sa k nej musíme niekedy aj nútiť.
Každú prácu si však musíme vážiť –
potrebné je totiž uvedomiť si, koľko
času a námahy do nej vložili iní. Človek
do svojej práce vkladá veľa – svoj um,
svoju vôľu, lásku, radosť, fantáziu, svoj
cit... Čím viac lásky do nej dá, tým je
jeho práca cennejšia... Dnes počuť
sťažnosti rodičov na vlastné deti, že
nechcú
pracovať,
že
doma
nepomáhajú, že sa nezapájajú do práce
rodiny, sú lenivé. Deti je však potrebné

viesť k práci – samozrejme, primeranej
veku – odmalička. Každý by mal teda
mať svoje veľké i malé povinnosti. K
pracovitosti je tak nevyhnutné viesť a
vychovávať. A dobrej práci je nutné
učiť sa – aby bola kvalitná, dôkladná,
aby bola vykonaná so správnym
úmyslom, aby bola radostná, aby sa
stávala modlitbou... V podobnom
duchu znie i dávne pravidlo: „Ora et
labora!“, čiže „Modli sa a pracuj!“
Nevyhnutné je teda spájať prácu s
modlitbou, oslavovať Boha prácou...
Robiť veci nielen s Pánom, ale vedieť
ich robiť – nezištne – i pre Boha... Aj
Sväté písmo nás veľakrát poúča o práci
a pracovitosti. Z práce má mať človek
tiež radosť... Je preto správne tešiť sa z
práce svojich rúk, aby sa na náš chlieb
každodenný zarábalo v kresťanskom
duchu evanjelia, čiže zodpovedne,
vytrvalo, poctivo a s láskou.

Jedno staré známe príslovie hovorí, že práca človeka šľachtí. Z neho tiež
vyplýva, že lenivosť človeka degraduje, robí úbohým. Proti bežnému ľudskému
pokušeniu – lenivosti – je tak potrebné bojovať, a to najlepšie pracovitosťou.
Protikladný postoj treba zaujať aj voči ostatným pokušeniam: pokorou bojujeme
proti pýche, pravdivosťou proti falošnosti. Lenivosť sa môže skrývať i v nedbalosti,
nedôslednosti, nepoctivosti či nevytrvalosti v práci, keď svoje povinnosti
„prekladáme“ na druhých. Aj s týmito „nedokonalosťami“ musíme zápasiť a
premáhať ich, aby naša práca naozaj dobre slúžila iným a bola hodnotná, pevná a
trvácna. Kvalitná práca by mala byť i dobre odmenená – okrem tej činnosti, ktorou
chceme poslúžiť druhým, ktorú chceme obetovať Bohu... Druhú krajnosť pri práci
(niektorí hovoria, že je to obrátená tvár lenivosti, akoby druhá strana mince)
predstavuje workoholizmus. Ide vlastne o chorobnú závislosť na práci, o
„preháňanie“ s prácou. Človek môže byť závislý na nejakej látke (na alkohole, káve
či drogách), na rýchlych výsledkoch, na nejakej osobe ale i na práci. Boh už nie je na
prvom mieste – vystriedala ho práca alebo neuspokojené vnútro človeka. Takáto
osoba sa už nevie zastaviť, nevie pochopiť svoj problém. Dôležité je preto vedieť sa
zamyslieť nad tým, čo je v živote naozaj podstatné. Prajem Vám, aby ste boli všetci
pracovití, ale nie otroci práce. Zostaňte slobodné Božie deti. Chráňte sa nielen
lenivosti, ale aj druhého extrému – workoholizmu. Boh totiž zveril človekovi prácu
preto, aby zušľachťoval seba i svet, nie aby sa zotročoval workoholizmom alebo
ochudobňoval lenivosťou. Čas leta, čas prázdnin nesmie byť časom nudy, pasivity,
lenivosti ale ani otroctvom. Robme veľa dobra.
o. Rastislav (farár)

"Božia slza"
V živote je viacero udalostí, kedy človekov tečú slzy po tvári. Je to vtedy, keď
mame dajú prvýkrát na ruky jej dieťa, je to vtedy, keď prosí o požehnanie pre
svadbou, keď rodič vidí jeho dieťa vystupovať na pódium pre diplom z vysokej školy.
Fanúšikovia plačú na štadiónoch, keď ich hráči vyhrajú či prehrajú. Plače sa na
pohrebe pri rakve milujúceho otca, mamy, syna dcéry.... plače sa vtedy, keď doma
dusno, ticho...
Slzy hladia naše líca keď je ťažko ale aj vedy, keď srdce stíska pocit radosti a
šťastia. Slzy naznačujú, že človek má city a vyjadruje ich navonok. Zrejme viac plačú
ženy, lebo majú citlivejšie srdcia, ale aj mužom, aj tým najtvrdším, vyjde niekedy
slza z očí. Možno ste už videli film Umučenie Krista , ktorý režíroval Mell Gibson.
V tomto filme je jedna veľmi zaujímavá. Ježiš Kristus je pribitý na kríž, popri ňom
dvaja muži. Pár vojakov a najbližších, ktorí mali odvahu ostať pri kríži. Svet stíchol,
lebo doráňaný a opovrhnutý Ježiš poslednýkrát vydýchol. A vtedy v tom filme sa
celá scéna Golgoty začala zhora vzďaľovať a keď už bolo vidieť zďaleka, zrazu ju bolo
vidieť cez slzu Otca, ktorá padala na zem ku krížu Syna. Otec plače, Otec sa díval na
to všetko cez zaslzené oči, s ľútosťou. A prečo? Lebo Boh má ľútostivé srdce. Jeho

srdce sa vie rozcítiť, rozľútostiť nad
bolesťou a trápením. Svet nám núka
obraz Boha ako toho, ktorý je tyran,
necitlivý, nechápavý a arogantný. Ale Boh
taký nie je. Jeho mentalita sa ukazuje aj
v Biblii, keď ho Adam a Eva zradili. Vtedy
ich Boh hľadal, lebo boli ukrytí. Keď boli
židia v egyptskom zajatí, Bohu to bolo
ľúto a preto ich vyslobodzuje a pomáha
im v mnohých bojoch s inými národmi.
Keď boli na púšti hladní, dával im mannu,
keď boli smädní, zaobstaral im vodu
a našli by sme ešte iné príklady, kedy bolo Bou ľúto človeka. A čo Nový zákon? Akú
mentalitu ukazuje Boh tam? Takú istú, ba ešte výraznejšie ukazuje to, že ľúbi
človeka, že mu na ňom záleží.
Ak by to tak nebolo, určite by sa nezastal pred ukameňovaním Márie
Magdalény- cudzoložnice. Určite by sa nepristavil pri Matúšovi, ktorý žil v otroctve
peňazí na mýtnici. Určite by nedovolil žene, aby mu umývala nohy svojimi vlasmi.
Nepriblížil by sa ku chromým, posadnutým, vopred odsúdeným spoločnosťou. Boh
by to nerobil. Bohu záleží na dobre človeka, na tom, aby nekráčal zlou cestou.
Preto, keď sa pristavil pri Jeruzaleme, bolo mu ľúto, že sa nechcú pri ňom
zhromaždiť ako kuriatka pri sliepke. Bohu je ľúto, keď sa človek nechce priblížiť
k nemu. Ďalej Ježiš zaslzil, keď zomrel jeho priateľ Lazár, ktorého vytiahol živého
z hrobu smrti. „Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel
sa v duchu a vzrušený sa opýtal: "Kde ste ho uložili?" Povedali mu: "Pane, poď sa
pozrieť!" A Ježiš zaslzil. Židia povedali: "Hľa, ako ho miloval!“´Mt 11,33-36 Boh robí
všetko preto, aby nás priblížil bližšie k sebe, ku svojmu srdcu. Nie si mu ľahostajný.
Nie je mu jedno, čo prežívaš, čo ťa trápi, bolí tlačí. Čo teda robiť? Čo Bože odo mňa
chceš, keď ma nechávaš trpieť, keď sa mi nedarí? Čo mám robiť? Ježiš povedal:
„Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe
poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod
krídla, a nechceli ste.“ Lk 12,34 Boh nás volá k sebe. S krížom, bolesťou,
nepochopením smeruj svoje srdce k jeho srdcu. Lebo keď sa trápiš, Boh sa na teba
díva cez slzy s ľútosťou. Ale jeho slza nie je deptajúca, nie je koncom plným smútku.
Pretože jeho láska posúva život aj vtedy, keď končí. Aj keď Ježiš zomrel na kríži, Boh
Otec to posunul ďalej. Kde? Do vzkriesenia-víťazstva. A tam chce Boh pohnúť aj tvoj
a môj život. Približujme sa preto cez modlitbu, sviatosti, čítanie Božieho slova, cez
pokánie a pôst do Božej blízkosti, lebo iba v jeho blízkosti sa náš mentalita
porazených bude meniť na mentalitu víťazov.
o. Matúš (kaplán)
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V pondelok a utorok vás pozývame pred sv. liturgiou na modlitbu Akatistu k Ježišovi
Kristovi alebo Molebenu k srdcu Ježišovmu
V kancelárii si rodičia môžu vyzdvihnúť dvd a foto z 1. Sv. prijímania.
Druhé kolo prijímacích skúšok na Gymnáziu P.P. Gojdiča bude 21.06.2016 na
štvorročné štúdium a na päťročné – bilingválne štúdium.
Vo štvrtok, 23.06.2016 vás pozývame modliť sa veľkú večiereň s lítiou o 19:00 hod.
V piatok, 24.06.2016 je v katedrále Jána Krstiteľa odpustová slávnosť o 10.00 hod.
Homíliu prednesie vladyka Ladislav Hučko, pražský dekanát.
V piatok, 24.06.2016 bude sv. liturgia iba o 18:00hod. s myrovaním. Tento deň je
voľnica.
V sobotu, 25.06.2016 je v Ľutine stretnutie prvoprijímajúcich detí s púťou rodín.
Program začína o 10.00 archijerejskú sv. liturgiou. Program pokračuje programom pre
deti a prednáškou Richarda Vašečku.
V nedeľu, 26.06.2016 pozývame na Večer chvál s katechézou spoločenstva Marana tha
do športovej haly na baštovej ulici o 19:00 hod.
V stredu, 29.06.2016 je prikázaný sviatok s. apoštolov Petra a Pavla. Sv. liturgie
s myrovaním, ktoré bude zároveň zbierkou na dobročinné dielo pápeža budú o 8:00
(csl.), 10: 00 (autistická škola), 16:00 na bani a o 18:00 hod.
Vo štvrtok, 30.06.2016 vás pozývame na Príbeh z Tamiru v kine Scala o 18:00 hod. Viac
na plagáte.
V centre pre rodinu Sigord sa organizuje škola Otcovo srdce v termíne 01.-06.7.2016
viac na stráne centrumsigord.sk
V sobotu, 02.07.2016 bude v našej farnosti mariánske večeradlo.
V sobotu, 09.07.2016 je v Ľutine Púť rómskych rodín.
Pozývame vás na duchovnú obnovu scharizmatickým katolíckym kňazom z Indie,
misionárom milosrdenstva v Košiciach v Steel aréne v termíne 08.-10.07.2016. Online
prihláška je na stránke www.duchovniobnova.cz.
Gréckokatolícky seminár v Prešove organizuje miništrantský tábor v termíne 04.7.08.07.2016 Cena tábora je 40 eur. Hlásiť sa môžete v kancelárii.
Deti a mládež sa môžu hlásiť na letné stretnutia na Juskovej voli. Cena pobytu je 50
eur. Viac na nástenke.
Dirigent Pavlo Vasiľ vydal knihu o zbore sv. Romana Sládkopevca, ktorú si môžete
zakúpiť v kancelárii z 10 eur.
Poukaz pre bezdomovcov si môžete zakúpiť v kancelárii. Jeho cena je 0,30 centov.
V kancelárii si môžete zakúpiť trojramenný nástenný kríž do domácností v cene 10 eur.
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