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Sláva Isusu Christu
Istý profesor nás naučil jedno úslovie. Znelo: „Čas je otázka priorít.“ Je to dosť
jednoduché, hoci o tom veľa nepremýšľame. To, ako využívame čas, hovorí veľa o
tom, čo považujeme za dôležité a čo za také, naopak, nepovažujeme. Analýzou
rôznych štúdií zaoberajúcimi sa touto témou zistili, že väčšina ľudí venuje dve
tretiny času práci a spánku. Na všetko ostatné nám týždenne zostáva jedna tretina,
čiže asi 55 hodín. Odpočinok, cvičenie a koníčky zaberú asi 20 hodín. Stravovaniu
venujeme ďalších 15 hodín. Takže zo 168 hodín týždňa nám zostáva len asi 20
hodín. Povinnosti v domácnosti zaberú asi 7 hodín; starostlivosť o druhých ľudí asi 5
hodín a rôzne položky zaberú asi 8 hodín. Samozrejme, toto je priemer. Vaše
vlastné využívanie času sa môže líšiť. Jedno je však isté: v živote sme veľmi
zaneprázdnení. Väčšina ľudí má problém stihnúť popritom aj niečo iné – napríklad
nájsť si čas na Ježiša. A čo to má spoločné s Pôstnym obdobím? Všetko! Pôst nám
ponúka výbornú príležitosť urobiť si odstup od svojich všedných povinností a
zhodnotiť svoje duchovné zdravie. „Ako môžem poznať a milovať Boha lepšie a ako
mu môžem lepšie slúžiť? Ako môžem byť lepším človekom, lepším rodičom, lepším
kňazom alebo rehoľníkom a lepším služobníkom chudobných?“ Túto otázku nám
nekladie len Cirkev, ale aj sám Ježiš. Žiada nás, aby sme sa pozreli na svoje plány a
našli si viac času na modlitbu, lebo práve prostredníctvom nej sa do stávame k
Bohu. Žiada nás, aby sme si vybrali konkrétny pôst, lebo robí zázraky. A žiada nás,
aby sme počuli volanie chudobných, lebo osobitne miluje všetkých hladných,
bezdomovcov a núdznych ľudí na svete. Určite so
mnou budete súhlasiť, že tým, ako trávime čas,
odhaľujeme svoje priority. Určite so mnou
budete súhlasiť, že všetci si musíme niekedy
urobiť odstup od všedných povinností, aby sme
zistili, či venujeme dostatok času najdôležitejším
prioritám – Ježišovi, svojej rodine a poslaniu
Cirkvi. Preto si potrebujeme urobiť plán na
Pôstne obdobie. Musíme sa pozrieť na svoj

harmonogram a nájsť si čas na modlitbu, pôst a almužnu. Ktosi povedal: čo by sa
stalo, keby sme brali Bibliu tak ako berieme náš mobilný telefón? Keby sme ju nosili
stále s nami, alebo aspoň malé vreckové Evanjelium, čo by sa stalo? Keby sme sa po
ňu vrátili, keď si ju zabudneme: keď si zabudneš mobil, hneď sa vraciaš ho hľadať!
Keby sme ju otvárali viackrát počas dňa, keby sme si čítali Božie odkazy obsiahnuté
v Biblii tak ako si čítame odkazy v telefóne, čo by sa stalo? Skutočne, keby sme mali
Božie slovo vždy v srdci, žiadne pokušenie by nás nemohlo vzdialiť od Boha a žiadna
prekážka by nás nemohla zviesť z dobrej cesty. Vedeli by sme víťaziť nad
každodennými navádzaniami zla, ktoré je v nás i mimo nás, boli by sme viac schopní
žiť životom vzkriesených podľa Ducha, prijímať a milovať našich bratov, osobitne
tých slabších a odkázaných, a aj našich nepriateľov. Ježiš počas 40 denného pôstu
na púšti zvíťazil nad pokúšaním diabla práve Božím Slovom Mt 4,1-11. Preto by sme
si mali zhodnotiť život a položiť si otázku: „Venujem dostatok času najvyšším
prioritám svojho života?“ Ak si urobíte pôstny plán pre seba i svoju rodinu, budete
požehnaní. Zistíte, že ste pokojnejší, rozvážnejší a láskavejší. A je rovnako dôležité,
že budete menej podráždení, menej úzkostliví a menej sebeckí. A to všetko preto,
lebo Boh dá živú vodu tým, čo ho hľadajú. Kiež v tomto milostivom období pôstu
všetci uzrieme zázraky vo svojich rodinách, farnostiach i vo svete!
o. Rastislav (farár)

Božská služba vopred posvätených darov- symbolika I.
V minulom čísle sme sa zaoberali Božskou službou vopred posvätených darov
a jej krátkou históriou. V tomto čísle by som chcel poukázať na nádheru obradu
a jeho symboliku. Služba vopred posvätených darov začína zvolaním kňaza od oltára
Požehnaný Boh náš.. a po ňom kňaz vychádza pred cárske dvere, kde sa modlí
v tichosti predpísané modlitby. Počas jeho modlitieb ľud spieva 103 žalm, ktorý
oslavuje Boha ako tvorcu sveta. Počas tohto žalmu si môžeme predstavovať vo
svojej mysli kamzíkov, svišťou, levíča, ich krásu a hravosť, ktorú do nich vpísal Boh.
môžeme si predstavovať hory, skaly, moria, nížiny, pretože tohto všetkého sa dotkla
Božia ruka. Ak sa Božia ruka dotkla týchto vecí, nechce sa dotknúť aj môjho života?
Určite chce. Preto sa v tichosti počas žalmu môžeme modliť s túžbou, aby sa dnes
Božia ruka dotkla a j môjho života, môjho problému.
Následne, po skončení spevu 103. Žalmu kňaz sa nahlas modlí veľkú ekténiu,
ktorú poznáme z bežnej liturgie. Volá sa veľká, lebo obsahuje 12 prosieb Po nej sa
spievajú rôzne žalmy rozdelené na 3 antifóny, medzi ktorými sú malé ekténie, ktoré
sa modlí kňaz už vo svätyni. Na začiatku, keď kňaz vychádza pred cárske dvere

symbolizuje Krista, ktorý sa modlí pred cárskymi
dverami- dverami raja, ktoré boli zatvorené po
hriechu Adama a Evy.
Následne sa spieva spev Pane ja volám k tebe,
kedy je už kňaz vo svätyni, ktorá symbolizuje nebo.
Ľud preto s odvahou volá na Pána, povzbudený
z vchodu Krista do svätyne- neba a v pokání prosí
o odpustenie hriechov, ktoré zapríčiňujú našu
vzdialenosť od neho. V žalme prosím Boha, aby ma
nanovo dvihol, ako padnutého človeka do svojho
náručia, aby ma postavil na nohy zo všetkých slabostí, ktoré mám a ktoré ma
ovládajú a zapríčiňujú pád. Po tomto žalme nasledujú stichiry, ktoré sú plné pokánia
a proroctiev o príchode Krista. Kedysi sa spievali na krylosy (teda na striedavo), čo
symbolizuje Starý a Nový zákon.
Počas tejto služby sa často používa kadidlo, ktorým sa okiadza chrám a ľud.
Počas spevu Pane ja volám k tebe kňaz okiadza chrám a ľud. Okiadzanie má 3
symboly. Vyjadruje naše prosby, ktoré nemohli prejsť do príchodu Krista rajskou
bránou, teraz sa však príjemne vznášajú k Bohu. Vôňa kadidla je znamením toho, že
Svätý Duch je neustále prítomný v chráme a kadidlo je taktiež vyjadrením modlitieb
anjelov slúžiacich pred tvárou Boha. Je preto pekné predstaviť si, že v chráme pri
bohoslužbe nie sme sami, ale je ta množstvo anjelov, ktorí sa pripájajú v oslave
Boha.
Na konci spevu stichír kňaz otvára cárske dvere, berie do rúk kadidlo
a vykonáva s ním vchod, teda vychádza s ním zo svätyne pred cárske dvere. Vchod
symbolizuje Kristov príchod na zem. Kňaz je oblečený počas vchodu vo felóne, ktorý
symbolizuje ľudské telo Krista, ktorý ako človek prišiel medzi ľudí, aby ich
posväcoval. Vstup kňaza do svätyne už symbolizuje vstup osláveného Krista ku
svojmu Otcovi. Toto chce Kristus robiť aj dnes, chce prichádzať k nám, aby nás
posväcoval, menil naše postoje, vytrhával nás z rúk zlých návykov a zlého. Vchod
kňaza do svätyne v nás môže vyvolať túžbu ísť za svojim Pánom a nechať za sebou
smrť. Všetkým nám prajem, aby sme osobne prežívali tieto časti Božskej služby
vopred posvätených darov a nechali sa tiahnuť týmto obradom bližšie k Bohu.
Pokračovanie nabudúce.
o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 V sobotu, 18.03.2017 je 3. zádušná sobota s hramotami.
 Srdečne pozývame deti a mládež vo veku od 09-30 rokov v termíne 17.-










19.03.2017 na Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Sabinov, Prešov,
Hanušovce . Cena pre členov Cvč 12 eur, pre nečlenom do 19 rokov 17
eur a pre starších 24,70. Povzbudzujeme rodičov, aby prihlásili svoje
deti, ktoré budú mať odvoz v piatok a prívoz v nedeľu zabezpečený. Viac
info na farskom úrade.
Počas pôstu je zdržanlivosť od mäsa každú stredu a piatok. V piatok
o 17:15 pokračujeme modlitbu krížovej cesty.
Aj tento týždeň pokračujú v našej farnosti každý pondelok a piatok
katechézy neokatechumenátnej cesty vždy o 19.00 hod.
V nedeľu, 19.3.2017 je farská zbierka na vežu chrámu. Zároveň je to
Krížupoklonná nedeľa. Preto po sv. liturgiách budeme svätiť kríže, ktoré si
môžete priniesť do chrámu. Je veľmi dôležité mať doma zavesený, či
postavený posvätený kríž, aby sme aj do duchovného sveta vyjadrovali to,
komu chceme patriť my, aj naše príbytky.
V sobotu, 25.03.2017 je prikázaný sviatok Zvestovanie našej presvätej
Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. Sväté liturgie s myrovaním budú
ako v nedeľu, o 08:00(csl), 10:00 a na Bani o 10:00. Keďže je túto
sobotu sviatok, hramoty v tento deň nebudú.
Zo soboty 25.03. na nedeľu 26.03. je zmena času. Čas sa posúva
o hodinu dopredu.
Veriaci z obce Krajná Bystrá budú realizovať zbierku v našej farnosti
v nedeľu, 26. marca 2017. Potrebujú opraviť schody a prístrešok pred
farským chrámom. Výška schodov a zatekajúci prístrešok nad nimi
spôsobujú v zime poľadovicu. To zabraňuje (najmä) starším veriacim chodiť
v zime do chrámu. Na opravu schodov, vybudovanie bezbariérového
prístupu a vyriešenie situácie s prístreškom im o. arcibiskup schválil
zbierku v našej farnosti. Pozývame podporiť aj túto farnosť, ktorá si sama
finančne nevie pomôcť v tejto veci.
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