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Sláva Isusu Christu
O pár dní sa stane niečo nezvyčajné.
Takmer dva milióny mladých ľudí z celého
sveta prídu do Poľska, aby videli staršieho
juhoamerického pána. Neprichádzajú, aby
uvideli koncert starnúcej rockovej hviezdy,
akým je Paul McCartney či Mick Jagger.
Neprichádzajú, aby uvideli exhibičný zápas športovej legendy, akou je napríklad
Pelé. Nie, prichádzajú na niečo oveľa dôležitejšie – a oveľa svätejšie.
Prichádzajú osláviť Svetové dni mládeže s pápežom Františkom. Svetové dni
mládeže inicioval pápež Ján Pavol II. v roku 1985. Konajú sa každé tri roky a vždy na
inom mieste. Svetové dni mládeže priťahujú milióny mladých ľudí napriek
trojročnému intervalu a napriek ťažkostiam a nákladom, ktoré sú spojené s
cestovaním a ubytovaním. Chceme sa spolu s našimi bratmi a sestrami modliť za
úspešné Svetové dni mládeže. Kiež Duch Svätý podnieti mnohé, mnohé srdcia
mladých ľudí, keď sa budú spoločne modliť so Svätým Otcom! Nepotrebujete
doktorát z teológie, aby ste pochopili najvyššiu prioritu pápeža Františka. Neustále
zdôrazňuje rovnaké posolstvo nielen pre Cirkev, ale aj pre celý svet. Tým
posolstvom je milosrdenstvo.
Takmer v každej homílii, príhovore a liste, ktorý napísal, nás pobáda, aby sme
otvorili srdce Božiemu milosrdenstvu a pristupovali jeden k druhému – najmä k
chudobným a trpiacim – s tým istým milosrdenstvom. František vo svojom prvom
veľkonočnom príhovore mestu Rímu a celému svetu (Urbi et orbi) len pár dní po
svojom zvolení povedal: „Nech nás obnoví Božie milosrdenstvo, nechajme sa
milovať Ježišom, dovoľme, aby sila jeho lásky premenila aj náš život; a staňme sa
nástrojmi tohto milosrdenstva“ (2013). Nedávno v homílii v kaplnke Domu svätej
Marty povedal: „Boh vám chce odpustiť, ale nemôže, ak je vaše srdce zatvorené a
milosrdenstvo nemôže vojsť.“ Pápežova výzva k milosrdenstvu nie sú len slová. Sám
František je vzor milosrdenstva. Večeria s bezdomovcami, umýva nohy väzňom a
rozhodol sa bývať v skromnom byte. Celý jeho život je živou homíliou o tom, že k
ľuďom musíme pristupovať s dôstojnosťou a požehnaniami, ktoré pochádzajú z
jednoduchého života založeného na láske a solidarite.

Je len pochopiteľné, že pápež
František za tému Svetových dní
mládeže zvolil slová: „Blahoslavení
milosrdní,
lebo
oni
dosiahnu
milosrdenstvo“! Pápež František vo
svojom posolstve mladým ľuďom pri
príprave na toto stretnutie vysvetlil,
prečo tieto Svetové dni mládeže, ktoré
sa konajú počas mimoriadneho
Svätého roka milosrdenstva, majú
osobitný význam. „Keď Cirkev v
Kristovom mene vyhlasuje svätý rok,“
napísal, „všetci sme pozvaní prežívať
mimoriadny čas milosti... Božie
milosrdenstvo je veľmi konkrétne a
všetci sme povolaní osobne ho
zakúsiť... Na kríži sa môžeme dotknúť
Božieho milosrdenstva a nechať sa
dotknúť
jeho
vlastným
milosrdenstvom!“ Svätý Otec sa
neuspokojil len slovami, ale opísal aj
svoje skúsenosti. Pripomenul jeden
okamih zo svojho dospievania, ktorý
mu zmenil život. Jedného dňa si chcel
vyjsť s priateľmi a rozhodol sa najskôr
vstúpiť do kostola. Našiel tam kňaza,
ktorý ho veľmi ovplyvnil. „Toto
stretnutie mi zmenilo život,“ povedal,

„pocítil som túžbu otvoriť si srdce vo
svätej spovedi... Bol som si istý, že v
osobe toho kňaza ma sám Boh
očakával ešte prv, ako som spravil prvý
krok, aby som vstúpil do kostola.“ Toto
„náhodné“ stretnutie bolo začiatkom
pápežovej misie a povolania. Milosť,
ktorá pred rokmi pobádala Františka,
aby vstúpil do kostola, máme aj my
dnes. Boh nám stále dáva príležitosti,
aby sme sa s ním stretli. Stále hľadá
nové a originálne spôsoby, aby sa
dotkol nášho života a priviedol nás
bližšie k sebe. Vždy nás hľadá, dokonca
aj vtedy, keď my ho nehľadáme. To
znamená, že keď sa k nemu naozaj
obrátime, je pripravený prijať nás. Je
pripravený objať nás a privinúť vo
svojej láske. Aj keď k nemu
prichádzame vo sviatosti zmierenia,
ako to urobil pápež František, je
pripravený neodsudzovať nás, ale
zbavuje nás viny a očisťuje nám
svedomie. „Aké je pekné,“ napísal
Svätý Otec, „stretnúť sa vo sviatosti
zmierenia s milosrdným Otcovým
objatím.“ Zažime všetci toto leto
Stretnutie s Kristom.
o. Rastislav (farár)

"Dýchaš život?"
V tomto období dovoleniek si mnohí ľudia idú vydýchnuť. Niektorí idú k moru,
niektorí na hory. Málokto plánuje svoju dovolenku v nejakom veľkomeste plnom
ruchu, prehriateho a znečisteného vzduchu.
Rýchly a hektický spôsob života potrebuje na
chvíľu zmenu. Človek si potrebu je vydýchnuť
a načerpať nové sily do každodenných povinností
a starostí.
Otvoriť okno a nadýchnuť sa ranného
čerstvého vzduchu je veľmi príjemné. Ba dokonca
aj zdravé. Mnohým astmatikom určite pomáha

pobyt pri mori či v horskom prostredí. Raz som sa rozprával s čašníkom vo Vysokých
Tatrách, ktorého prízvuk už prezrádzal, že nie je Tatranec. Bol z Trenčína. Spolu
s manželkou a s deťmi sa presťahoval do Vysokých Tatier kvôli astme ich detí. Začali
nový život úplne v cudzom prostredí bez známych a rodiny len kvôli čerstvému
vzduchu.
Čerstvý vzduch vplýva aj na atmosféru v podnikoch, reštauráciách či rodinných
príbytkoch. Je rozdiel, keď vojdete do zafajčenej miestnosti plnej dymu, alebo do
prostredia s čerstvým vzduchom, kde vás nepália oči a nedráždi cigaretový dym.
V takomto prostredí sa dobre pije káva, zhovára s priateľmi , jedlo vám chutí lepšie
a človek je viac uvoľnený.
Dobré a čisté ovzdušie pozitívne vplýva na život človeka. A to vie aj náš Boh,
ktorý stvoril našu Zem s čistým ovzduším. Dnes je oveľa viac zamorené
a škodlivejšie, ako niekedy. Možno ste už niekedy prišli do nejakej miestnosti,
v ktorej vám neprekážal vzduch, ale divné ovzdušie medzi ľuďmi. Aj keď máme
vyvetrané izby, na stoloch porozmiestňované vonné arómy, aj tak sa nám nemusí
dýchať dobre. Aj napriek čistému vzduchu môže byť atmosféra veľmi zlá. Pozrime
sa len do našich rodín. Ak by do nich prišiel Ježiš, ako by sa v nich cítil. Ako by sa cítil
v našich príbytkoch. Vadil by mu vzduch a zápach, alebo skôr zlá atmosféra medzi
manželmi? A čo naše pracoviská? Aká atmosféra panuje tam? Je tam cítiť lásku,
prajnosť a dobrosrdečnosť? Alebo tam skôr vládne zápach po ohováraní,
neprajnosti, hnevu závisti a nenávisti? V akej atmosfére sa hýbeme? A čo
produkujeme do svojho okolia my? Okrem oxidu uhličitého každý z nás niečo do
svojho okolia púšťa. Je to buď život alebo smrť, pokoj a láska alebo nepokoj
a nenávisť. Čo dávam svojmu okoliu? Čo prinášam svojej rodine, kolegom, známym?
Tvorí dobré hodnoty alebo zamorujem svet hriechom?

Keď prešiel vzkriesený Kristus cez zatvorené dvere, dýchol na učeníkov
a dal im Svätého Ducha. Ježiš do nich dýchol život. A tohto Svätého Ducha
sme dostali pri myropomazaní. On nás chce prebúdzať k svätosti. On nás
chce viesť k tvoreniu dobrej atmosféry v našich rodinách, vzťahoch na
pracoviskách či susedských vzťahoch. Záleží len na nás, či sa necháme
použiť Bohom, či prispejeme k tomu, aby sa ľuďom okolo nás lepšie dýchalo.
o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 V stredu, 20.07.2016 je odporúčaný sviatok Svätého a slávneho
proroka Eliáša. Sv. liturgie budú o 08:00 (csl.) a o 18:00 hod. (slov.)
 V nedeľu, 24.07.2016 je farská zbierka na vežu chrámu.
 Počas prázdnin liturgie v kaplnke polikliniky ako zvyčajne nebudú.
 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.
 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.
 Poukaz pre bezdomovcov si môžete zakúpiť v kancelárii. Jeho cena je
0,30 centov.
 V nedeľu, 07.08.2016 vás pozývame na archieaparchiálnu odpustovú
slávnosť v Litmanovej.
 Od 19.-21.08.2016 vás pozývame na archieparchiálnu odpustovú
slávnosť v Ľutine.
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