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Sláva Isusu Christu
Druhá desiatka rokov života každého človeka (10-20 rokov), je asi najzložitejšia
a najťažšia, ako pre rodičov tak i pre deti. Je to obdobie zmätku. Tak často rodičia
volajú o pomoc pri výchove týchto detí, nevedia sa chytiť ničoho, často trpia ale
i ubližujú. Zvládli to naši rodičia, musíme to zvládnuť aj my. Nech nás trochu
povzbudí tento list: Milý rodič, kiež by som ti mohol napísať takýto list... Bojujeme.
Jeden proti druhému. Práve teraz. A ja to potrebujem. Potrebujem tento zápas. No
neviem ti to povedať. Neviem, ako by som to vyjadril a tak či onak, nedávalo by to
zmysel. No potrebujem s tebou bojovať. Tak veľmi to potrebujem. Potrebujem ťa
teraz nenávidieť a potrebujem, aby si to prežil. Potrebujem prežiť moje nenávidenie
teba a tvoje nenávidenie mňa. Potrebujem tento zápas, hoci už len samu myšlienku
naň nenávidím. Nezáleží na tom, o čom sa hádame: zákaz ísť von, domáce úlohy,
oblečenie, neporiadok v mojej izbe, chodenie von, bývanie s vami či odchod
z domu, priateľ/priateľka, žiadni kamaráti, zlí kamaráti. Je to jedno. Potrebujem,
aby sme sa hádali a potrebujem, aby si proti mne bojoval. Zúfalo potrebujem, aby si
ťahal za opačný koniec lana. A držal ho pevne, pokým ja, na opačnej strane,
zmätkujem. Pokým nachádzam pevné body, ktorých sa dá chytiť v tomto svete,
ktorý je pre mňa akosi nový. Niekedy som vedel, kto som, kto si, kým sme. No viac
to už neviem. Hľadám svoje hranice. A niekedy ich viem objaviť len tak, že na teba
zatlačím. Keď zatlačím až na hranu. Vtedy mám pocit, že existujem a že na minútku
dokážem dýchať. Uvedomujem si, že ty túžiš po tom sladkom dieťati, ktorým som
býval. Ja takisto a niekedy je to aj pre mňa veľmi bolestivé. Potrebujem tento zápas
a potrebujem vedieť, že bez ohľadu na to, ako zlé alebo veľké sú moje city, nezničia
ani teba, ani mňa. Potrebujem, aby si ma miloval aj po tom, čo ti poviem tie
najhoršie slová, i vtedy, keď sa zdá, že ťa nemám rád. Potrebujem, aby si miloval
seba i mňa, pre dobro nás oboch. Viem, je hrozné nebyť milovaný a mať nálepku
„zlý chlapec/zlé dievča“. Vo svojom vnútri to cítim rovnako, ale potrebujem, aby si
to toleroval a preniesol sa cez to s pomocou ostatných dospelých. Pretože ja ti
v tom teraz nedokážem pomôcť. Ak sa budete stretávať s ostatnými a nazvete to
podporné spoločenstvo alebo „Ako (pre)žiť so svojím tínedžerom“, je to v pohode.
Len na mňa nezanevri. Nevzdávaj tento boj. Prosím. Potrebujem ho. Naučí ma totiž,
že tieň, ktorý vrhám, nie je väčší ako svetlo, čo zo mňa vyžaruje. Naučí ma, že
zranenie a nepríjemné pocity neznamenajú koniec vzťahu. Naučí ma počúvať
samého seba, aj keď to druhých možno sklame. A každý boj sa raz skončí. Prejde tak

ako každá búrka. Zabudnem ja i ty. No potom to príde zas. A ja budem opäť
potrebovať, aby si lano držal pevne. A takto to pôjde roky. Viem, že na tejto „práci“
pre teba v podstate nie je nič uspokojujúce. Viem, že s veľkou pravdepodobnosťou
ti za to nikdy nepoďakujem ani nedocením to, čo si pre mňa urobil. Naopak,
pravdepodobne ťa za to skritizujem. Za všetku tú tvrdú prácu. Možno sa to bude
zdať, že čokoľvek spravíš, nebude to stačiť. A i tak, ja sa plne spolieham na teba
a tvoju schopnosť ustáť tento boj. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa s tebou hádam.
Bez ohľadu na to, aký som nevrlý. Bez ohľadu na to, ako dlho budem ticho. Prosím,
vydrž na tej druhej strane lana. Chcem, aby si vedel, že robíš to najdôležitejšie. To,
čo by pre mňa v tejto chvíli nemohol spraviť nik iný. S láskou Tvoj tínedžer. Otcovia
a mamy, dúfam že sme pochopili aké dôležité je vydržať. Tak do toho, september je
už blízko. Nebojte sa.
o. Rastislav (farár)

"Boh nezahodil svet..."
Drahí bratia a sestry, keď sa nám niečo doma pokazí, hlavou nám možno
prejde to, či je ešte tá vec v záruke, či sa dá reklamovať, alebo či sa dá ešte opraviť.
Niekto však tieto otázky nerieši a vyhodí pokazené a kúpi si nové. Ak sa pozrieme do
knihy Genezis a do príbehu o prvotnom hriechu, môžeme si všimnúť, že Boh takto
nerozmýšľa. Mohol by si povedať, že sa to všetko pokazilo. Všetko čo stvoril sa
začína ničiť neposlušnosťou človeka. Mohol si povedať, že to nemá zmysel, že celý
svet zničí a stvorí si nový. Ale on to neurobil. Napriek tomu, že prvá žena s mužom
zhrešili, mal plán s ďalšou ženou a mužom, ktorí skazu zvrátia a nasmerujú svet
smerom do raja.
Od 1.septembra sa začína nový cirkevný rok. Hneď prvý sviatok v tomto
cirkevnom roku je Sviatok narodenia Presvätej Bohorodičky. Cirkev vstupuje do
roku s Máriou, ktorej narodenie oslavuje. Toto narodenie je veľmi radostné nielen
pre jednu rodinu, ale pre všetky rodiny
sveta. Preto v Tropári spievame: Tvoje
narodenie, Bohorodička Panna, zvestovalo
radosťcelému svetu, lebo z teba zažiarilo
Slnko pravdy, Kristus, Boh náš, ktorý zrušil
kliatbu hriechu a dal nám požehnanie.
Zvíťazil nad smrťou a obdaril nás večným
životom.
Cirkev zvyčajne neoslavuje
deň pozemského narodenia svätých, ale
ich deň narodenia pre nebo, teda deň
smrti. Výnimkou sú dvaja najväčší svätci v
Cirkvi: Prečistá Panna Mária a sv. Ján
Krstiteľ.

Hlavným prameňom správ o živote Presvätej Bohorodičky je apokryfná kniha
Jakubovo protoevanjelium, napísaná okolo r. 140. Táto kniha podáva podrobné,
väčšinou ľudové a legendárne správy o narodení, detstve a mladosti Panny Márie, a
opisuje udalosti súvisiace s Ježišovým narodením a detstvom. Cieľom apokryfu bolo
osláviť Máriu, preto sa v ňom osobitne vyzdvihuje jej pôvod z Dávidovho rodu po
otcovi (po matke pochádzala z Áronovho kňazského rodu), jej zasvätenie sa Bohu už
od útleho detstva a jej panenstvo.
Sviatok Narodenia Matky Božej vo východnej Cirkvi patrí medzi starodávne
mariánske sviatky, hoci nemožno presne určiť čas, kedy sa objavil v liturgii.
Spomínajú ho sv. Ján Zlatoústy, sv. Proklus, sv. Epifán, sv. Augustín a sv. Roman
Sladkopevec. Palestínska tradícia hovorí, že sv. Elena (+330), matka cisára
Konštantína, dala postaviť v Jeruzaleme chrám zasvätený Narodeniu Presvätej
Bohorodičky.
Ľudia sa rodia v rodine, pričom vytvárajú dlhú líniu pokolení. No v Božích
očiach je každá osoba samostatná, jedinečná, neopakovateľná. Narodenie každého
človeka je vopred určené Bohom vo večnosti. Preto v istom zmysle, každý žije vo
svete nie z vôle človeka, ani z vôle krvi, ale z vôle Božej (porov. Ján 1, 13). Z tohto
dôvodu sa narodenie človeka zobrazuje na ikonách veľmi slávnostne, ako prejav
Božieho plánu.
To sa zvlášť týka narodenia Bohorodičky. Celá scéna na ikone sa odohráva v
posvätnom priestore, akoby chráme. Symbolický význam je očividný: Mária sa stane
príbytkom Krista, a sám Kristus bude novým chrámom.
Jedinečnosť narodenia Božej Matky sa tiež zdôrazňuje typickým
starozákonným motívom neplodnej ženy: Anna – stará žena, ktorá bola považovaná
za neplodnú. Aby teda Mária mohla prísť na svet, je potrebný Boží zásah. To je
vzdialené ohlásenie budúceho narodenia Krista z Panny a Svätého Ducha. Rovnako
scéna kúpania dieťaťa, ktorá sa vždy nachádza na ikonách zobrazujúcich narodenie
človeka, nadobúda osobitný význam.
Na ikone figurujú tiež ženy, ktoré prinášajú dary. Tento motív je možno
prevzatý z ceremoniálu cisárskeho dvora. Možno v tom vidieť analógiu s ikonou
Pánovho Narodenia, na ktorej pastieri nesú dary. Každý človek, ktorý prichádza na
svet, je stvorený na Boží obraz (porov. Gn 1, 26), teda ako vysvetľujú cirkevní
otcovia, na obraz Krista. Preto narodenie Božej Matky je účasťou na narodení Krista.
Jednako však to, že dary nenesú priamo novorodeniatku, ale jeho matke, poukazuje
na iné vysvetlenie: ženy týmto prejavujú skutočnosť, že novorodená je z ich rodu, z
ich národa, má právo na úctu, a vyjadruje nádej všetkých.
Narodenie predstavuje nádej, a matky vždy majú istý dar predtuchy, pokiaľ ide
o ich deti. Anna sedí na lôžku a pozerá sa do diaľky, akoby chcela prorokovať, ale
uvedomuje si, že je ešte viazaná mlčaním: je to mlčanie plné radostného očakávania
budúcich udalostí.

Tak, ako sa priblížil Boh k Márii, sa chce približovať aj k nám, aby sme ju
nasledovali a aby sme cez jej Syna Ježiša Krista prešli tam, kde nie je nič skazene- do
neba. (zdroj: www.grkatba.sk)
o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 V pondelok, 29.8.2016 je spomienka na Sťatie hlavy Jána krstiteľa
a zároveň je aj štátny sviatok. Sv. liturgia bude iba ráno o 08:00 hod.
Tento deň je zdržanlivosť od mäsa.
 Vo štvrtok, 01.09. je začiatok Indiktu- nového cirkevného roka. Sv.
liturgie budú o 08:00 a o 18:00 hod.
 V sobotu, 03.09.2016 je fatimská sobota a mariánske večeradlo.
 Tento týždeň je prvopia tkový. Spovedáme vždy pred večernou sv.
liturgiou okrem utorka. Na spoveď pozývame aj deti, aby začali nový
školský rok s čistým srdcom.
 V stredu, 07.09.2016 budú v našej farnosti opäť modlitby za
uzdravenie s Koinoniou Ján Krstiteľ o 18:00 hod. Sv. liturgia bude
slovenská.
 Vo štvrtok, 08.09.2016 je odporúčaný sviatok Narodenia našej
presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. Sv. liturgie
s myrovaním budú o 08:00 a 18:00 hod.
 V utorok, 13.09.2016 bude v našej farnosti mystička Myrna zo Sýrie.
Sv. liturgia bude o 17:00 hod a o 18:00 hod. bude hovoriť svoje
svedectvo.
 Odpustová slávnosť Sviatku povýšenia sv. kríža v našej farnosti bude
v nedeľu, 18.09.2016.
 Pozývame vás na púť do Medugorja v termíne 9.9.-16.9.2016, ktorú
organizujú naši veriaci. Cena púte a viac informácii na našej nástenke.
 Prvoprijímajúce deti si môžu vyzdvihnúť prihlášku v kancelárii. Prvá
detská liturgia bude v piatok, 16.09.2016 o 18:00 hod. Účasť
prvoprijímajúcich detí je povinná.
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