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Úvodník
Každý z nás má v Písme svoje
obľúbené miesta. Jeden z mojich
obľúbených úryvkov je o Božej láske k
nám a o našom povolaní milovať Boha
a svojich blížnych. Ďalší môj obľúbený
text opisuje vznešenosť a svätosť
Boha. A mám rád aj tie časti, kde nás
Boh vysiela na cestu a káže nám slúžiť
jeho kráľovstvu a budovať Cirkev. Na
túto poslednú skupinu úryvkov sa
chceme zamerať a modliť sa: „Použi
ma, Pane!“ V jednom z týchto textov
Boh prorokovi Aggeovi prikazuje
naliehať na Izraelitov, aby prestali
vydávať toľko energie na budovanie
svojich vlastných domov a venovali sa
aj budovaniu chrámu, „Pánovho domu“
(Ag 1, 2). Máme príbeh aj o inom
prorokovi,
Izaiášovi,
ktorý
zažil
pôsobivú víziu Boha. Izaiáš bol týmto
videním taký ohromený, až sa bál o
svoj život. No Boh ho očistil od jeho
hriechov a spýtal sa: „Koho mám
poslať, kto nám pôjde?“ „Hľa, tu som,“
odpovedal Izaiáš okamžite, „mňa pošli“
(Iz 6, 1 – 8). A kto by mohol zabudnúť
na slová samého Ježiša, ktorý svojim
učeníkom povedal: „Vy im dajte jesť!“
(Lk 9, 13)? A na inom mieste: „Choďte
a získavajte učeníkov“ (porov. Mt 28,
19). Ježiš nepochybne chce, aby sme
v tomto novom školskom i cirkevnom
roku pracovali spolu s ním, aby sme

boli „svetlom sveta“ a aby sme druhým
umývali nohy. Pri našom úsilí
odpovedať na toto povolanie je
kľúčovou vecou disponibilita – ochota
dať sa k dispozícii Bohu i druhým
ľuďom. Peter, Mária, Magdaléna, Pavol
a toľkí ďalší takúto novú ochotu
nadobudli po svojom stretnutí s
Ježišom. Tešili sa zo všetkých
uzdravení či požehnaní, ktoré im
daroval, no nezostali len pri nich.
Chceli Pánovi poďakovať, a tak sa
pripojili k jeho poslaniu. Chceli mu
vrátiť všetko to, čo urobil on pre nich, a
tak sa mu dali k dispozícii. To isté platí
aj o nás. Keď si začíname hlbšie
uvedomovať všetko, čo pre nás Ježiš
urobil, zistíme, že odrazu Pánovi
slúžime
s
väčšou
horlivosťou.
Potrebujeme plán, ktorý nám môže
pomôcť takúto disponibilitu v sebe
rozvinúť. Ak budeme tieto kroky
praktizovať, potom, ako hovorí svätý
Pavol, budeme „svietiť ako svetlá vo
svete“ (Flp 2, 15).

Chcem vás tým povzbudiť, aby ste sa nebáli povedať Bohu: „Tu som, pošli ma!“
Modlime sa teda spoločne: „Pane Ježišu, daj mi srdce, ktoré chce pomáhať druhým.
Ochotne ti dávam svoju slobodu, aby si ju použil na budovanie svojej Cirkvi. Vlož do
mňa túžbu po pozornosti voči potrebám ľudí vôkol mňa – a nielen voči tým
duchovným. Pomôž mi vnímať aj ich emocionálne a telesné potreby. Chcem urobiť
všetko, o čo ma požiadaš. Pane, dnes chcem byť vo svete tvojimi rukami a nohami.“
Nech vás Boh žehná a nech vás všetkých použije na budovanie svojej Cirkvi. Byť
Bohu k dispozícii a konať jeho diela nechráni človeka od zlyhaní. No dáva mu istotu,
že „Pán svoje dielo dokončí“Ž 138,8.
Môžeme sa tešiť na chvíľu, keď raz pri nebeskej bráne nás budú čakať všetci tí,
ktorí sú či budú v nebi aj vďaka tomu, že sme kedysi Bohu povedali: „Pošli ma.“
o. Rastislav (protopresbyter)

Modlitba v rodine I.
Drahí bratia a sestry, určite ste už videli bezdomovca- človeka, ktorý nemá
domov, ktorý nemá kvalitné vzťahy, ktorý nezažíva lásku, nemá pokoj. A ak je ešte
k tomu aj v starom otrhanom odeve, je nám ho ľúto. V srdci ho možno odsúdime,
alebo ho poľutujeme a možno máme ešte aj túžbu, aby sme my tak nedopadli.
Nechceme, aby sme boli otrhaní a zničení, nechceme byť osamotení a nevypočutí.
Nechceme nezažívať lásku. Ale ak sa pozrieme na svoj život, môžeme si všimnúť,
že sa nás niekto predsa len dostať do stavu, v ktorom naozaj vyzeráme, ako otrhaní.
Je to diabol. Ten nás chce odtrhnúť od času s Bohom, odtrhnúť od lásky
k manželovi, manželke či deťom. Ten nás chce odtrhnúť od spoločného rozhovoru,
odpustenia jeden druhému, od spoločného zdieľania sa. A tak sa môže stať, že
človek žije v spoločenstve rodiny, a predsa zažíva stav, akoby bol bezdomovecnemá kvalitné vzťahy, ktorý nezažíva lásku, nemá pokoj. Kde sa stala chyba? Čo
som zlé spravil? Kto spravil chybu?
Do toho by som položil jednu otázku. Modlíte sa v rodine spolu? Čo? To čo má
spoločné s tým, čo bolo pred tým menované? Možno na prvý pohľad nič. Ale
v skutočnosti všetko, pretože cez modlitbu sa stretávame s tým, ktorý mení,
premieňa, upokojuje, dáva posilu a chráni. Jeho sa diabol bojí. Modlitba rodiny je
preto veľmi dôležitá. Ba dokonca aj vtedy, keď máme malé deti sa oplatí modliť, aj
keď tá kvalita možno nie je podľa našich predstáv.
Už toto je samo o sebe vyznaním viery pre deti. „Boh je skutočne dôležitý, patrí
na prvé miesto, a preto sa nezabudneme na neho každý deň (každé ráno, každý
večer, pri každej dôležitej situácii, ...) v modlitbe obrátiť." A naopak. „Boh asi nebude
až taký dôležitý, je veľa dôležitejších vecí, keďže na modlitbu si nájdeme čas len
zriedka." Samozrejme, že tu hovoríme o úprimnej spoločnej modlitbe vychádzajúcej

zo živej viery, osobného
presvedčenia, ktorou vzdávame
Bohu česť a úctu, ktorá mu
patrí. Deti tu vidia, ako sa ocko
a mamička
každodenne
s veľkou dôverou obracajú na
Boha so všetkými záležitosťami
života celej rodiny. A keďže Boh
je živý a odpovedá na každú
modlitbu, je to pre nich
svedectvom, na ktorom môže
rásť ich viera. Ak sa v rodine
rozhodujeme napr. o peniazoch alebo dovolenke, tak si položme spolu s deťmi,
otázku: „Ideme sa o modliť za ...?" Ak sa rozhodneme, že áno, začnime túto vec
pravidelne Bohu predkladať na našich spoločných modlitbách.
Jeden manželský pár chodí dávať na kurz pre snúbencov jednu z prednášok.
Na tento kurz chodia snúbenecké páry pred manželstvom. Žiaľ, mnoho z nich už
žije intímne a ani sa za to nehanbia, ba dokonca v diskusii o tomto probléme, áno
probléme, sa nepríjemne cítia tí, ktorí žijú čisto až do svadby, nie naopak.
Raz som sa jednej dievčiny spýtal, či už intímne žije s priateľom. No jasné.
A modlíte sa spolu? Zadivene sa pozrela, akoby som od nej chcel neviem čo
intímne. Toto je problém dneška. Dvaja ľudia sa nemajú problém obnažiť a ísť spolu
do postele, ale majú problém sa spolu modliť. Hranice čistoty si nedržia, ale hranice
hanblivosti pri modlitbe za nič nevedia prekročiť. A malo by to byť naopak.
Áno, modliť sa v rodine nie je ľahké, pretože v každom z nás je prirodzená
hanblivosť. Ale to nevadí. Ba dokonca nás nemajú od toho odviesť ani výčitky, že
celý deň kričím na deti a teraz sa ideme modliť. Aký farizej. Pravdaže nemáme žiť
farizejizmus, ale to ešte neznamená, že sa prestanem modliť s rodinou, lebo ma
vidia ako hriešnika. Práve naopak. Práve preto sa máme modliť, lebo sme hriešni
a túžime po zmene, ktorá môže prísť práve cez Božie pôsobenie.
Bratia a sestry, je potrebné začať modliť sa spolu v rodine. Niekde to je
samozrejmosť, inde je modlitba iba pri štedrovečernom stole raz v roku. No a čo.
Dnes začnime. Určite to bude pre ostatných šok, ak otec navrhne, aby sa rodina
večer spolu pomodlila. A určite to nebude ľahké. Ale ovocie modlitby za to stojí.
o.Matúš (kaplán)
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V nedeľu, 01.10.2017 je odporúčaný sviatok Presvätá
Bohorodička Ochrankyňa. Sv. liturgie budú s myrovaním.
V sobotu, 07.10.2017 vás pozývame modliť sa po sv. liturgii
mariánske večeradlo.
Dávame rodičom do pozornosti prihlášky na slávnosť pokánia
a zmierenia, ktoré si môžete vyzdvihnúť v kancelárii.
Dávame do pozornosti koncert Hanky Servickej 08.10.2017
v PKO-Čierny Orol o 17.00 hod. Viac na plagáte.
Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom srdečne pozýva na
MIMORIADNE STRETNUTIE, ktoré sa uskutoční dňa 27.septembra
2017o 17,30 hod. v Katolíckom kruhu, Jarkova 77, Prešov.
Stretnutie povedie kňaz - exorcista Imrich Degro a téma bude:
"Ako rozpoznávať taktiku zlého ducha."
Pozývame všetky deti, hlavne tie, ktoré sa nahlásili na slávnosť
pokánia a zmierenia, aby prišli na detskú liturgiu v piatok,
13.10.2017, po ktorej dostanú zápisník a kartičky na podpisy.
Nájdi cestu:
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