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ÚVODNÍK
Boh nám daroval nový rok 2018,
aby sme ho naplnili skutkami, ktoré pre
nás pripravil. Máme pred sebou státisíce
drobných okamihov a každý z nich
môžeme využiť na výzdobu Cirkvi,
nevesty Ženícha Ježiša Krista. Poznali ste
niekedy ženícha, ktorý by nechcel, aby
jeho snúbenica vyzerala
vo svadobný deň
nádherne? Poznali ste
niekedy nevestu, ktorá
by si nevybrala tie
najlepšie šaty, závoj
a vhodné doplnky, aby
vyzerala krásne? No
zároveň obaja vedia,
že fyzická krása nie je
dôležitá. Cenia si najmä svoje vnútorné
vlastnosti, ako štedrosť, vľúdnosť, silu
a poctivosť, a vidia odraz týchto
vlastností vo svojom výzore. Podobne
nás vníma Ježiš. Vie, že sme boli stvorení
na Boží obraz, a preto sme „veľmi dobrí“
(Gn 1, 31) a vždy na nás pozerá s láskou.
Vidí našu vnútornú krásu ? našu
vnútornú túžbu po čistote, svätosti
a jednote s ním ? A páči sa mu, čo vidí.
Ježiš nás neprestajne miluje a túži nás
uzdraviť a zachrániť aj vtedy, keď
„vonkajšok“ našich skutkov nie je
v súlade s tým, akí v skutočnosti vo
vnútri sme. Je to tak, ako raz povedala
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svätá Terézia z Avily, keď prirovnala naše
duše k nádhernému krištáľu. Krištáľ je
nevýslovne krásny, no jeho krásu môže
zakrývať vrstva špiny. Táto špina podľa
nej predstavuje naše hriechy, ktoré
môžu zatieniť svetlo a krásu našej duše.
A Boh chce túto vrstvu odstrániť. Práve
preto nám Ježiš zoslal
Svätého Ducha. Duch
prebýva
v našich
srdciach. Chce k nám
prichádzať každý deň
a premieňať
svoju
Cirkev na krásnu
nevestu. Chce nám
otvoriť srdce, aby
sme v Ježišovi videli
nielen dobrého učiteľa a mravný príklad,
ale Pána celého stvorenia a nášho
Spasiteľa a Mesiáša. Chce sa dotknúť
nášho svedomia, ukázať nám, ako sa
máme zmeniť, a pomôcť nám pri tom.
Svätý Duch nám chce pomôcť dosiahnuť
čo najväčšiu vnútornú krásu. Staré
príslovie hovorí, že krása je v oku
pozorovateľa. Na jednej strane možno
povedať, že Boh vidí cez náš hriech
a raduje sa z krásy zatienenej „špinou“
hriechu a slabosti. Na druhej strane však
vieme, že naša vnútorná krása je
žiarivejšia a väčšmi potešuje Boha, keď
sme spojení s Ježišom a v stave milosti.
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Na začiatku nového roka sa rozhodnime
stretávať sa každý deň so Svätým
Duchom. Poddajme sa jeho hlasu
a všímajme si jeho vnuknutia. Dajme mu
príležitosť lepšie nás pretvoriť na
Kristovu nevestu. Čo nám Písmo ponúka
ako víziu do budúcnosti, to môžeme
začať prežívať už teraz. Môžeme sa stať
krásnou nevestou, ktorá horlivo očakáva
deň, keď sa konečne zjednotí s Ježišom,
ktorý miluje našu dušu (Zjv 21, 2). Na
prelome minulého storočia odchádzali
milióny Európanov do Spojených štátov
za prácou a lepším životom. Mnohí z nich
nemali takmer nič a nevedeli ani po
anglicky. Niet divu, že nepoznali všetky
pravidlá počas plavby. Niektorí si
napríklad mysleli, že za jedlá, ktoré sa na
palube podávali, musia zaplatiť. Keďže
chceli ušetriť peniaze, vzali si so sebou
vlastné jedlo. Kým sa teda ostatní
pasažieri bohato stravovali v jedálni,
tieto rodiny zostávali v kajutách, jedli
studenú stravu a sušené ovocie.
Nevedeli, že v cene lístka bolo aj jedlo
trikrát denne. Tento príbeh o zle
informovaných
cestujúcich
dobre

vystihuje náš kresťanský život. Ako
veriaci pokrstení v Kristovi sme dostali
Svätého Ducha. Sám Boh žije a pôsobí v
našich srdciach. Všetko, čo Ježiš učil a
dosiahol smrťou na kríži, chce vštepiť do
nás. Chce nám dať „všetko nebeské
duchovné požehnanie“ (Ef 1, 3) a viesť
nás životom. Aká bohatá hostina Božej
milosti je v cene nášho „krstného lístka“,
a predsa sa tak často uspokojíme len so
studenou stravou a sušeným ovocím!
Boh zoslal Svätého Ducha. On premenil
učeníkov a umožnil im žiť úplne novým
životom.
Teraz, keď sa začína nový rok,
uvažujme o tom, ako vo väčšej miere
prijímať Svätého Ducha. Pre mnohých
veriacich práve Svätý Duch z Najsvätejšej
Trojice je najväčším tajomstvom a práve
to nám sťažuje prežiť všetko, čo pre nás
Boh pripravil. Preto sa v novom roku
2018 pokúsme zmeniť to! Nech Boží
Duch napĺňa každú chvíľu nášho života
svojou prítomnosťou, svojou múdrosťou,
aby sme poznávali, čo je Božia vôľa, aby
sme sa dobre modlili a správne konali.
o.Rastislav (farár a protopresbyter)

SVÄTÁ ŠTYRIDSIATNICA
Drahí bratia a sestry, ešte sme len ukončili sviatok Zjavenia Pána a ďalšie nedele
nás už začnú pripravovať na Veľký pôst.. Preto si potrebujeme položiť otázku: Aký bude
mať skutočný dopad na náš život? Dnes žijeme v obrovskej mestskej, technologickej
spoločnosti, ktorá je z náboženského hľadiska pluralitná, z hľadiska svetonázorového
sekularizovaná. Ako môžeme - namiesto zavedenia jednej či dvoch „symbolických“
zmien do nášho každodenného života - zachovávať celý Veľký pôst? Zrejmé je napríklad
to, že pre veľkú väčšinu veriacich je príchod na veľkopôstne bohoslužby vzdialenou
záležitosťou. Naďalej prichádzajú do chrámu počas nedieľ, avšak, ako už vieme, liturgie
nedieľ počas veľkého pôstu, prinajmenšom navonok, neodrážajú Veľký pôst, a tak
človek môže veľmi ťažko čo len „zacítiť“ veľkopôstny typ bohoslužby, ktorá je hlavným
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prostriedkom sprístupňujúcim nám ducha Veľkého pôstu. A pretože Veľký pôst nie je
žiadnym spôsobom odrážaný v kultúre, ku ktorej patríme, potom nie je nič zvláštne, že
naše súčasné chápanie Veľkého pôstu je prevažne negatívne - chápeme ho ako
obdobie, v priebehu ktorého sú zakázané niektoré veci, ako napríklad mäso v stredy
a piatok, tanec a zábava. Populárna otázka, čoho sa vzdávaš počas Veľkého pôstu, je
dobrým príkladom tohto spoločného negatívneho prístupu. V „pozitívnom“ zmysle sa
na Veľký pôst pozerá ako na čas, kedy si kresťan má splniť svoju aspoň každoročnú
„povinnosť“ spovede a prijímania.
Bez akéhokoľvek zveličovania môžeme povedať, že aj keď sa Veľký pôst zachováva,
zo svojho dopadu na náš život stratil veľa, prestal byť takým kúpeľom pokánia a
obnovy, ako je chápaný v liturgickom a duchovnom učení Cirkvi. Môžeme ho ale potom
znovuobjaviť a spraviť z neho znova duchovnú silu dennej reality našej existencie?
Odpoveď na túto otázku závisí predovšetkým, a povedal by som, výlučne na tom, či
sme alebo nie sme odhodlaní prijať Veľký pôst s vážnosťou.
Brať Veľký pôst vážne znamená, že najprv o ňom budeme uvažovať na najhlbšej
možnej úrovni, akú sme schopní dosiahnuť, ako o duchovnej výzve, ktorá si vyžaduje
odpoveď, rozhodnutie, plán, neustále úsilie. Ako už vieme, toto je dôvod, prečo boli
Cirkvou ustanovené týždne prípravy na Veľký pôst. Je to čas na odpoveď, rozhodnutie a
plánovanie. A najlepšia a najľahšia cesta k tomuto je nechať sa viesť Cirkvou, hoci len
rozjímaním nad piatimi čítaniami z Evanjelia, ktoré nám Cirkev ponúka počas piatich
nedieľ, ktoré predchádzajú Veľký pôst: o túžbe /Zachej/, o pokore /mýtnik a farizej/, o
návrate z vyhnanstva /márnotratný syn/, o súde /posledný súd/ a o odpustení /nedeľa
odpustenia/.
Tieto čítania z Evanjelia nie sú iba na to, aby boli počúvané v chráme, ale treba ich
so sebou „zobrať domov“ a uvažovať nad nimi v zmysle môjho života, mojej rodinnej
situácie, mojich profesionálnych záväzkov, mojich záujmov o materiálne veci, môjho
vzťahu ku konkrétnym ľudským bytostiam, s ktorými žijem.
Je to tiež vhodný čas na čítanie náboženských kníh. Účelom tohto čítania nie je len
obohatenie nášho poznania o náboženstve, ale je to hlavne očistenie našej mysle od
všetkého toho, čo ju zvyčajne napĺňa. Je neuveriteľné, ako veľmi je naša myseľ
preplnená rôznymi druhmi starostí, záujmov, úzkostí a dojmov a akú malú kontrolu nad
tým všetkým máme.
Drahí bratia a sestry, veľký pôst je duchovnou prípravou na prežitie Paschy. Ale aj
táto príprava potrebuje čas, kedy spoznávame seba, svoje postoje, nálady, zlozvyky.
Tou vzdialenou prípravou sú nedele pred Veľkým pôstom.- o Zachejovi, o mýtnikovi
a farizejovi, o márnotratnom synovi, o poslednom súde a o odpustení. Skúsme byť
počas týchto nedieľ pozorní a pýtajme sa Boha, akú podobnosť má náš život s témou
nedele, aby sme s našou slabosťou vstúpili do Veľkého pôstu s vedomím, že sa
potrebujeme priblížiť práve cestou pokánia k Pánovi, že potrebujeme na neho volať s
kajúcim srdcom. (Zdroj: Alexander Schmemann- Veľký pôst)
Spracoval o.Matúš (kaplán)
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FARSKÉ OZNAMY
 V pondelok a utorok sa budeme pred liturgiou









modliť Akatist k Presvätej Bohorodičke, keďže je
v našej farnosti v mesiaci január putovná ikona
Krasnobrodskej Bohorodičky, ktorá bude tento rok
putovať po farnostiach našej archieparchie.
V kancelárii si môžete zakúpiť nové poukazy na charitu pre bezdomovcov v cene
0,50 centov.
V kancelárii si môžete zakúpiť knihu Náš zlatý muž o bl. Vasiľovi Hopkovi. Stojí 5
eur.
V piatok, 26.01.2018 je voľnica.
V nedeľu 28.01.2018 bude zbierka na Podporný fond I.
Rok 2018 je jubilejný rok pre našu cirkev sui iuris. V tomto roku môžete získať
plnomocné odpustky v katedrále sv. Jána krstiteľa. Je potrebné splniť tieto
podmienky: Sviatosť zmierenia , prijate Eucharistie a na modlitba na úmysel sv.
Otca: Otče náš, Raduj sa, Sláva Otcu a Vyznanie viery.
Tohto roku v dňoch 26. – 29. júla 2018 sa uskutoční Národné stretnutie
mládeže P18 v Prešove. Cieľom Národných stretnutí mládeže je umožniť mladým
ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi
sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu „vychádzať zo seba“ a
prinášať evanjelium do sveta. Pihlásenie začína 18.01.2018. Prvých 24 hodín po
spustení prihlasovania bude platiť špeciálna akcia, že kompletný balíček zložený
z programu, ubytovania a stravy, bude možné získať za cenu 18 eur. V ďalšom
časovom období narastie o päť, neskôr o desať a 15 eur. K dispozícii budú aj
vstupy na vybrané časti programu. Bez stravy a ubytovania: Celý program za 35 €Štvrtok za 10 €/ Piatok celý deň za 15 €/ Sobota celý deň za 15 €/ Sobota večer za
7 €/ Nedeľa za 10 € Pozývame preto mladých, aby sa zaregistrovali 18.01.2018 aj
keď nebudú potrebovať nocľah, pretože to vyjde aj tak lacnejšie, akoby mali platiť
iba za vstupy.
Obrázky prevzaté z internetu, spracoval DS

TLAČ: A-print, s.r.o., Urbánkova 13, Prešov
VYDÁVA: Gréckokatolícka farnosť Povýšenia sv. Kríža,Prešov-Sekčov, Ul. Martina Benku 7, 08001 Prešov
WEB: www.grkat-sekcov.sk • E-MAIL: farnostsekcov@gmail.com • TEL.: 051/7725540
LEN PRE VNÚTORNÚ POTREBU • DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK: 0,10€

~4~

Farský list XIII./1

