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ÚVODNÍK
Ak niekto vie niečo o pokúšaní, tak je to Ježiš. Na začiatku verejného účinkovania
strávil štyridsať dní na púšti, kde bojoval s diablovými lžami, polopravdami
a obvineniami. Hoci máme s Ježišom mnoho spoločného, určite nevieme odporovať
pokušeniam tak ako on. Jeho totiž pokušenie nikdy nezastihlo nepripraveného. A
okrem nepoškvrnenej Panny Márie žiaden človek nedokázal odporovať každému
pokušeniu, ktoré mu diabol poslal do cesty. Práve preto nás svätý Pavol naliehavo
žiada: „Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci...“ A „Oblečte si Božiu výzbroj,
aby ste mohli čeliť úkladom diabla.“ A pretože vie aj to, aký ľstivý dokáže byť diabol,
pripomína nám, že „nás nečaká zápas s krvou a telom, ale... so zloduchmi v nebeských
sférach“ (Ef 6, 10 – 12). Pavol používa tento vojenský obraz, pretože ho dobre pozná.
Ako rímsky občan a neskôr strážený väzeň sa veľakrát stretol s rímskymi vojakmi.
Pravidelne videl ich vojenskú výstroj: prilbu, pancier, opasok a štít. Vedel, že ich menšie
a ľahšie meče im dávajú taktickú výhodu proti vojakom s dlhšími a ťažšími mečmi. Pavol
prevzal vojenskú terminológiu a použil ju na kresťanský život. Chcel, aby sa veriaci
naučili duchovne „ubrániť svoje územie“ – aby dokázali zostať blízko pri Bohu a Duch v
nich tak mohol ďalej účinkovať. Pavol chápal, že na to potrebujú chrániť svoje oči, uši,
mysle a srdcia. Ak by Pavol žil s nami dnes, asi by nám povedal, že máme zo všetkých síl
brániť svoju „domácu pôdu“, ktorou je naša myseľ. Povedal by nám, že nesmieme nikdy
dovoliť zlým myšlienkam udomácniť sa v našom vnútri. Pavol, použijúc analógiu Božej
výzbroje a viaceré obrazy židovského Písma, spravil zo šiestich kľúčových duchovných
nástrojov šesť kusov výzbroje: „opasok pravdy“ (porov. Iz 11, 5), pancier
spravodlivosti (porov. Iz 59, 17), obuv „pohotovosti“ na hlásanie „evanjelia
pokoja“ (porov. Iz 52, 7), „štít viery“ (porov. Ž 18, 3), „prilbu spásy“ (porov. Iz 59, 17)a
napokon „meč Ducha, ktorým je Božie slovo“ (porov. Iz 49, 2). Jednu obrannú líniu
tvorí budovanie svätého charakteru. Veď tým, že vpúšťame do svojej mysle hnev,
závisť, pýchu, nedôveru a odpor, dovoľujeme diablovi, aby nás ľahšie napádal a
prenikal do nášho vnútra. Dávame mu tak príležitosť zatemniť náš vzťah s Pánom.
Ďalšiu obrannú líniu budujeme vtedy, keď sa učíme spoliehať na zvláštne milosti od
Pána. Pri snahe o čnostný život sa sústreďujeme na to, čo máme robiť my; pri budovaní
tejto obrannej línie sa však zameriavame na to, čo koná Boh. Pavol hovorí, že máme
mať obuv, s ktorou dokážeme prinášať „evanjelium pokoja“, a že si máme vziať aj „štít
viery“ a „prilbu spásy“. Tieto obrazy poukazujú na to, že Duch Svätý nás chce naplniť
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svojou milosťou a pokojom – aby sme nemali pocit, že bojujeme proti pokušeniam
celkom sami. Opäť sa pozrime na výstroj rímskeho vojaka. Sandále vojaka mali na
podrážke malé klinčeky. Vďaka nim dokázali vojaci pevne stáť aj na tých
najšmykľavejších povrchoch. Taktiež mali veľký štít – skoro taký veľký ako menšie
dvere. Keď sa vojaci zoraďovali vedľa seba, ich štíty vytvorili takmer nepreniknuteľnú
stenu, ktorú nedokázali preraziť žiadne šípy. A mali, samozrejme, aj prilbu z hrubej a
silnej kože, ktorá im chránila hlavu. Keď cítiš, že sa šmýkaš a upadáš do hnevu,
súperenia, závisti či niečoho podobného, popros Ducha, aby ťa naplnil Kristovým
pokojom. Tak zostaneš stáť na svätej zemi. Keď máš pocit, že vo všetkom zlyhávaš,
nájdi útočisko v dare viery, ktorý si dostal pri krste. Poslednou obrannou líniou je
vlastne línia útočná. Všetky kusy výzbroje, na ktoré sme sa doteraz sústredili, majú
obrannú funkciu. Štíty, panciere, prilby – toto všetko chráni vojaka pred útokmi
nepriateľa. Jedine o Božom slove hovorí Pavol ako o zbrani – konkrétne o meči. A nie je
to žiaden starý, zhrdzavený meč, ale „meč Ducha“ (Ef 6, 17). Obranná výstroj je
užitočná len vtedy, keď je človek vystavený útoku. Svojho nepriateľa však nepôjde
naháňať s pancierom v ruke! No s útočnou zbraňou, akou je aj meč, môžeme zaútočiť
prv, než nás napadne náš nepriateľ, ktorým je diabol. A môžeme ho ňou zneškodniť
hneď v tom okamihu, keď sa bude snažiť na nás zaútočiť. Sväté písmo je Bohom
inšpirované slovo. Počas štyridsiatich dní na púšti Ježiš opakovane používal Božie slovo
na odohnanie nepriateľa. A fungovalo to! Ježiš nielenže vyhral boj nad diablom, ale
vrátil sa z púšte „v sile Ducha“ (4, 14). Ak každý deň stráviš čo i len desať minút čítaním
a rozjímaním Písma, postupne zosilnieš a budeš sa čoraz odvážnejšie stavať proti
pokušeniam. Dokážeš využívať Písmo tak, ako vojak používa svoj meč, a budeš ním
sekať diablove lži a klamy. A budeš to robiť mocou Ducha, nielen nejakou mocou svojho
rozumu či vlastnej pamäti! Písmo nám sľubuje: „Diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám“ (Jak 4, 7 – 8). S Božou výzbrojou sa dokážeš
obrániť pred úkladmi diabla. A keď sa ti to podarí, priblížiš sa k Pánovi. Takže boj o
svoju myseľ môžeš naozaj vyhrať! Obleč si teda výzbroj a zaujmi svoje miesto!
o.Rastislav (farár a protopresbyter)

OŽIARENÍ SVETLOM
Drahí bratia a sestry, v škole sa deti učia o tom, že hviezdy sa od mesiacov líšia
tým, že hviezdy vyžarujú vlastné svetlo, kým mesiac iba odráža svetlo. Určite ste sa už
pozerali niekedy na oblohu. Nádherný pohľad je vtedy, keď je jasno a vidieť oblohu
plnú hviezd. Niektoré vyzerajú menšie a niektoré väčšie. Ešte krajší pohľad je, keď
padajú hviezdy. Vtedy tieto hviezdy zhoria a už ich niet. Pred tým, mali svoje meno a po
chvíľke zaniknú. Dokonca vedci hovoria, že keď vidíme padať hviezdu, ona už dávno
neexistuje, to len svetlo došlo tak neskoro k nám. A tak k nám prichádza svetlo z toho,
čo už nejestvuje, čo už zaniklo. Božie slovo v evanjeliu na sviatok sv. Cyrila a Metoda
hovorí o tom, že máme byť svetlom sveta, že naše svetlo má svietiť pred ľuďmi. Svetlo
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je veľmi dôležité, lebo bez svetla by nebol život. Možno aj u vás doma je niekto, kto
nemá problém posvietiť svetlá po celom byte, aj keď je deň. A možno máte aj
prirodzeného hasiča, ktorý všade zhasína a upozorňuje, že svetlo nie je zadarmo, že to
stojí peniaze. Preto sa má svietiť, keď je tma a človek nevidí. A je to pravda. V týchto
dňoch si pripomenieme našich vierozvestcov Cyrila a Metoda. A prečo vlastne? Pretože
títo svätci k nám prišli svietiť. Títo muži prišli ohlasovať vieru tam, kde bolo pohanstvo,
kde sa žilo pohansky. Ľudia mali rôzne božstvá a rituály, ktoré pravidelne opakovali
a verili, že im prinesú šťastie. Verili na kadejaké povery a dnes by sme povedali
„smiešne veci “ a prikladali tomu veľkú vážnosť.
Pamätám, si, keď som bol ako malý chlapec, vždy keď sme sa vracali domov od
starých rodičova bolo večer, na začiatku Humenného sme videli jedno nádherne
vysvietené sídlisko. Rodičia mi hovorili, že to je Bratislava. A keďže som bol malý
a hlúpy a nikdy som tam nebol, veril som tomu. Dokonca som si myslel, že v Bratislave
sa rozpráva po bratislavsky, v Košiciach po košicky a v Humennom po humensky. Vieme
že to tak nie je. Ale ešte dôležitejšie je, ako sa tam žije. Keď sa pozrieme na posledné
sčítanie ľudu, určite by sme mohli povedať, že na Slovensku sa žije po kresťansky. Ale je
to pravda? Apoštol Pavol píše v liste Rimanom: Noc pokročila a deň sa priblížil.
Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. Kráčajme slušne ako vo dne, nie
v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a bezuzdnosti, nie v hádkach a závisti. Kde je naše
Slovensko?
Každý druhý pár sa rozvádza; susedia si už tak nepomáhajú ako keď sa
gazdovalo, gynekológovia si chodia privyrobiť na jednodňovú chirurgiu potratmi aj
v našom meste, doma máme kadejaké zvonkohry- ktoré sú zvolávačmi ducha vetra, vo
východných kultúrach na očisťovanie od zlej energie. Koľko máme amuletov,
stromčekov šťastia, lapačov zlých snov, červených šnúrok, energetických náramkov,
znamení zverokruhov na retiazkach, snárov a sošky budhov, egyptských mačiek
a afrických masiek- ktoré vyrábajú kmene, ktorých obyvatelia zvolávajú na nich zlých
duchov. Aj z našich farnosti svedčil jeden muž, ktorého manželka mala obrovské bolesti
hlavy. Hovoril, že roky chodil do Lúrd a nepomáhalo to. Keď sa dozvedel o zvonkohrách,
zriekli sa zlého ducha, spálili ju a bolesť hlavy odišla. Koľko korupcie tu vidíme, koľko
firiem si vykazuje falošné dph-čky, koľko káuz aj politikov vychádza najavo? Je
Slovensko v tme alebo vo svetle? A ja sám som v tme, či vo svetle?

A práve preto slávime sviatok tých, ktorí svietili. A do tohto
zástupu sa máme zaradiť aj my. Aj ty a ja. Vychádzajme do tmy,
aby sme svietili. Aby sme pravdu pomenovali pravdou, aby sme
sa nehanbili prežehnať, aby sme vedeli zastaviť ohováranie,
posudzovanie....Bratia sestry, bez svetla nebude život. Preto
dovoľme Kristovmu svetlu, aby v nás svietilo, aby cez nás svietilo.
Spracoval o.Matúš (kaplán)
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FARSKÉ OZNAMY
 Odchod autobusu na Púť po drevených chrámoch 5.7.2018 je od Karmenu o 8:00 hod.
 Vo štvrtok, 05.7.2018 je odporúčaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Sv. liturgia
v cirkevnoslovanskom jazyku bude iba o 08:00 hod.

 Ponúkame na predaj Cd a DVD Ďakovný akatist Zboru sv. Jakuba.(Cd- 1e, Dvd- 2e)
 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.

 Pozývame deti a mládež na letné stretnutia mládeže na Juskovej voli. Viac na plagáte.
 Pozývame vás na odpustovú slávnosť v Levoči 2. a 7.-8.7.2018 Viac na plagáte.
 V sobotu 14.7.2018 sa organizuje pochod- Hrdí na rodinu v Bratislave. Cieľom je ukázať,
že otec a mama sú pre deti to najlepšie.

 V nedeľu, 15.7.2018 je zbierka na svojpomocný fond pre farnosti.
 Prosíme manželov, ktorí v tomto roku 2018 oslávili 50., 55., 60., 65., 70. výročie
manželstva, aby sa prihlásili na farskom úrade. Otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak
SJ ich chce oceniť.

 V sobotu, 21.7.2018 je v Katedrále sv. Jána Krstiteľa odpustová slávnosť P.P. Gojdiča. Sv.
liturgia bude o 10.00 hod. (csl.)

 V dňoch 26. - 29. júla 2018 bude v Prešove Národné stretnutie mládeže P18. Prosíme

veriacich z Prešova a okolia o modlitby za toto stretnutie, ale aj o trpezlivosť pri vyššom

počte mladých ľudí v meste a v sakrálnych priestoroch. Zároveň povzbudzujeme mladých
(i starších) z Prešova a okolia, aby sa na stretnutie prihlásili vopred. Aktuálne je to i cenovo
výhodnejšie. Oficiálne prihlasovanie sa skončí v nedeľu 1. júla. K dispozícii je online na
stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk (v časti "Prihlasovanie).
Po 1. júli 2018 sa nebude možné prihlásiť online. Možná bude už len registrácia na mieste

počas samotného podujatia alebo možnosť využiť jednorázové vstupy na jednotlivé dni.
Pri registrácii na mieste však nezabezpečujeme ubytovanie ani stravu.

Spracoval DS
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