Farský list
3.7.2016

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

14
2016
ročník XI.

Sláva Isusu Christu
Utečenci. Slovo, ktoré vyvoláva v našej spoločnosti strach, nenávisť a obavy.
Takí vzdialení a neznámi a predsa denne prítomní na titulných stranách našich
médií. Zneužívaní na predvolebnú kampaň, na zvýšenie čítanosti či rozdúchavanie
emócií. Kto a akí sú títo ľudia? Pozrime sa na nich zblízka očami sociálnej
pracovníčky z charity priamo v tábore. „Vo vnútri stanu sedia ženy, ktoré pripravujú
v skromných podmienkach zemiaky na obed, perú špinavé veci v maličkom lavóre,
kŕmia deti či len tak sedia pri káve alebo čaji a rozprávajú sa. Nedá sa opísať, s akou
láskavosťou a vďačnosťou prijímajú pomoc! Aj keď väčšina z nich nehovorí inak ako
po arabsky, jazykovú bariéru dokážu ľahko prekonať srdečné gestá a úsmevy. Keď si
chvíľu poprezerali obsah tašky zo Slovenska, prišla jedna žena a pohybom ruky
ukázala, aby som ju nasledovala. Prvé, čo mi napadlo, bolo, čo asi môže odo mňa
chcieť. Popravde, nemala som veľkú chuť ísť za ňou, ale keďže bola neodbytná,
súhlasila som. Po pár metroch sme prišli k prázdnemu stanu a ona mi prstom
ukázala, aby som bola ticho, a vošla dnu.
Keď som rozhrnula tenkú látku, zbadala som na zemi ležiace na deke malinké
bábätko. Nemalo viac ako pár mesiacov. Cítila som sa trápne kvôli tomu, aká som
bola podozrievavá. Tá žena sa so mnou len chcela podeliť o radosť zo svojho
dieťatka. To maličké ležiace na úbohej deke, zabalené v obyča jnej plienke, mi
pripomenulo iné dieťa, ktoré kedysi dávno ležalo rovnako chudobné na slame v
Betleheme. A ja som si uvedomila, že Boh je tu v tábore naozaj prítomný.“ Je zvlášť
blízko pri slabých, prenasledovaných, opustených a chudobných. Presne ako to
prisľúbil. „Po čase prišiel do stanu aj jej manžel a niesol si v malej plastovej nádobke
svoj obed. Myslím, že to bola miniatúrna porcia kuskusu. Muž mohol mať okolo
sedemdesiat rokov a keď ma zbadal, jeho prvé gesto bolo, že mi ponúkol ten svoj
maličký tanier s jedlom. V tej chvíli som len ťažko potlačila slzy, ktoré sa mi už-už
chceli preliať cez okraj viečok. Dojalo ma
vidieť pred sebou dvoch ľudí vo veku mojich
starých rodičov, ktorí sa tlačia v maličkom
stane a ponúkajú mi svoje jediné jedlo.
Musela som sa v duchu pýtať, ako je možné,
že z týchto ľudí máme u nás doma taký
veľký strach. Áno, hanbím sa. Za nás, za
Európu, ktorá sa tvári ako civilizovaná,

prosperujúca a moderná, a pritom je to len starena neschopná postarať sa ani o
vlastné deti, nieto ešte o slabých a chudobných, ktorí klopú na jej dvere a žiadajú ju
o pomoc. Hanbím sa za celú pokrokovú západnú kultúru, ktorá nemá zoči-voči
vojne, chudobe a násiliu žiadne riešenia. Hanbím sa tiež za všetky komentáre a
diskusie na našich fórach a sociálnych sieťach. Za každú nenávisť ukrytú dokonca
pod rúškom kresťanstva. Za moderných pokrytcov oháňajúcich sa vierou, tradíciou
a predkami, ktorí vôbec nepochopili, o čom je v skutočnosti kresťanstvo. Dovolím si
povedať, že dnes by bol Ježiš ako prvý prítomný medzi utečencami v tábore. A tak
ako vtedy, aj dnes by ho za to niektorí moderní farizeji odsúdili. Ježiš nikdy nekázal
svojim učeníkom stavať ploty, zatvárať hranice a chrániť akési pseudokresťanské
hodnoty.“ Namiesto toho povedal: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci,
ak sa budete navzájom milovať.“ A: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne ste urobili.“
Dnes viac ako inokedy sa máme znova učiť žiť evanjelium Ježiša Krista a nie žiť
svoje sebecké maniére prepychu a nadbytku kŕmené neznášanlivosťou a neprijatím
k ľuďom okolo. Neznášanlivý buďme len k hriechom svojho srdca. Práve my, ľudia
s krstnými listami. Nedajme sa oklamať. Spravme toto leto, okrem vlastnej
dovolenky aj veľa dobra pre iných, a tým pre svoju dušu. Možno aj utečencov. Aj oni
sú naši blížni.
o. Rastislav (farár)

"Boh si zap ol odkazovač?"
Drahí bratia a sestry, možno poznáte slová: „Počkajte prosím, na tejto linke
prebieha iný hovor.“ Počujeme ho vtedy, keď niekomu voláme a v tom istom čase
telefonuje aj on. Minule som išiel kdesi pešo. Cesta mi trvala asi 10 minút. Tak som
si povedal, využijem čas a niekomu zavolám. Prvý mal vypnutý mobil, druhý mi
nedvíhal a tretí m al obsadené. A potom mi prešlo hlavou: „Veď sa ozvi mne. Ja ťa
stále počúvam. Ja ti stále dvihnem.“ Vtedy som si uvedomil, že som chcel vyplniť čas
a s niekým, koho mam rád a porozprávam s ním. Ale Boh mi nenapadol. A Boh tak
veľmi túži po tom, aby sme s ním strávili chvíľu času.
Možno že niekedy nemáš čas na stíšenie sa pri
sviečke, s bibliou v ruke. Možno že nemáš čas ani na
to, aby si šiel na sv. liturgiu cez týždeň. Ale aj napriek
tomu môžeš byť v kontakte s Bohom. Slovenská
hudobná skupina Elán spieva jednu pieseň Odkazovač.
V tejto piesni sa spieva: „Dnes sa aj tak nikam
nedovoláš, Boh si ráno zapol odkazovač.“ Boh si však
nikdy nezapol odkazovač, pretože on túži po blízkosti
človeka-teba. Už v raji, keď sa Adam s Evou skryli, Boh
volal na Adama: „Adam kde si?“ Človeka hľadal a volal

k sebe cez prorokov, neskôr cez svojho Syna a dnes svoje deti volá cez Cirkev.
Práve keď mám hluchý čas, vtedy môžem Bohu povedať, čo som prežil, čo ma
trápi, čo sa mi podarilo. Môžem ho prosiť o odpustene toho, čo som pokazil,
poďakovať za to čo sa mi podarilo a prosiť ho za veci, ktoré ma ešte len čakajú. Aj
v krátkom čase sa môžeme skontaktovať s Bohom, ktorý je naklonený počúvať.
Nenechajme si tento hluchý čas premárniť, utiecť, lebo sa môže stať svätým časom,
kedy sa skontaktuješ so svojim Otcom, ktorý žehná a chce naplniť naše životy
pokojom a silou.
o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 V pondelok, 04.07.2016 vás pozývame modliť sa Veľkú večiereň
s lítiou pred sviatkom.
 V utorok, 5.7.2016 je odporúčaný a štátny sviatok učiteľov
slovanov sv. Cyrila a Metoda. Liturgie budú o 08:00 hod. (csl.)
a 10:00 hod (slov.) Na Bani sv. liturgia nebude. V tento deň je
odpustová slávnosť v Stropkove.
 Počas prázdnin liturgie v kaplnke polikliniky ako zvyčajne nebudú.
 V sobotu, 09.07.2016 je v Ľutine púť rómskych rodín.
 V piatok, 15.07.2016 je sviatok Kniežaťa Vladimíra. Tento deň je
voľnica.
 V sobotu, 16.07.2016 vás pozývame na odpustovú slávnosť bl.
Pavla Petra Gojdiča v Ruských Pekľanoch. Archijerejská sv. liturgia
bude o 10:00 hod.
 V nedeľu, 17.7.2016 je zbierka na svojpomocný fond farností.
 Pozývame vás na duchovnú obnovu s charizmatickým 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.
 Gréckokatolícke centrum pre rómov Čičava ponúka na predaj
moderné kresťanské CD pre deti v slovenskom jazyku. Jeho cena je
5 eur. Je to vhodný darček. V kancelárii si môžete zakúpiť aj nové
CD skupiny Peter Milenky band v cene 10 eur a trojramenný
nástenný kríž za 10 eur a knihu dirigenta Pavla Vasiľa o zbore
Romana Sladkopevca za 10 eur.
 Deti a mládež sa môžu hlásiť na letné stretnutia na Juskovej voli.
Cena pobytu je 50 eur. Viac na nástenke.

 Poukaz pre bezdomovcov si môžete zakúpiť v kancelárii. Jeho cena
je 0,30 centov.
 Konferencia biskupov Slovenska nás pozýva modliť sa za všetky
krajiny európskej únie podľa rozpisu na nástenke.
 Ak je veriaci na dovolenke v zahraničí, taktiež ho zaväzuje
povinnosť byť v nedeľu a prikázaný sviatok na bohoslužbe. Ak vo
vašom okolí nie je katolícky chrám, máte sa zúčastniť liturgie aj
v pravoslávnom chráme, keďže kňazi tejto cirkvi sú vysvätení
platne.
 Všetkým veriacim farnosti prajeme požehnané leto.
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