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„CHRISTOS VOSKRESE“
Román Korene rozpráva príbeh o
Kuntovi Kintem, Afričanovi, ktorého v 18.
storočí chytili, odviezli do Ameriky a predali
do otroctva. Po celé roky v zajatí nechcel
zabudnúť na svoje africké dedičstvo a
chcel, aby naň nezabudla ani jeho rodina.
Hoci mnohí iní otroci zabudli, kým sú, a
prispôsobili sa situácii, on nedovolil, aby
jeho rodina splynula. Nechcel, aby zabudli,
kým sú a odkiaľ prišli. Hoci postoj Kuntu
Kinteho je šľachetný, je aj náročný. Je
veľmi ľahké splynúť s prevládajúcimi
trendmi a zmýšľaním! Veriaci sú pokúšaní
zabudnúť, že ich cieľom je nebo, nielen
pohodlný život na tomto svete. Ako rýchlo
môžeme stratiť zo zreteľa svoje dedičstvo a
slobodu v Kristovi! Nech sa to nestane!
Pascha je viac než ktorékoľvek obdobie v
roku časom, keď si môžeme pripomenúť
Ježiša a spásu, ktorú nám vydobyl. Je to
najvhodnejší čas, pretože Pascha nám
hovorí nielen o Ježišovej smrti, ale aj o jeho
zmŕtvychvstaní.
Hovorí
nám,
že
milosrdenstvo víťazí nad súdom a život
víťazí nad smrťou. Hoci niekedy je pre nás
náročné žiť podľa týchto právd, Pascha nás
uisťuje, že sa to oplatí. Smrť nemá
posledné slovo! Ani ťažkosti. Vo všetkom
môžeme vidieť víťazstvo – ak budeme
„pamätať na Ježiša Krista, ktorý bol
vzkriesený z mŕtvych“ (2 Tim 2, 8). Čo to
znamená pamätať na Ježiša? Zamyslite sa
nad tým, ako klavírny virtuóz celé hodiny

cvičí. Trénuje si prsty, aby udreli na
správne klávesy v tom správnom čase – a
napokon sa naučí hrať všetko spamäti.
Alebo si predstavte divadelnú herečku.
Nacvičuje si každé slovo a každé gesto, až
jej to bude prirodzené a „stane“ sa
postavou, ktorú stelesňuje. Tieto príklady
nám hovoria o hodnote inštinktov. Všetci
konáme inštinktívne podľa návykov, ktoré
sú zakorenené v našej pamäti. Inštinkt je
druh pamäti, ktorá je zakódovaná do nášho
každodenného života. Nemusíme si
vedome pripomínať, ako máme chodiť
alebo ako máme čítať. Robili sme to už
toľkokrát, že naše svaly si to pamätajú
samy. Keď ide o duchovný život, Boh nás
chce pretvoriť na ľudí, ktorí budú
inštinktívne zachovávať jeho prikázania.
Chce, aby sme boli láskaví, láskyplní, štedrí
a milosrdní – to všetko inštinktívne. A vie,
že tak ako klavírny virtuóz alebo herečka
musia cvičiť, aby rozvíjali svoje prirodzené
inštinkty, aj my musíme cvičiť, aby sme
rozvíjali svoje duchovné inštinkty. Preto
Mojžiš povedal: „Dávaj pozor, aby si potom
nezabudol na Pána, svojho Boha“ (Dt 8,
11). Preto žalmista povedal, že tí, čo
pamätajú, sa obrátia k Pánovi a poklonia sa
mu (Ž 22, 28). A preto Pavol pobádal
Efezanov, aby pamätali, kým sú a akí boli
predtým, než sa obrátili k Pánovi (Ef 2, 12 –
13).

Všetci veľkí svätci vedeli, že pamätanie je podstatné a zakúsili pôsobenie Božej moci, lebo
pamätali na Božie slová a jeho prisľúbenia. Vedeli, že každý môže dostať tie isté požehnania,
aké dostali oni – ak si budú pamätať! Hodnotu pamätania na Pána vidíme v starozákonnom
príbehu o Ezdrášovi a Nehemiášovi. V roku 587 pred Kristom mocná babylonská armáda

zaútočila na Jeruzalem a zničila ho. Vypálili ich milovaný chrám. Aby Babylončania predišli
vzbure, sústredili všetkých významných Židov a poslali ich do babylonského vyhnanstva.
Tento exil trval 70 rokov. Až perzský kráľ Kýros porazil Babylon a dovolil Židom, aby sa vrátili
domov. Konečne mohli opäť postaviť svoj chrám a slobodne sa klaňať Bohu! Mnohí z nich
stratili jasnozrivosť. Zabudli na všetko, čo pre nich Boh vykonal prostredníctvom Abraháma,
Mojžiša a Dávida. Zabudli na to, že Boh sľúbil, že bude s nimi. Zabudli na Boha. Keď Kýros
dovolil Židom, aby sa vrátili domov, väčšina z tých, čo prišli do exilu, už zomrela. Vrátili sa
teda ich deti alebo vnuci – a mnohí z nich už stratili povedomie, že sú Božím svätým
národom, lebo ich to rodičia neučili. Zdráhali sa vrátiť. Niektoré židovské rodiny si však
pamätali. S radosťou prijali Kýrovu ponuku a vybrali sa do Jeruzalema. Jedným z vodcov bol
kňaz Ezdráš. Často sa spomína ako „druhý Mojžiš“, lebo ich ako Mojžiš voviedol do
zasľúbenej zeme a viedol k prijatiu Božej zmluvy. Ezdráš sa narodil v Babylone. Nikdy
predtým nebol v Jeruzaleme. Keďže ho však učili o dedičstve a on si ho vážil a pamätal naň,
bol dosť silný, aby priviedol svoj národ k Pánovi. Aj náš príbeh nech je o tom, ako nezabudnúť
na Boha.

o. Rastislav (farár)

"Boh slúži" II. časť
Pamätám si, že ako malý chlapec som rád chodil na rôzne kolotoče a veľmi sa mi to
páčilo. Deti radi strávia čas na kolotočoch a pretože sa im na nich páči, pýtajú si od rodičov
peniaze na ďalšie žetóny, aby išli opäť. Nechcú v tom prestať. To isté robí aj Boh. Boh
v službe nechce prestať. Preto prichádza jeho Syn, Ježiš Kristus, ktorý sám slúži Božiemu
ľudu.
1. Služba Ježiša
Ježiš povedal: „A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn
človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“
Mt 20,27-28

Boh začína slúžiť aj cez svojho syna Ježiša. Ako?

Trávi s nimi čas. S apoštolmi strávil veľa času, hovoril s nimi, naprával ich správanie,
modlil sa s nimi, poučoval ich. Zaujímal sa o nich... Dokázal vypočuť človeka...

Uzdravoval chorých. Uzdravil slepého Bartimeja a mnohých iných...

Poučoval a vyučoval evanjelium v synagóge....

Vovádzal do pravdy: Farizejom a zákonníkom povedal, že sú hady, obielené hroby.
A prečo? Čo ich chcel potupiť, uraziť? Nie, chcel ich zachrániť od falošnej nábožnosti
a pýchy.

Bol nežný: Keď išli ukameňovať Máriu Magdalénu kvôli cudzoložstvu, on ju s nehou dvíha
zo zeme. Keď ho Peter zradil, On sa na neho pozrel s láskou.

Kráčal s emauzskými učeníkmi: Po jeho ukrižovaní sa zjavuje učeníkom, ktorí putovali
celí sklamaní do Emáuz. Dokázal ich vypočuť, trávil s nimi čas, dal sa im spoznať pri
lámaní chleba a mení ich smer.

Odpúšťal hriechy: Chromému, ktorého jeho známy spúšťali zo strechu najprv odpustil
hriechy a až potom ho uzdravil.



Ako Boh slúži mne?
Boh chce s tebou tráviť čas cez modlitbu
Ako ti to ide? Vnímaš že v modlitbe si pri Bohu, že On je naozaj pri tebe a je naklonený
počúvať ťa a hovoriť k tebe ?....
Koľko tráviš času v modlitbe? Je tvoja modlitba aj časom počúvania, alebo iba hovoríš,
prosíš...? Je to monológ, alebo dialóg? Čo by si potreboval zlepšiť- intenzitu, množstvo,
alebo viac pokoja, ticho?



Boh uzdravuje a pomáha
Boh môže uzdravovať cez slovo druhého, cez povzbudenie iných. Streto si už niekoho, kto
ti dobre poradil, pomohol, dostal ťa z krízy? Boh je zdrojom všetkého dobra a bez neho nie
sme schopní konať dobro. Takže keď ti niekto skutočne pomohol, bol to Boh cez neho.



Poučuje
Boh nás chce poučovať cez Božie slovo. Preto ho máme čítať, lebo je tam Božia múdrosť.
Ako často čítam Bibliu s túžbou nechať sa viesť Bohom, formovať ním? Boh cez Bibliu
povzbudzuje, karhá, poučuje ale aj usvedčuje z hriechu. Keď otváraš Bibliu, Boh vtedy
otvára svoje ústa a hovorí k tebe. Má moc duchovne ťa dvihnúť, pritúliť, pomojkať ťa
hovoriť do tvojej konkrétnej situácie. „Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako
každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a
rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“ Hebrejom 4,12



Odpúšťa
Boh odpúšťa a zabúda tvoje hriechy cez sviatosť zmierenia. Boh je vtedy veľmi aktívny
a ponára ťa do svojho kúpeľa. Ako často sa spovedáš? A ako sa pripravuješ na spoveď.
Hanbíš sa chodiť na spoveď? Hanbíš sa Boha? Prichádzaš naozaj v pokání a ľútosti
alebo je to len formalita? Uvedomujem si, že vtedy mi Boh dáva nové šaty, priznáva sa
ku mne?



Kŕmi ťa
Boh v SZ kŕmil izraelitov mannou a prepelicami, aby nepomreli na púšti, ale aby mali silu
kráčať do zasľúbenej zeme. Dnes Boh kŕmi človeka svojou krvou a svojim telom. Prečo?
Aby si nezomrel, aby si mal silu kráčať životom v láske. Aby si bol schopný takej lásky,
ktorá miluje aj nepriateľov, dokáže slúžiť, pokoriť sa, odpustiť. Ako často pristupuješ
k Eucharistii. Prežívam liturgiu ako hostinu, kde záleží hostiteľovi na tom, aby som nebol
hladný? Zapájam do tohto slávenia aj svoje srdce. Sústredím sa na Boží príchod kvôli
mne? Vidím vôbec potrebu jesť Eucharistiu? Alebo ostávam sedieť a iba sa dívam?
Nechávam Boha slúžiť mi, alebo idem pomimo?
Drahý Pane, vďaka Ti za to, že aj mne chceš slúžiť. Pomôž mi nabrať odvahu a dovoliť Ti
dotýkať sa môjho života, môjho srdca, mojich rán a naplň ma vierou, že ku mne
prichádzaš aj cez slovo človeka, cez dobrý skutok človeka.

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 V nedeľu, 10.04.2016 vás pozývame do MsKs v Sabinove na
archijerejskú sv. liturgiu o 16:30. Homíliu prednesie známy
exorcista Elias Vella.
 V nedeľu, 17.04.2016 je farská zbierka.
 Vo štvrtok, 21.04.2016 vás pozývame na evanjelizačný koncert
kňazskej skupiny Anastasis v kine Scala o 19.00 hod. Tento deň
nebudú v našej farnosti chváĺy.
 V sobotu, 30.04.2016 sa uskutoční turistický deň pre deti
a mládež na trase Sedliská (Podčičva) – Hrad Čičva – Vyšný
Kazimír (Rekreačný areál Lysá Hora).
 V našej farnosti bude 1. Sv. prijímanie v nedeľu, 01.05.2016
o 10.00 hod.
 Pozývame všetkých na 6. Metropolitnú púť do Krakova v sobotu
21. mája 2016.
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