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Dvojtýždenník Gréckokatolíckej farnosti Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov

ÚVODNÍK
Dnes bol naozaj náročný deň. Toľko vecí sa skomplikovalo, toľko dopadlo inak, ako
som predpokladal a toľko vecí sa nestalo, čo som očakával… A znova som tam, kde som
nechcel byť. Syndróm porovnávania mojich dní s mojou predstavou o dňoch druhých
ľudí sa zapol okamžite. A výsledok ako vždy: ,,To sa istotne deje len mne. Určite sa nikto
iný nemá tak ako ja teraz. Dni ostatných sú krajšie, určite menej komplikované, alebo
to ostatní vedia všetko lepšie zvládať.“ V poslednom čase sa mojím životom nesie
príbeh starozákonného Jozefa. Vždy ma veľmi inšpiruje predstava, že i keď sa celý
príbeh o Jozefovi v Písme „rozprestiera“ na pár odsekov, v skutočnosti ubehli roky
medzi jednotlivými udalosťami v jeho živote. A tak si uvedomujem, že zatiaľ čo si ja
predstavujem počas čítania, ako všetky udalosti Jozef prešiel s úplným prehľadom (veď
to s ním predsa skončí dobre!), v skutočnosti to určite nebola žiadna prechádzka
ružovou záhradou. Najprv neprijatie od bratov, cisterna, predaj do otroctva… obvinenie
žiadostivej a zadanej ženy, väzenie… a aby toho nebolo málo, dokonca naňho zabudol
„parťák“ z väzenia, a tak si v chládku posedel Jozef o dva roky dlhšie. Preskúšaný bol
naozaj viac ako dosť. Aký však vyšiel Jozef z väzenia? Šomral na celú svoju doterajšiu
minulosť? Hromžil, čím si musel prejsť, a že si tým široko-ďaleko v okolí musel prejsť len
on? Nie. Bol vďačný za každú jednu skúšku. Pochopil, že to bola len formácia, aby
vstúpil do poslania, ktoré mu dal Otec. Každý máme svoje poslanie. Jozef ho spoznal a
veril prisľúbeniu, ktoré dostal. Je to nevyhnutné i pre náš charakter. Možno máš
kolegyňu, ktorá je pre teba skúškou, a ty sa pýtaš, prečo ju Boh poslal do kancelárie
práve tebe? Veď NIKTO iný takú nemá. Lebo raz budeš potrebovať vedieť
spolupracovať práve s takouto povahou.
Možno máš ťažkosti v oblasti financií/pozornosti od manžela/poslušnosti od detí.
Máš pocit, že LEN TY máš tieto ťažkosti. A možno je to len proces formácie od Ocka,
aby si si voči financiám/očakávaniam od rodiny vybudoval postoj milý Jeho srdcu.
Možno tvoja kamarátka nikdy nezažije to čo ty. Nie preto, že by ju Boh ľúbil viac, ale
preto, lebo to nie je jej cesta. Možno máš už vážne dojem, že SUSEDOVA TRÁVA JE
STÁLE ZELENŠIA. No sused je iná časť tela Cirkvi ako si ty. Preto je dôležité
neporovnávať svoj príbeh s príbehom druhých. Tak ako sme každý vo svojej podstate
jedinečný, tak je jedinečná aj naša cesta. Bez trápenia, ktoré spôsobuje porovnávanie.
Verím, že Otec má pre každého jedného svoje poslanie pripravené. Je úžasné ho
objaviť, spoznať, vstúpiť do formácie (i keď to je niekedy náročné – viď Jozef), no
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ovocie, ktoré ako zdravý strom budeš prinášať, prinesie život tebe i celej Cirkvi. Je
dôležité milovať tých ľudí, s ktorými práve sme, na tom mieste, kde práve sme a takí,
akí práve sme. Rovnako je veľmi dobré milovať svoje poslanie, veriť prisľúbeniam od
Boha. Nauč nás prijať svoje poslanie a celé ho splniť. Dôverujme pritom Bohu.
o.Rastislav (farár a protopresbyter)

SV. JÁN KRSTITEĽ
Drahí bratia a sestry, 24.6.2018 budeme sláviť sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa,
patróna našej archieparchie. Prečo mať v úcte tohto svätca? Čo bolo na ňom také
výnimočné? Krásne o ňom hovoril dnes už emeritný pápež Benedikt XVI. V jednej zo
svojich audiencií naznačil, že historické záznamy nám pomáhajú uvedomiť si, aká stará
a hlboká je úcta k svätému Jánovi Krstiteľovi. V evanjeliách je veľmi jasne opísaná jeho
úloha vo vzťahu k Ježišovi. Predovšetkým svätý Lukáš rozpráva o jeho narodení, o
živote na púšti a kazateľskej činnosti. Svätý Marek opisuje jeho dramatickú smrť, ktorá
je opísaná v evanjeliu. Ján Krstiteľ začal svoje hlásanie za cisára Tibéria v roku 27 – 28
n.l. a pozýval ľud, ktorý ho prišiel počúvať, aby sa snažil pripravovať cestu Pánovi, aby
vyrovnával krivé chodníky svojho života prostredníctvom radikálneho obrátenia srdca
(porov. Lk 3, 4).
Krstiteľ sa však neobmedzil len na hlásanie pokánia a obrátenia, ale spoznal aj
Ježiša ako „Božieho Baránka“, ktorý
prišiel na svet, aby z neho odstránil
hriech (Jn 1, 29). Mal takú pokoru, že
poukázal na Ježiša ako na skutočného
Pánovho posla: umenšil sám seba, aby
Kristus mohol rásť, aby jeho počúvali
a nasledovali.
Na záver svojho života Krstiteľ
vydáva svedectvo o svojej vernosti
Božím prikázaniam bez toho, aby
ustúpil alebo sa vzdal – svoju misiu
spĺňa až do konca. Svätý Béda
Ctihodný, mních žijúci v IX. storočí, vo
svojich homíliách hovorí: „Svätý Ján dal
svoj život za Krista – aj keď od neho
nežiadali, aby poprel Krista, nútili ho,
aby zamlčal pravdu. On ju však
nezamlčal, a tak zomrel pre Krista,
ktorý je Pravdou“ (Om. 23: CCL 122,
354). Práve pre lásku k pravde
nepristúpil na kompromisy s mocnými
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tohto sveta a nemal strach adresovať silné slová tým, čo zišli z Božej cesty.
Teraz sa s obdivom pozeráme na túto veľkú osobnosť, na jeho ohromný zápal, na
to ako dokázal vzdorovať mocným. Pýtame sa však, odkiaľ sa berie tento život, táto
vnútorná sila, táto priamosť a úprimnosť, ktoré sa bezvýhradne dávajú k dispozícii
Bohu, aby pripravili cestu Ježišovi? Odpoveď je jednoduchá: zo vzťahu s Bohom, z
modlitby, ktorá je červenou niťou celej Jánovej existencie. Ján je Boží dar, tak vrúcne
vyprosený od Boha rodičmi Zachariášom a Alžbetou (por. Lk 1, 13); je to veľký dar,
ľudsky už neočakávateľný, pretože obaja boli starí a Alžbeta navyše neplodná (porov. Lk
1, 7); avšak Bohu nič nie je nemožné. Oznámenie o tomto narodení sa uskutočňuje
priamo na mieste modlitby, v Jeruzalemskom chráme, dokonca k nemu prichádza v
tom okamihu, keď Zachariáš využíva svoje veľké privilégium vstúpiť do najsvätejšej časti
chrámu, aby priniesol kadidlovú obetu Pánovi (porov. Lk 1, 8-20).
Aj narodenie Jána Krstiteľa je poznačené modlitbou: radostný spev, chvála a
vďaka, ktorú Zachariáš vzdáva Pánovi, vyzdvihuje Božie dielo v ľudských dejinách a
prorocky naznačuje Jánov osud: má byť predchodcom Božieho Syna, ktorý sa stal
človekom – má mu pripravovať cestu (porov. Lk 1, 67-79). Celá existencia Pánovho
predchodcu je živená jeho vzťahom s Bohom – predovšetkým počas obdobia
stráveného na púšti (porov. Lk 1, 80). Púšť je miestom pokušenia, ale aj miestom, kde
človek zažije svoju vlastnú biedu, lebo sa nemôže oprieť o materiálne istoty a ako
jediný pevný bod mu zostane len Boh sám. Ján Krstiteľ však nie je len mužom modlitby,
mužom stáleho kontaktu s Bohom: je aj vodcom, ktorý ukazuje cestu k takémuto
kontaktu s Bohom. Evanjelista Lukáš – opisujúc ako Ježiš učil svojich učeníkov modlitbu
Pána – všíma si, že učeníci sami prišli za ním so žiadosťou, ktorú formulovali týmito
slovami: „Pane, nauč nás modliť sa tak ako Ján naučil svojich učeníkov“ (porov. Lk 11,
1).
Drahí bratia a sestry, oslava sviatku svätého Jána Krstiteľa pripomína aj nám,
kresťanom dnešných čias, že nie je možné pristupovať na kompromisy ohľadom lásky k
Ježišovi, k jeho Slovu, k Pravde. Pravda je pravda – neexistujú kompromisy. Kresťanský
život si vyžaduje takpovediac „mučeníctvo“ každodennej vernosti evanjeliu, odvahu
dovoliť, aby v nás rástol Kristus a jemu prispôsobovať naše myšlienky a činy. Toto sa
však v našom živote môže uskutočniť len vtedy, ak budeme mať dôverný vzťah s
Bohom. Modlitba nie je strateným časom, nie je oberaním sa o chvíle, ktoré môžeme
venovať iným aktivitám – nech už sú to aj apoštolské aktivity – je to presne naopak: ak
dokážeme žiť život vernej, neprestajnej, dôveryplnej modlitby, sám Boh nám dá
schopnosti a silu, aby sme dokázali žiť šťastným a spokojným životom, aby sme dokázali
prekonať ťažkosti a vedeli vydávať o ňom svedectvo s odvahou. Nech sa za nás
prihovára svätý Ján Krstiteľ, aby sme vždy dokázali postaviť Boha na prvé miesto v
našich životoch.
/zdroj: www.tkkbs.sk/

Spracoval o.Matúš (kaplán)
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FARSKÉ OZNAMY
 Čoskoro náš chrám vyzdobia procesné zástavy, ktoré symbolizujú putujúcu
cirkev. Kto by chcel na nich prispieť, môže tak urobiť v kancelárii.

 Prosíme rodičov detí, ktoré prijali sviatosť zmierenia a pokánia, aby si prišli po
dvd a cd do kancelárie.

 Gymnázium P.P. Gojdiča pozýva na 2. Kolo prijímacích skúšok na bilingválnu
formu štúdia na gymnáziu. Termín skúšok je 19.6.2018

 V sobotu 23.6.2018 o 10:00 je v Ľutine vysviacka novokňazov, aj nášho
diakona Dominika Gromoša. Nahlásiť sa do autobusu môžete v kancelárii.

 V nedeľu, 24.6.2018 je sviatok Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho
proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Po sv. liturgii je myrovanie. V tento deň je
archieparchiálny odpust v Katedrále sv. Jána Krstiteľa o 10: 00 hod.

 V utorok, 26.6.2018 vás pozývame na

odhalenie a posvätenie kríža pri

príležitosti 50. výročia obnovenia činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom
Československu.

 Od 28.—29.6. bude v našej farnosti duchovná obnova pred primíciami.
 V piatok, 29.6.2018 je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. liturgie
s myrovaním budú o 08:00 (csl.) a o 18:00 hod. Na Bani bude sv. liturgia
o 16:00 hod. V tento deň je aj zbierka na dobročinné diela sv. Otca.

 V sobotu, 30.6.2018 bude v našej farnosti primičná sv. liturgia Dominika

Gromoša. Ranný úmysel sa presúva na túto liturgiu, keďže v našej farnosti budú

ešte 2 sobáše.
 Pozývame deti a mládež na letné stretnutia mládeže na Juskovej voli. Viac na
plagáte.

 Pozývame vás na púť rodín a stretnutie detí s o. arcibiskupom Jánom
30.06.2018 v Ľutine.

 Gréckokatolícky kňazský seminár ponúka v seminári chlapcom vo veku 11-18

rokov Miništrantský tábor od 9.-13.7. Cena 45 eur.
Obrázky prevzaté z internetu, spracoval DS
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