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Sláva Isusu Christu
Niektoré štúdie hovoria, že je to 60 %, iné že 70 % mladých prestalo chodiť do
chrámu. Nie je to veľmi povzbudivé. Demografické dôvody: mladý človek si našiel
prácu ďaleko od domova alebo uzavrel manželstvo s človekom iného vierovyznania.
Iní prestali chodiť do kostola, lebo vnímali, že farníci (a často aj kňaz) sú príliš
posudzovační a príliš politicky zameraní. Rôzne politické strany boli označené nielen
za pomýlené, ale aj za protikresťanské. Ďalšia prekážka pre týchto mladých ľudí je
opakovaná kritika a odmietanie ich kultúry. Jeden prieskum ukázal, že 25 %
respondentov si myslí, že Cirkev odmieta hudbu, filmy a technológie, ktoré definujú
ich generáciu. Mnohí mladí si myslia, že cirkevní predstavitelia netolerujú ich
spôsob života. Hoci si mnohí členovia Cirkvi myslia, že exodus mladých ľudí je len
prechodná fáza, z ktorej postupom času vyrastú, štúdie naznačujú, že mnohí, ktorí
odchádzajú, sa už nevrátia. Je na nás či pochopíme, ako mladí ľudia zmýšľajú, ak ich
chceme osloviť a pomôcť im, aby prijali vieru. Vieme, že je nemožné zaradiť
všetkých mladých do jednej kategórie. Je veľa rozdielov. Môžeme sa však pozrieť na
rozdiel v svetonázore medzi generáciami. Staršie generácie zaujímajú voči svetu
„modernistický“ postoj, mnohí mladí sú vo svojom myslení „postmoderní“.
Minulých tristo rokov až do 50. a 60. rokov 20. storočia bol prevládajúcou
ideológiou vo svete modernizmus. Zaviedla ho renesancia. Na modernizmus sa
môžeme pozerať ako na „vek rozumu“. Postmodernizmus je odmietnutím
modernistického prístupu. Nesústreďuje sa na nemenné pravdy, ale zaoberá sa
výsledkami. Sústreďuje sa na veci, ktoré sú v dnešnom svete. Ľudia s
postmodernistickým prístupom sa pozerajú na zdevastované životné prostredie, na
storočie poznačené krvavými vojnami a globálnu chudobu a hlad. Spochybňujú
bezpečie, aké mal priniesť modernizmus. Môžu si klásť otázku: „Načo sú dobré
nemenné pravdy, ak je na svete toľko zla a neporiadku?“ Počúvajú o tom, že
prezidenti, premiéri a iní svetoví predstavitelia sa chytili do siete podvodu a
nenásytnosti. A vidia, že tradičné inštitúcie a politické strany sa rúcajú pod
bremenom korupcie a zločinov. Mnohí mladí sa cítia stratení, osamelí, bez cieľa a
bez koreňov. Stali sa skeptikmi, keď ich rodičia, vláda a duchovní predstavitelia
sklamali. Oveľa ťažšie v niečo uveria. Nevážia si, keď im niekto hovorí, čo by si mali
myslieť alebo ako by mali konať. Vážia si skôr to, čo sami cestou objavia. Pápež
František si uvedomuje tento posun od modernizmu k postmodernizmu. V Krakove
na Svetových dňoch mládeže,
hovorí (a počúva) k státisícom mladých,

„postmoderných“ ľudí. V prvom rade im povie to, čo už povedal talianskemu
novinárovi: „Musíme povzbudiť ľudí, aby robili to, čo považujú za dobré.“ Nebude im
prednášať o tom, čomu majú veriť, ale ocení ich túžbu po dobre. Vie, že akékoľvek
hľadanie „dobra“ bude viesť napokon k Pánovi. Samozrejme, povzbudzuje ich, aby
považovali Ježiša za najvyššie dobro, ale im Ježiša nevnucuje. Povzbudzuje, aby
kládli otázky a vyjadrili pochybnosti, aby začali rozhovor a dialóg s ľuďmi v Cirkvi,
ktorí sa úprimne usilujú pochopiť, odkiaľ pochádzajú. Po druhé, pápež im hovorí o
svojich osobných skúsenostiach s Ježišom, keď bol mladý. Povzbudzuje, aby pozvali
Ježiša, aby kráčal s nimi. Po tretie hovorí o chudobe, osamelosti a nedostatku lásky
vo svete. Povzbudzuje, aby šli a robili skutky milosrdenstva a pomohli svetu, aby bol
lepším miestom – tam sa môžu stretnúť s Ježišom. Veď to on povedal: „Choďte a
urobte prievan.“ Kľúčom je vedieť, že mladí ľudia chcú pochopiť Boha, ale oveľa
pozitívnejšie reagujú na príbehy, otvorený dialóg a spoločenstvo než na apologetiku
a dogmatickú teológiu. Chcú počuť o životnej ceste druhých ľudí a o tom, ako našli
Boha. Nechcú počúvať súbor tvrdení a poučiek o Bohu. V konečnom dôsledku
rodičia a kňazi, ktorí chápu, odkiaľ ich deti pochádzajú, budú mať lepšiu šancu
osloviť ich a posilňovať ich vo viere.
To je naša šanca stretnúť tieto prázdniny v svojej rodine mládež, hovoriť
a počúvať ich. A nezabudnite POVZBUDZOVAŤ, aby bol Krakov aj u vás doma.
Len tak sa zmenia výsledky štúdií k lepšiemu.
o. Rastislav (farár)

"Nezabudni putovať"
Drahí bratia sestry, mnohí ľudia počas leta putujú na rôzne destinácia, aby si
telesne a psychicky oddýchli. Oddýchnuť a pookriať Boží pokoj však potrebuje aj
naša duša. Preto sa počas leta konajú púte aj v našej archieparchii. Najznámejšie sú
v Litmanovej a Ľutine. Púť má veľký význam pre človeka, pretože na nej si môžem
uvedomiť, že aj v tomto svete som len pútnik, ktorý niekde smeruje. Pútnické
miesta sú už od dávna vyhľadávanými miestami, kde duša nachádza pokoj, kde
naberie človek silu niesť svoje kríže, zažije duchovné či telesné uzdravenie a upevní
si vzťah s Bohom a ľuďmi. Blízko Prešova je mariánske pútnické miesto v Ľutine.
Vedeli ste, že sa tam nezjavila Panna Mária, ale sv. Mikuláš?
Tradícia o zjaveniach na Ľutinskej hôrke hovorí toto: 19. augusta 1851 ráno, asi
okolo deviatej hodiny, na sviatok Premenenia Pána (podľa Juliánskeho kalendára)
išla Zuzana Fekete s troma deťmi zbierať huby na ľutinskú horu. Keď prišla na
miesto, kde teraz stojí pri Kaplnke sv. Mikuláša s prameňom Svätý kríž, naľakaná si
kľakla na zem, lebo zbadala v bezprostrednej blízkosti slávnostne oblečeného
biskupa, ktorý sa podobal na svätého Mikuláša zobrazeného na ikone miestneho
ikonostasu. Biskup sa prísnym pohľadom pozrel na preľaknutú ženu a karhajúcim
hlasom povedal: „Dnes je veľký sviatok Pána, zbožný ľud je v cerkvi, spieva na
liturgii a ty tu zbieraš huby?“ Zuzana so strachom odpovedala: „Otče, ja viem, že je

dnes sviatok, ale ja som chudobná žena, mám tri deti a nemám im čo dať k obedu
na stôl.“ Svätec pokračoval: „Aj včera si mohla nazbierať huby, nie dnes ráno! Preto
Boh trestá ľudstvo, lebo si neváži nedele a sviatky. Nechce sa zúčastňovať svätej
liturgie a namiesto chvál svojimi ústami uráža Boha. Na pamiatku nášho stretnutia
sa tu má postaviť svätý kríž. Toto všetko povedz svojmu duchovnému otcovi.“
Potom svätec zmizol. Deti nevideli nič, ale boli tiež prestrašené, lebo videli naľakanú
mamu, ktorá im zakázala o tejto udalosti hovoriť. Ani kňazovi Zuzana nepovedala
nič. Svätec sa jej zjavoval na ceste, v lese a upozorňoval ju, aby splnila jeho príkazy.
Povedal jej, že ak nepostavia na určenom mieste kríž, onemie. Nakoniec sa
odhodlala všetko povedať miestnemu kňazovi Štefanovi Rojkovičovi. On jej ale
neuveril. Neuverili jej ani ľudia a nazvali ju „bláznivou Zuzanou“.
Jedného dňa ráno, keď zvonili na „Anjel Pána“, sa Zuzane doma opäť zjavil
svätec s posledným upozornením. Hneď vybehla k richtárovi, aby sa na neho prišiel
pozrieť. Keď ta prišli, richtár nič nevidel, ani nepočul a preto Zuzanu tiež považoval
za bláznivú. Lenže v ten deň onemela. Hneď zavolali lekára, prišiel úradný lekár,
prešovský (diecézny) a tretí lekár – psychológ z Košíc. Tí zistili, že Zuzana je telesne a
duševne zdravá a že strata reči je záhadná – nevysvetliteľná. Otec Rojkovič sa
rozhodol dať urobiť kríž a postavil ho tam, kde to podľa Zuzany svätec prikázal. Sám
ho čoskoro posvätil. Pri posviacke zvolala Zuzana zreteľným hlasom: „Opäť ho
vidím“. Otec Rojkovič ju upokojil so slovami: „Buď spokojná, aj ja ho vidím“. Od tej
chvíle začala Zuzana rozprávať a miestny duchovný i veriaci jej uverili.
Po týchto udalostiach Zuzana skoro denne chodila do lesa. Jedného dňa sa jej opäť
zjavil svätý Mikuláš na mieste, kde teraz stojí Kaplnka Zosnutia Presvätej
Bohorodičky a požiadal ju, aby odovzdala otcovi duchovnému odkaz, aby na mieste
ich stretnutia bola postavená kaplnka zasvätená Panne Márii. Na dôkaz ich
stretnutia daroval svätý Mikuláš Zuzane Mariánsku ikonu, ktorú mala dať otcovi
duchovnému, ako podklad obrazu pre budúcu svätyňu. Zuzana ikonu zaniesla otcovi
Rojkovičovi. Ten zvolal kurátorov, richtára, svedkov a spoločne dali ikonu do
pokladnice, ktorú zamkli. Jeden kľúč zostal na fare a druhý u hlavného kurátora. Na
druhý deň išla Zuzana na to isté miesto, kde ju už čakal svätý Mikuláš. Opäť jej
daroval takú istú Mariánsku ikonu. Zuzana aj túto odniesla na faru. Otec Rojkovič
zvolal kurátorov a svedkov, medzi ktorými bol prítomný aj rímskokatolícky kňaz z
Pečovskej Novej Vsi. Otvoriac pokladnicu s úžasom zistili, že tam prvá ikona nie je.
Táto udalosť im pomohla uveriť. Aj rímskokatolícky kňaz si pred Zuzanou kľakol a
prosil ju o odpustenie, pretože jej predtým tiež neveril a vysmieval sa jej. O týchto
udalostiach spísali zápisnicu, ktorú otec Rojkovič poslal na Gréckokatolícky
biskupský úrad v Prešove.
Výsledky dôkladného vyšetrovania boli poslané do Ríma na príslušnú
kongregáciu, ktorá ich schválila. 24. mája 1855 poslal Svätý Otec Pius IX. Apoštolské
breve, kde sú zapísané všetky odpustky, ktoré možno na Ľutinskej hore získať.

Bratia a sestry, drahí Prešovčania. Všetkých srdečne pozývame na púť do Ľutiny
od piatku do nedele, kde bude bohatý duchovný program pre mládež i dospelých.
Poďme spolu načerpať silu do každodenných bojov, na chvíľku sa stíšiť, dať Bohu
priestor na jeho dotyk a prosiť o jeho dary aj pri relikvii sv. Mikuláša, ktorá je
uložená v jeho kaplnke blízko baziliky minor.
o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 V piatok bude o 19:00 veľká večiereň s lítiou pred sviatkom
Premenenia Pána.
 V sobotu, 06.08.2016 je prikázaný sviatok Premenenia nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Sv. liturgie s myrovaním budú o 08:00
(csl.) a o 10:00 a na Bani o 10:00.
 V nedeľu 07.08. je zbierka na katechizáciu a katolícke školy a
odpustová slávnosť v Litmanovej.
 Od 19.-21.08.2016 vás pozývame na archieparchiálnu odpustovú
slávnosť v Ľutine.
 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.
Spracoval DS
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