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Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov
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Úvodník
Kresťan. Označenie, ktoré sa po referende
o ochrane rodiny stalo takmer nadávkou.
Veľkou mierou k tomu prispeli liberálne
mienkotvorné
denníky,
tváriace
sa
nezávisle, konajúce však v prospech
ideológií, ktoré sú „in“ a ktorým tečú
európske peniaze. Kresťan je vraj
nemoderný, netolerantný tvor patriaci do
stredoveku. Spomeňte si na kauzu
u prokurátora, pre moju rusínsku homíliu do
rozhlasu z februára 2015. Prichádzajú však
parlamentné voľby a s nimi sa začína boj o
kresťanského voliča. Už teraz sa mnoho
politikov
opäť
dočasne
hlási
ku
kresťanským hodnotám a tradíciám. Budú
však skutočne nástrojom, cez ktorý Boh
koná?
V tejto situácii sa kresťanský volič pýta:
Koho
však
voliť?
Komu
uveriť?
Znovu sa teda ostáva pýtať: Koho má voliť
kresťanský volič? Pretože nech je to
akokoľvek, krajina je v situácii, keď je zúfalo
nutná zmena oproti tomu, čo sme teraz
zažívali dve volebné obdobia – od toho totiž
závisí
aj
množstvo
iných
zmien,
predovšetkým v súdnictve, zdravotníctve
a školstve, ako aj celkovej nálade ľudí. Hoci
všeobecne vládne rezignácia, že niet koho,
a ľudia stranám s kresťanskými voličmi či
motívmi neveria, k urnám treba prísť. Ako?
Treba dobre hľadať, počúvať, rozlišovať
a poznávať kandidátov, ktorí sa jasne
hlásia ku kresťanským hodnotám. Bude
zaujímavé, čo všeličo sa dozviete o ľuďoch,

ktorí kandidujú. Ak budeme poznať ľudí,
ktorých budeme voliť, ak budeme stáť za
hodnotami a prácou, ktorú vykonávajú, za
ich životom – a ponúknutých je ich dosť na
štyri krúžky, je reálna šanca, že títo ľudia sa
do parlamentu dostanú. Napriek tomu, že
nevieme predvídať, ako pravdivo sa
k takýmto
výsledkom
nasadených
kresťanských kandidátov postavia na čele
jednotlivých strán, vieme predvídať, ako sa
títo ľudia budú v parlamente správať a za
aké hodnoty budú hlasovať. Vieme, že tí,
ktorí sú aktívni v rôznych spoločenstvách,
nebudú pasívne sedieť v parlamentnej
lavici a stláčať tlačidlá podľa zadania
strany. Máme nádej, že ich svedomie,
skúsenosť a živá viera im nedovolí mlčať
v rozpravách, neuspí ich aktivity pri
podávaní návrhov zákonov a ich zmien, že
bude počuť ich hlas na jednotlivých
výboroch a že bude nutné brať ich vážne.
Je to zároveň aj výzva pre každého, kto
trochu aktívne a verne žije svoju vieru, aby
prehodnotil svoje rozhodnutie obísť politiku
– pretože predovšetkým u týchto ľudí
máme aspoň potenciálnu záruku, že budú
zodpovední, ľudskí, seriózni a pravdiví aj
v parlamente. Pre nás, čo ostávame dolu,
to okrem samozrejmosti ísť DOBRE VOLIŤ
tiež niečo znamená: neostať mlčať, hovoriť
zakaždým, keď sa čosi šuchne. Kresťan nie
je ten, kto ofrfle politické lapsusy a zlé
rozhodnutia
doma
na
WC.

Nie je a nemá byť krotkou ovečkou, ktorá neuhne, keď na ňu padá kameň. (To je
hlúpa ovca, nie krotká ovca.) Zmeňme obraz o kresťanoch – každý sám od seba! Modlime sa
za našich budúcich poslancov, za zmenu tváre politiky na Slovensku (čo tak adoptovať si

každý svojho kresťanského politika na modlitbu?) – a viac uvažujme o spoločnom národnom
projekte modlitby, akým je projekt Sedem vrchov (misie filmom.sk. Je čas zmeniť atmosféru –
a tým aj v mene radikálne žitej viery potlačiť to zlo, čo sa na nás tlačí z Európskej únie a zo
sveta.
Nech nám sú v tom sv. Bohorodička a sv. Cyril a Metod na pomoci!

o. Rastislav (farár)

„Krížupoklonná nedeľa“
Drahí bratia a sestry, možno ste už počuli
nejaké tajomstvo. Možno vám ho už niekto
zveril. Tajomstvá sú prevažne informácie
o udalosti, alebo o niečom, čo by nemal
nikto vedieť. Už malé deti si hovoria
tajomstvá, šepkajú ich mame, alebo
kamarátovi. Aj možno v našich rodinách sú
rôzne tajomstvá, o ktorých sa nehovorí.
Hlavne sa nehovorí o tajomstvách, ktoré sú
nepríjemné. Poznám jednu rodinu, v ktorej
sa deti dozvedeli až po rokoch to, kto
vlastne boli ich starí rodičia, čo všetko
napáchali počas svojho života. Nedokázali
pochopiť, ako sa takéto závažné informácie
dozvedeli až vo svojej dospelosti. Bolo to
preto, lebo ich rodičia nechceli vyťahovať
takéto nepríjemné veci. Tak je to aj
v dnešnej dobe. Nemáme radi nepríjemné
veci. Nemáme radi nepríjemné jedlo,
nepríjemnú reč o nás, možno nepríjemných
ľudí či nepríjemné situácie. Všetko čo je
nepríjemné chceme dať čo najďalej od
seba. Dokonca si aj prajeme pri
jednotlivých sviatkoch, aby nás všetko zlo
obchádzalo na kilometre a aby sa nám len
darilo, aby sme boli zdraví a šťastní. Nič
nepríjemné si neželáme, nechceme to. Ale
v dnešnú nedeľu Cirkev robí čudnú vec.
Cirkev počas dnešnej nedele dvíha kríž

a prostredníctvom kňaza ho nesie do
stredu chrámu pred zrak ľudí. Na čo to je
dobré? Veď kríž je nepríjemná vec. To sa
mám na neho dívať? Dokonca si ho mám
ešte uctiť? Prečo Cirkev robí takúto čudnú
vec? Prečo nám pred zrak kladie kríž, na
ktorom zomrel Ježiš Kristu? Smrť, bolesť,
stekanie krvi po jeho tele, samota, možno
beznádej, opustenosť, neschopnosť zvrátiť
smrť.... To všetko patrí ku krížu. A možno aj
tvoj kríž preplietajú tieto skutočnosti. Možno
aj ty zažívaš vo svojom živote samotu,
neschopnosť zmeniť veci, beznádej, bolesť
a opustenosť od tých najbližších. Aj o tom
je život, aj s tým sa môžeme stretnúť.
A Cirkev to ešte dáva nám na oči. Prečo to
robí? Lebo na tomto kríži je Ježiš, ktorý je
zdrojom sily, moci, odpustenia. On zažil
všetko toto, čo ty, ba možno ešte niečo
horšie. A dokázalo ho to zničiť? Na prvý
pohľad áno. Ale v skutočnosti ho kríž
nezničil, nezničila ho ani smrť na jeho kríži.
Ba práve naopak, on zničil smrť. On je tým
víťazom, ktorý nás chce naplniť silou
a odhodlaním volať ho do svojich krížov
a trpezlivo ich niesť. Preto keď budeme
prichádzať k tomuto krížu a budeme si ho
uctievať volajme ho aj do našich krížov
a uctievajme si ho ako víťaza na smrťou.

Boh nás chce aj znakom tohto kríža posilniť, dať nám nádej, že on je stále s nami, že
on v tej rozhodujúcej chvíli neutiekol, ale ukázal, že je víťaz. Aj v našich životoch chce byť
víťazom, pretože sa so svojim víťazstvom chce deliť. Nechce ho mať iba pre seba, ale chce
ho rozdávať svojim deťom. Preto môžeme s radosťou spievať: „Tvojmu krížu klaniame sa
vládca a tvoje vzkriesenie oslavujeme.“ Pane, naplň svojou slávou aj naše kríže, vstúp do
našich bojov a daj nám nádej, že sa vieš osláviť aj v tom, čo nás ničí a pokoruje.

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy


Srdečne Vás pozývame na Ekumenický svetový deň modlitieb žien 2016, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 6. marca 2016 o 15:00 hod. v Chráme bl. P. P. Gojdiča v
Prešove - Sídlisko III.



V pondelky, stredy a piatky sa bude spoločenstvo neokatechumenátu modliť
v našom chráme o 19:00 hod. Deviatu hodinku so svedectvom.



V stredu, 02.03. bude v našej farnosti liturgia s modlitbami za zdravenie
s Koinoniou Ján Krstiteľ. Neokatechumenátne spoločenstvo bude mať preto
Deviatu hodinku vo štvrtok večer.




V sobotu, 05.03.2016 je zádušná sobota s hramotami a mariánske večeradlo.



V sobotu 12.3.2016 vás pozývame na Duchovnú obnovu v našej farnosti
v popoludňajších hodinách. Pozývame všetkých na chvíľu duchovne pookriať,
zastaviť sa a ponoriť svoju dušu do modlitby v pôstnom čase. Viac na plagáte.




V nedeľu, 13.03.2016 je Zbierka na podporný fond I.



Pri nástenke si môžete vziať tlačivo na darovanie 2 percent z dane pre naše
farské združenie Pavla Petra Gojdiča, Charitu, Kňazský seminár.



Počas parlamentných volieb, na ktoré vás pozývame budú pri volebných
miestnostiach dobrovoľníci zbierať podpisy proti hazardu v našom meste. Za rok
2014 išlo do štátneho rozpočtu 146 miliónov eur, pričom výťažok pre
prevádzkovateľov bol vyše 629 miliónov Eur. Vklady za minulý rok predstavujú 2,5
miliardy EUR, čo vychádza 467 Eur na každého jedného obyvateľa Slovenska
vrátane novorodencov. Gemblérstvo ničí mnoho rodín aj v našom meste a
veľakrát dovedie rodiny k depresiám a rozkladu. Aj tvoj hlas môže pomôcť
k tomu, aby sa táto závislosť zastavila.



Prosíme všetkých snúbencov, ktorí plánujú prijať sviatosť manželstva v našej
farnosti, aby sa zaregistrovali a zúčastnili kurzu prípravy na manželstvo v Centre
pre rodiny na Sigorde. Prihlásiť sa môžu cez našu farnosť. Termíny týchto kurzov sú:
17 - 20 marec 2016 / 28.04 - 01.05./ 23 - 26 jún 2016 / 13 - 16 október 2016 / 17 20 november 2016

Od pondelka do štvrtka (7.3.-10.3.) vás pozývame na modlitbu časti Kánona
Andreja Krétskeho o 17:40 hod.

Srdečne pozývame našu mládež na Víkend v Bárke na Juskovej voli od 04.06.03.2016 z protopresbyterátu Vt-Hanušovce + Prešov (veková
kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov). Cena pre členov je 12 eur, pre
nečlenov do 19 rokov 17 eur a pre ostatných 24,70 eur. Je objednaný aj autobus.
Hlásiť sa môžete v kancelárii.

