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ÚVODNÍK
Dňa 23. marca 1857 newyorský
obchodný dom spoločnosti Eder
Haughwout a spol. spustil prvý komerčne
využívaný výťah na svete. Tento
novátorský
dopravný
prostriedok
priemyselníka Elishu Otisa dokázal
prepravovať zákazníkov hore a dole
medzi piatimi poschodiami, pričom sa
pohyboval na tú dobu úchvatnou
rýchlosťou 0,2 metra za sekundu. Vďaka
úspechu Otisovho výťahu sa začala v
stavebnom priemysle nová éra a o
necelých pätnásť rokov bolo spustených
už viac než dvetisíc výťahov. Krátko nato
začali rásť mrakodrapy a zmenili celkový
obraz každého veľkého mesta. Dalo by sa
povedať, že Elisha Otis svojím vynálezom
zmenil tvár zeme! Vďaka výťahu sa už
ľudia nemusia k svojmu cieľu vliecť po
nekonečných schodoch. Robotníci už
nemusia riskovať svoj život prenášaním
masívnych
predmetov.
Vzrástla
produktivita aj bezpečnosť. Táto inovácia
znamenala veľký krok vpred. Výťah bol
akoby jednoduchým návodom na

úspech: odteraz nemusíš vyvinúť ani len
polovicu predchádzajúcej námahy na to,
aby si sa dostal do svojho cieľa. Takto sa
dá vnímať aj dar Božieho zjavenia.
Môžeme minúť všetku svoju energiu v
snahe pochopiť Boha a jeho plán spásy –
a tiež v úsilí plniť Božie prikázania. To by
však bolo ako chcieť sa vyštverať k
nesmierne vzdialeným hviezdam. No
máme aj druhú možnosť: nastúpiť do
výťahu a stlačiť tlačidlo hore. Kde teda
môžeme nájsť toto zjavenie? Kde je to
tlačidlo hore? Sú tri spôsoby, akými
tento výťah funguje, čiže na tri
najdôležitejšie pramene Zjavenia: na
stvorenie, Písmo a Tradíciu Cirkvi.
Stvorenie je úžasné, však? A je aj
zjavením od Boha. Všetko vôkol nás a v
nás má potenciál sprostredkovať nám
stretnutie s tým, ktorý nás stvoril: krása
kvetov, majestát neba, ladný pohyb
ľudského tela a úžasné možnosti a
schopnosti ľudskej mysle. Na chvíľku sa
zamysli nad tým, čo veda zistila o DNA.

Každá jedna bunka v tele nesie molekulu DNA. Táto molekula obsahuje jedinečný
genetický kód zachytávajúci to, aký si: tvoju výšku, farbu vlasov, farbu očí, tvoje
fyziologicky silné a slabé stránky, ba do značnej miery aj tvoje mozgové „závity“. Každá
molekula DNA skladajúca sa z dvoch navzájom prepletených reťazcov by bola po
rozvinutí dlhá asi dva metre; a keby si všetky svoje molekuly DNA pozapájal za seba,
boli by dvakrát dlhšie ako priemer slnečnej sústavy. A toto všetko je v tvojom vnútri!
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Boh sám všetky tieto genetické informácie tvoril, a tak ich dôverne pozná. Už samotné
uvažovanie nad zázrakom našej DNA by nás malo naplniť veľkou bázňou nad tým, ako
intenzívne nás Boh pozná a ako úzko je spätý s naším životom. Rovnako by nás mohla
dojať úvaha o nesmiernej veľkosti vesmíru: viac než sto miliárd planét obiehajúcich
miliardy a miliardy hviezd – a to len v našej galaxii! Astronómovia odhadujú, že v celom
vesmíre existuje asi sto až dvesto miliárd galaxií. Takáto nesmierna veľkosť hovorí o
tom, aký veľký a vznešený je náš Boh.
Boh sa nám prihovára prostredníctvom celého stvorenia – od našej DNA až po
vznešené galaxie. Stále nám hovorí, aký je mocný a vznešený. Neustále nám hovorí, že
nás miluje a pozná nás a že nás má vo svojej dlani. Skús si zvyknúť každý večer hľadieť
na nebo. Hľaď na tie nádherné hviezdy. Pri prechádzke si všímaj obrovské stromy a
farebné kvety – a slnko, ktoré tomu všetkému dáva rásť. Rozjímaj o pokoji a moci
oceánov aj o zurčiacich riekach. Nie je Božie stvorenie úžasné? Náš veľký a nádherný
Boh nám dovoľuje hľadieť na úžasné predstavenie svojej slávy...A to všetko len preto,
aby si ťa pritiahol bližšie k sebe. Okrem „nemého“ zjavenia stvoreného sveta, máme aj
vzácne slová Svätého písma. Písmo hovorí o Bohu. Hovorí o tom, kto je Boh a ako veľmi
nás miluje. Hovorí, že Boh má s Cirkvou plán plný lásky. Hovorí, že náš silný a mocný
Boh je zároveň trpezlivý, bohatý na milosrdenstvo a rýchly v odpúšťaní. Tradícia Cirkvi
prináša skúsenosť konkrétnych ľudí, ktorí obdivovali dielo Stvoriteľa a našli Ho v Slove.
Aj ty tam máš svoje miesto. Verím, že aj toto leto sa posunieš HORE, nielen výťahom
tvojho domu.
o.Rastislav (farár a protopresbyter)

VERNOSŤ SV. ELIÁŠA
Drahí bratia a a sestry, určite ste už videli sochu. Okolo seba ich môžeme vidieť
mnoho na rôznych miestach. Vyobrazujú nám postavy ľudí z histórie, ktoré niečo
znamenali, alebo sa o niečo zaslúžili. V Bazilike Sv. Petra v Ríme je socha sv. Eliáša,
ktorého život a dielo bolo podnetom na založenie karmelitánskeho rádu. Eliáš má
vystretú ruku, jeho ukazovák je vztýčený a takmer počujete, ako vyzýva starovekých
Izraelitov: „Ak je Pán Bohom, tak ho nasledujte, ak Bál, nasledujte toho“ (1 Kr 18, 21).
Bol to muž, ktorý počúval Božie slovo a reagoval na neho a a koby z výklenku
upozorňoval aj nás, aby sme reagovali na Božie slovo.
V evanjeliu tohto sviatku môžeme vidieť, že žiť Božie slovo nie je jednoduché
a dostanete sa veľakrát do konfliktu s okolím, ako aj Ježiš, ktorý svojim slovom
a pravdou až tak vytočil ľud, že ho chceli zabiť.
Dostali sme sa už my do konfliktu, keď sme chceli žiť ako Boh káže? Keď si sa
nepridal k ohováraniu, keď si napomenul niekoho, kto robil zle?
Dnes sme počuli o Eliášovi. Eliáš vstúpil na scénu izraelských dejín takmer sto
rokov po slávnom období kráľa Dávida. Ríša je však rozdelená na dve kráľovstvá
aj napriek výzvam početných prorokov ani vládca po Dávidovi nekráča po Božích
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cestách. Zatiaľ najhorším vládcom je Achab,
ktorý vládne severnému kráľovstvu Izraela. Keď
nastúpil na trón (v roku 873 pred Kristom),
uzavrel politicky výhodné manželstvo s Jezabel,
cudzinkou, ktorá podporovala v Izraeli Bálov
kult. Achab hneď vybudoval tomuto bohu oltár.
Keďže Achab sa od Boha odvrátil, Eliáš prišiel
ohlásiť sucho ako trest. A tak prišlo sucho
a Eliáš narušil kráľov pokoj. Bol označený za
nebezpečného. Kráľ a prorok sa opäť dostanú
do sporu, keď Achab násilím získa pôdu.
Sused Nabot odmietol Achabovi
predať
svoju
vinicu. Královná Jezabel sa
dohodla
s obyvateľmi mesta a zorganizovala podvodný
súd. Nabota falošne obvinili z rúhania a potom
ho popravili. Vinicu odovzdali kráľovi, on je
šťastný a ľudia v meste mlčia. Ale Boh nemlčí.
Jeho slovo prichádza k Eliášovi, ktorý hneď obviní kráľa nie pre vyvlastnenie pôdy, ale
pre vraždu (1 Kr 21, 19).
Eliáš reagoval na Božie slovo až na jeden prípad. Keď na vrchu Karmel chcel ukázať
pravosť svojho Boha, dal si súboj s bálovými kňazmi. Mali postaviť oltár, dať na neho
raždie s obetou a modliť sa, aby prišiel oheň. Svoju obetu dal ešte dokonale poliať
vodou a modlil sa. Čo myslíte, ktorá obeta začala horieť? Eliášova. Tak boli Báloví kňazi
popravení a Eliáš sa tak dostal do sporu aj s Jezabel. A vtedy začal utekať. Utiekol na
vrch Horeb (Sinaj), na miesto, kde Boh dal Mojžišovi zákon. Na tejto svätej pôde sa ho
Boh pýta: „Čo tu robíš?“ Tam sa stretáva s Bohom v tichom vánku a paniku a strach
strieda odvaha. Eliáš stáva a ide presne oproti, vracia sa späť.
Bratia a sestry, socha Eliáša v Bazilike svätého Petra oslavuje proroka, ktorý sa stal
nástrojom Božieho slova takmer pred 3 000 rokmi. Je to osoba, ktorá sa nechala viesť
Bohom. Prešla cez ťažkosti, čelila problémom. A my sme iní? Nie sme. Aj s nami chce
Boh komunikovať, viesť nás. Aj my máme problémy. Aj my niekedy utekáme a bojíme sa
– je v nás strach a obavy. Aj my niekedy ideme opačne, nie Božou cestou. Ale dnes sa
môžeme modliť k Eliášovi, ktorý našiel Boha v tichu a prosiť ho, aby nám pomáhal mať
vieru vtedy, keď je ťažko. Aby nám pomáhal byť verní Bohu stále a žiť pravdu
a v pravde, aj keď nás budú chcieť umlčať. Vyprosme si Eliášovho ducha a jeho charizmu
viery.
Spracoval o.Matúš (kaplán)
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FARSKÉ OZNAMY
 V pondelok a utorok pozývame na modlitbu Akatistu k bl. P.P.Gojdič.
 V piatok, 20.7.2018 je odporúčaný sviatok Svätého a slávneho proroka Eliáša.
Sväté liturgie budú o 08:00 (csl.) a o 18:00 hod. Tento deň je voľnica.

 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 nedeľu, 29.07.2018 bude primičná sv. liturgia novokňaza Alexandra Duľu
o 09:30 hod.

 Pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť v Litmanovej 04.08.05.08.2018 Viac na plagáte.

 Čoskoro náš chrám vyzdobia procesné zástavy, ktoré symbolizujú putujúcu
cirkev. Kto by chcel na nich prispieť, môže tak urobiť v kancelárii.

 Ponúkame na predaj Cd a DVD Ďakovný akatist Zboru sv. Jakuba.(Cd- 1e, Dvd2e)

 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.

 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.

 Srdečne pozývame na Ďakovnú púť Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku
do Ríma, ktorej vyvrcholením bude osobitná audiencia Svätého Otca Františka.
Hlavným bodom púte popri audiencii v sobotu 6. októbra 2018 budú aj

archijerejské sväté liturgie v sobotu 6. októbra a v nedeľu 7. októbra 2018 v

niektorých rímskych bazilikách. Zároveň vám dávame na známosť, že bude
možnosť zúčastniť sa ďakovnej púte aj letecky z Košíc a z našej farnosti pôjde
autobus.

Spracoval DS
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