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Úvodník
Rok 1925. Neskorý večer na poľsko–československom pohraničí. Zo slovenského
Gaboltova sa cez polia vracajú tri lemkovské pútničky z Poľska: Glafiria Demiaoczyk,
Teodozja Demiaoczyk a Maria Gawlik. Každoročne v polovici júla, na sviatok Karmelskej
Božej Matky bol tam odpust. Aj gréckokatolícki veriaci, Lemkovia, Rusini žijúci na poľskej
strane Karpát, veľmi radi prichádzali sláviť tento sviatok spoločne s rímskokatolíkmi. V
takomto čase sa vracali spomínané tri ženy z Gaboltova domov, do dedinky Wysowa. Stalo
sa to sedem rokov od vytýčenia novej štátnej hranice. Neskoro v noci prekročili hranicu, a v
lese sa začali modliť a ďakovať Bohu za šťastný a bezpečný návrat. V tom okamihu ich však
zasiahlo jasné svetlo a ich mysľou prebehla myšlienka o uväznení. V jedinej chvíli ich
paralyzoval strach a očakávanie pohraničníkov. Stojac nehybne a hľadiac do tmy očakávajú
blížiaci sa koniec. Napätie a ticho trvali podozrivo dlho. Nakoniec však svetlo zhaslo, tri ženy
rýchlo ukončili svoju modlitbou trojitým znakom kríža a pobrali sa domov, pociťujúc úľavu,
že sa nepotvrdili ich čierne predstavy o ich zadržaní. Táto zvláštna udalosť sa stala tesne pod
vrcholom hory Jawor. Pani Glafiria Demiaoczyk, ktorú po lemkovsky prezývali Firyja, prišla o
muža počas prvej svetovej vojny, a tak sama vychovávala tri deti. Nepriaznivé počasie a
opakujúce sa silné búrky s krupobitím zničili úrodu, čo zapríčinilo veľké hladovanie pre
zbožnú pani Firyju s jej deťmi. Rozhodla sa hľadať pomoc u jednej rodiny na československej
strane. Po ceste ako obvykle sa zastavila na krátku modlitbu na mieste, kde sa pred tým diali
spomínané podivné javy. Táto cestá však nemala úspešný koniec.
Žena bola prichytená pohraničnou strážou ale tá bola veľmi ústretová a bez problémov
jej dovolila vrátiť sa domov. Ale pocit bezradnosti a nemohúcnosti nasýtiť hladujúce deti
zostal. V stave zúfalstva sa vdova vybrala na cestu domov, padla na kolená a začala sa modliť
za svoju situáciu. V tom okamihu sa zjavilo jasné svetlo, žiara, v ktorej Firyja keď zdvihla
hlavu, nad borievkou uvidela obklopenú nádherou postavu Najsvätejšej Panny Márie
a počula slová – Neplač, choď domov, tvoje deti budú nasýtené... Po týchto slovách sa
postava stratila. Jednoduchá vizionárka, keď sa spamätala, vydala sa na cestu domov. Keď sa
približovala k dedinke kde bývala, uvidela v oknách svojho domu svetlo. Zmocnil sa jej
strach, lebo pred svojím odchodom prísne zakázala svojim deťom rozkladať ohep. Beží
rýchlo domov s pocitmi strachu a neistoty. Keď však otvorí dvere uvidí v dome svojho
príbuzného, ktorý prišiel až spoza horského masívu Magura. Ten sa dopočul o veľkom
nešťastí, ktoré postihlo ich dedinu, a tak jej priniesol zemiaky a pšenicu. Po zázračnom
zjavení Bohorodičky, začali na toto miesto prichádzať ľudia nie len z Wysowej. Samotná
vizionárka Glafiria, od toho času prichádzala na miesto zjavenia každý večer, aby sa
poďakovala Bohu skrze Orodovníčku chudobných. To však nie je koniec celej histórie zjavení.
Každý piatok sa Firyja vo sne rozprávala s Máriou. Druhá svetová vojna, povojnové
deportácie a prenasledovanie komunistickou vládou, v roku 1947 Akcia Wisla, prerušili
slobodný rozvoj uctievania na tomto mieste. Až v roku 2017 bol chrám konečne vrátený

Gréckokatolíckej cirkvi od pravoslávnych. Ako málo poznáme históriu nášho blízkeho okolia.
Aj dnes je mnoho ľudí na cestách aj za hranice vlasti. Ale len málo z nich sa zastaví na
modlitbu. Čo prerušilo náš duchovný život? Nemáme ani vojnu ani deportácie. Vráťme sa aj
my tento rok k viere, k Bohu a k modlitbe.

o. Rastislav (farár)

Kresťanská iniciácia
Drahí bratia a sestry, v minulom čísle sme sa venovali pôvodu sviatostí.
V tomto čísle by sa bližšie pozrieme na iniciačné sviatosti. Iniciačné sviatosti sú
sviatosti, ktoré človeka začlepujú do Cirkvi, jej života a do plného prežívania
kresťanstva. Sviatosti kresťanskej iniciácie sú sviatostnými prostriedkami, ktorými
prijímame adoptívne Božie synovstvo a vteľujeme sa do tajomného Kristovho tela.
Skrze tieto sviatostné obrady prijímame účasť na Božom kráľovstve tu na zemi,
ktorým je Kristova Cirkev. Medzi sviatosti kresťanskej iniciácie patrí krst,
myropomazanie a Eucharistia.
Tieto sviatosti boli udeľované spoločne dospelým a deťom. Na Východe sú v
cirkvách dodnes iniciačné sviatosti udeľované spolu, a to aj dojčatám (pod
spôsobom prijatia malého množstva konsekrovaného vína). Kresťanská iniciácia –
kresťanský začiatok je zrod nového života s Ježišom Kristom, v Ježišovi Kristovi a pre
Ježiša Krista. Aký je význam krstu pre veriaceho človeka? Krstom je človek
oslobodený od hriechu, znovuzrodený do nového života, oblečený do Krista a
začlenený do Cirkvi. Mazanie olejom je spomienkou na mazanie olejom kpazov,
kráľov a prorokov v starom zákone, predanie krstného odevu je symbolom
darovaného života z vody a zo Svätého Ducha, sviečka pripomína veľkonočné svetlo,
ktorým je Kristus. Charakter anamnézy krstu pripomína nespásny stav celého
ľudstva po uskutočnení prvotného hriechu a zárov ep Božiu iniciatívu vedenú k
záchrane človeka a k stvoreniu nového Božieho ľudu.
Prečo krstíme aj nemluvpatá? Boh koná cez našich ľudských rodičov a dáva
nám ľudský život a Boh koná cez Cirkev a dáva nám Božský život. Ako všetci rodičia
túžia potom, čo je dobré pre ich deti a budú kŕmiť svoje deti dokonca aj keď deti
nerozumejú hodnotu potravy, tak tiež aj Cirkev na požiadanie rodičov krstí
nemluvpatá. Dieťa možno nerozumie, ale rodičia túžia, aby dieťa rástlo v živote v
Kristovi, zabezpečujúc milosť pre duchovný vývoj dieťaťa. Rodičia a krstní rodičia,
spolupracujúci s Cirkvou, sa musia zaviazať, že zabezpečia prostredie viery, v
ktorom milosť Ducha môže vzrastať ako rastie dieťa.
Aký je význam myropomazania? Myropomazaním je človek označený pečaťou
daru Svätého Ducha. Myropomazanie má charakter anamnézy (spomienky) a
pripomína pôsobenie Svätého Ducha v ľudských dejinách. Jeho dary sú pomocou
Božou pri prekonávaní nespásnej situácie. Udeľovania myropomazania je
anamnézou na Ježišov krst v Jordáne a jeho pomazanie Svätým Duchom.
Myropomazanie nie je chápané ako nejaká doplpujúca sviatosť, ale ako prvý plod

sviatosti krstu, jej naplnenie. Ak sa vo
sviatosti krstu Svätým Duchom udeľuje
človeku nové narodenie, potom za novým
narodením musí nasledovať nový život,
ktorý je darom Svätého Ducha. Nový život
spočíva práve v tom, že plynie vo Svätom
Duchu. Aký je vzťah myropomazania a
spásy? Čo sa týka spásonosnej účinnosti
sviatosti myropomazania, nie je ľahké
rozlišovať ju od účinnosti krstu, nakoľko sa tieto sviatosti vo východnej Cirkvi
udeľujú spolu ako jediný obrad uvedenia do kresťanstva a preto sa v mnohom
špecifická účinnosť myropomazania nevykryštalizovala. V dobe cirkevných Otcov sa
myropomazanie označovalo ako korunovanie a zavŕšenie krstu. Otcovia mu
pripisovali plnosť Svätého Ducha a vyniesli tak na povrch osobný aspekt. Súčasne
videli v myropomazaní zdokonalenie účasti na úlohách Ježiša Krista. Svätému Duchu
Otcovia pripisovali tú úlohu, že odstránil neschopnosť a slabosť kresťanov a dal im
rozumnosť a silu, ktorou premáhajú protivenstvá a organizujú Božiu Cirkev.
Je Eucharistia zavŕšením kresťanskej iniciácie? Kresťanská iniciácia je ukončená
prijatím Eucharistie. Táto sviatosť je nielen spoločenstvom jednotlivcov s Kristom,
hlavou mystického tela, ale aj spoločenstvom medzi všetkými veriacimi, členmi tela,
ktoré žije nový život v Kristovi. V Eucharistii sa kresťan stretáva so zvláštnou a
jedinečnou Kristovou prítomnosťou. Pri Eucharistii spomína kresťan na udalosti pri
Poslednej večeri a tiež v nej nachádzame vrchol dejín spásy, ktorý ho neprivádza iba
k pohľadu do minulosti, ale tiež do budúcnosti – k životu v spoločenstve svätých.
Tým, že Cirkev pri eucharistickej obete skrze Krista vo Svätom Duchu predstupuje
pre Božiu tvár v duchu poklony a prosby, chvály a vďaky, dostáva sa stále
intenzívnejšie do Božej lásky a čoraz viac sa oslobodzuje od hriechu. S rastúcou
oddanosťou Bohu neprestajne slabne sebectvo a pýcha. Pretože každá generácia je
stále znova ohrozovaná hriechom, musí sa v eucharistickej obete vždy znova
očisťovať a zbavovať hriechu, posväcovať a zdokonaľovať. V Eucharistii berie
kresťan prijíma nielen osobu (telo a krv) Ježiša Krista, ale pravidelnou účasťou na
tejto sviatosti aj energie, milosti vedúce k zbožšteniu, ktoré ju uschoppujú v raste
na obraz a podobu Božiu.
Drahí bratia a sestry, Boh cez sviatosti ponára svoj ľud do seba samého, do
Lásky a požehnania. Už je len na nás, či sa necháme cez sviatosti očisťovať
a požehnávať, alebo v tom nevidíme zmysel a nepraktizujeme pristupovanie k nim.
Prajem nám, aby sme aj cez zamýšľanie sa nad podávaním Eucharistie deťom
nanovo spoznali Božiu túžbu po nás, našej čistote a spáse.
o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 V pondelok 17.7. 2017, na sviatok bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča OSBM, vás srdečne









pozývame do katedrály o 16.30hod. na svätú liturgiu s archijerejom, pri ktorej vladyka
Ján poďakuje vladykovi Milanovi Lachovi SJ za 4 ročnú službu pomocného prešovského
biskupa a protosynkela v Prešovskej archieparchii. Zároveň bude otvorenie výstavy o
blahoslavenom hieromučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi OSBM. V tento deň sa budeme
v našej farnosti modliť Moleben k bl. P.P.Gojdičovi, počas ktorého si budete môcť uctiť
jeho relikvie.
Pozývame vás na Archieparchiálnu odpustovú slávnosť v Ruských Pekľanoch 22.07.2017.
Program začína o 09:15 Akatistom k bl. P.P.Gojdičovi a pokračuje o 10:00 archijerejskou
sv. liturgiou.
Srdečne Vás pozývame na púť do Litmanovej v nedeľu, 06.08.2017. Nahlásiť sa do
autobusu môžete na farskom úrade. Odchod autobusu od Karmenu bude o 05:00 hod.
Záluha sú 2 eurá.
Gréckokatolíci v Poľsku nás pozývajú na púť 20.-21.07.2017 dňa horu Javor - neďaleko
Cígeľky za Poľskou hranicou. Záujemcovia sa môžu hlásiť na fare.
Pozývame deti na letné stretnutia mládeže na Juskovej voli. Viac na plagáte alebo
www.gmcbarka.sk.
Oznamujeme vám že 3. apríla 2017 bol podpísaný dekrét o udelení plnomocných
odpustkov spojených s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva pri splnení
nasledujúcich podmienok: sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na
úmysel najvyššieho veľkňaza. Tieto plnomocné odpustky je možné aplikovať pre duše
veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak: - nábožne recitujú Korunku Božieho
milosrdenstva pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, verejne vystavenou alebo
uchovávanou vo svätostánku, v chráme alebo v kaplnke nachádzajúcej sa na území
Slovenska; - sa zhromaždia v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich, a
všeobecne, keď sa viacerí veriaci zhromaždia s nejakým poctivým cieľom a nábožne sa
zjednotia s recitáciou danej modlitby šírenou prostredníctvom televízneho alebo
rozhlasového vysielania, ktorú rovnakým spôsobom (pred Najsvätejšou Sviatosťou
oltárnou) odrieka diecézny biskup alebo ním na to ustanovený kňaz. Tí veriaci, ktorí pre
chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu opustiť svoj dom, sa pomodlia Korunku
Božieho milosrdenstva, dôverujúc a túžiac po milosrdenstve pre seba a blížneho, môžu
taktiež získať úplné odpustky za obvyklých podmienok, pri zachovaní predpisov č. 24 a 25
o „hatených”. V ostatných prípadoch odpustky budú čiastočné.
Dávame vám tiež do pozornosti denné prenosy z našich pútnických miest na stránke
www. grkat.tv . Taktiež je možné modliť sa liturgiu hodín zo stránky www.casoslov.sk.
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