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ÚVODNÍK
Keď apoštoli chodili s Ježišom, videli nespočetné množstvo zázrakov. Utíšenie
búrky, viaceré vzkriesenia aj nasýtenie tisícok ľudí niekoľkými bochníkmi chleba. V tom
čase sa naučili veľa o Božej láske a o tom, že treba nastaviť druhé líce. Dozvedeli sa veľa
aj o bezhraničnom Božom milosrdenstve. Očividne sa im veľmi dramaticky zmenil život.
No tí istí apoštoli sa po Ježišovom zatknutí rozpschli. Peter zaprel, že Ježiša pozná. Judáš
ho zradil. Všetci si mysleli, že je koniec, a poddali sa pokušeniu a strachu. No v
skutočnosti to bol len začiatok. Keď potom v nedeľu po Pasche apoštoli uvideli Ježiša,
zmenili sa. Ich viera opäť ožila. A na Turíce sa v ich živote uvoľnil Svätý Duch. „Všetkých
naplnil Svätý Duch“ (Sk 2, 4). Všetko, čo dovtedy videli a počuli, ich pohýnalo vyjsť do
sveta a budovať Cirkev. A toto všetko máme zaznamenané v Skutkoch apoštolov. Čítal
si už niekedy 29. kapitolu Skutkov apoštolov? Samozrejme, že nie – taká totiž
neexistuje. Teda aspoň nie v Svätom písme. Dvadsiatu deviatu kapitolu Skutkov
apoštolov tvorí príbeh toho všetkého, čo sa stalo od chvíle Pavlovho uväznenia až
podnes. Táto kapitola opisuje dvetisícročné dejiny, do ktorých patrí svätý Ján Zlatoústy,
Anton Pustovník aj svätý František z Assisi. Sú v nej zapísané príbehy mučeníkov a
mučeníc – napríklad svätej Felicity a Perpetuy i blažení P.P.Gojdič, V. Hopko, M. D.
Trčka. Sú v nej aj príbehy o radostných a oddaných služobníkoch, akými boli svätý
Vincent de Paul alebo Matka Terézia z Kalkaty. A či tomu veríš alebo nie, jeho súčasťou
je aj príbeh o tebe. Vlastne v dvadsiatej deviatej kapitole Skutkov apoštolov zohrávaš
dosť veľkú úlohu. Aj v tebe totiž žije Svätý Duch. Ustavične v tebe účinkuje a formuje ťa
tak, aby si dokázal priniesť zmenu do svojho kúta sveta a Cirkvi. Máš k dispozícii Božiu
milosť, ktorá ti pomáha počúvať a poslúchať usmernenia Svätého Ducha. Pri pohľade
na hrdinov Písma a Cirkvi si môžeme veľmi rýchlo začať myslieť, že to boli výnimoční
ľudia – a to aj naozaj boli! No stali sa takými len preto, lebo počúvali Svätého Ducha. A
to môže rovnako aj každý z nás. Nemysli si: „Ja som len obyčajný človek.“ Neklaď
hranice tomu, čo v tebe a skrze teba môže Svätý Duch vykonať. Svätý Duch neustále
klope na dvere tvojho srdca. Chce ti povedať, že aj ty môžeš pre Ježiša urobiť veľké veci.
Chce ťa presvedčiť, že Boh si ťa váži, miluje ťa a chce ťa použiť ako svoj nástroj. Náš
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život napĺňajú mnohé hlasy. Počujeme ich od členov rodiny, kolegov aj susedov.
Počúvame ich v rádiu, v televízii, novinách aj na internete. V duchovnom živote je to
podobné: počujeme našepkávanie diabla, ktorý sa nás pokúša zviesť na hriech, a
počujeme aj vnuknutia Svätého Ducha, ktorý nám chce pomôcť stať sa svätými. Ako
teda môžeme všetky tieto hlasy rozlíšiť a sústrediť sa len na hlas Svätého Ducha? Pár
rád nám ponúka Jánovo evanjelium. V rozprávaní o Poslednej večeri Ján hovorí, že Ježiš
prisľúbil svojim učeníkom Svätého Ducha. Tento Duch, hovorí, „ukáže svetu, čo je
hriech“ a „čo spravodlivosť“. Zároveň nás teda usvedčí aj presvedčí o pravde – tým, že
ju zvestuje priamo nášmu srdcu (porov. Jn 16, 8. 14).
o.Rastislav (farár a protopresbyter)

SLÁVNOSTNÁ POKLONA PREČISTÝM TAJOMSTVÁM
TELA A KRVI NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA
(Najsvätejšej Eucharistie, ľudovo Božie Telo)

Drahí bratia a sestry, každý z nás sa denne stravuje rôznymi pokrmami, aby bol
posilnený a schopný fungovať. Ak človek neje, začína to cítiť aj na svojom tele- cíti
únavu, podráždenosť, nechuť a slabosť. Okrem tela je dôležité sýtiť aj svoju dušu
pokrmom, ktorý má mocný účinok pre dušu, ale aj pre telo. Je to Eucharistia.
V kondáku sviatku spievame: Hľa, Kristus sa dáva všetkým za pokrm. Poďte,
pokloňme sa mu ako Bohu v tejto sviatosti ukrytému a s pokornou úctou volajme:
Nezavrhni nás, Vládca, pre nedôstojné prijímanie. Spáľ naše hriechy a spas naše duše.
Vo štvrtok po Nedeli Všetkých svätých slávime Sviatok Slávnostná poklona
prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista, nazývaný tiež Sviatok
Najsvätejšej Eucharistie (v lat. tradícii známy ako Božie telo). V našom liturgickom
kalendári patrí medzi tzv. veľké sviatky, v Západnej cirkvi je prikázaným sviatkom. Tento
sviatok je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom
chleba a vína vo svätých tajomstvách (tajnach). V našom obrade sa slávi vo štvrtok po
Nedeli Všetkých svätých (v rovnaký deň ako v latinskom obrade: tam vo štvrtok po
nedeli sviatku Najsvätejšej Trojice) alebo v nasledujúcu nedeľu. S týmto sviatkom je
odpradávna spojená tradícia procesií ulicami dedín a miest, ktoré sa zastavujú pri
štyroch oltároch. Prvoprijímajúce deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsypávajú na cestu
lupienky kvetov a veriaci zhromaždení v procesii spievajú náboženské piesne.
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Latinská cirkev zaviedla tento sviatok v 13. stor. Viera v skutočnú prítomnosť Krista
v Eucharistii bola v 11. a 12. storočí napádaná rozličnými herézami. Všeobecný Štvrtý
lateránsky koncil v roku 1215 však opätovne potvrdil a vyhlásil, že Kristus je skutočne
prítomný v chlebe a víne, ktoré sa premieňa na jeho telo a krv pri slávení božskej
liturgie.
Hlavnou predstaviteľkou hnutia za zavedenie sviatku Božieho tela bola svätá
Juliana z Liége (1192 – 1258), sestra a neskôr opátka kláštora Mt.Cornillon. Získala pre
svoje snahy mnohých kňazov i biskupa Roberta de Thourote, ktorý v roku 1246 dal
súhlas na slávenie tohto sviatku v diecéze Liége. Jedným z arcidiakonov v katedrále v
Liége bol aj Jacques Panteleon, ktorý sa v roku 1261 stal pápežom Urbanom IV. Ten
encyklikou v roku 1264 rozšíril slávenie tohto sviatku na celú Cirkev.
Slávenie sviatku v Západnej latinskej cirkvi malo vplyv aj na Východné katolícke
cirkvi. Sviatok Božieho tela postupom času prebrali aj mnohé východné katolícke cirkvi:
sýrska, chaldejská, maronitská, arménska, koptská, melchitská a italo-grécka.
Rozhodnutím Zamojskej synody (1720) sa tento sviatok stal záväzným aj v
Gréckokatolíckej cirkvi na našom území. /Zdroj: www.grkatba.sk/
Spracoval o.Matúš (kaplán)

FARSKÉ OZNAMY
 V nedeľu, 20.05.2018 je Deň rodiny na Sigorde. Program pre rodiny s
deťmi začína

- akcie a atrakcie pre detí - lukostreľba, maľovanie,

trampolína, nafukovací hrad a pod., pre najmenšie deti bude detský
kútik, pre rodičov bude prednáška, občerstvenie.
 Gréckokatolícky kňazský seminár ponúka v seminári chlapcom vo veku
11-18 rokov Miništrantský tábor od 9.-13.7. Cena 45 eur.
 Vo štvrtok, 31.05.2018 je odporúčaný sviatok Slávnostná poklona
prečistým tajomstvám Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista. Sv. liturgie s
myrovaním budú o 08:00 a o 18:00 hod.
 Pozývame vás na púť rodín a stretnutie detí 30.06.2018 v Ľutine.
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OKIENKO ZÁBAVY

Nájdi 2 navlas rovnaké kľúče. Trúfaš si?

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€
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