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Dvojtýždenník Gréckokatolíckej farnosti Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov

ÚVODNÍK
Lekár Roger píše: „Ako onkológ s 29-ročnou odbornou praxou môžem potvrdiť, že som
sa zmenil a dozrel vďaka drámam, ktoré prežívali moji pacienti. Naše skutočné limity
nespoznáme dovtedy, dokiaľ uprostred našich životných trápení neobjavíme, že sme
schopní ísť oveľa ďalej." S dojatím si spomínam na Brazílsku onkologickú nemocnicu
v Pernambuco, v ktorej som ako odborník robil prvé kroky. Začal som navštevovať
detské onkologické oddelenie a zamiloval som sa do neho. Bol som prítomný pri
drámach mojich pacientov, malých nevinných obetí rakoviny. Po narodení mojej prvej
dcéry som sa začal cítiť nesvoj pri pohľade na utrpenie detí. Až prišiel deň, keď popri
mne prešiel anjel. Pozeral som sa na tohto anjela v podobe 11-ročného dievčatka,
vysileného z dvoch dlhých rokov rozličnej liečby, vyšetrení, injekcií a všetkých tých
problémov, ktoré prináša chemoterapeutický program a rádioterapia. Nikdy som však
nevidel tohto anjela poddávať sa. Veľakrát som ho videl plakať. Videl som aj strach
v jeho očiach, ale to je ľudské! Jedného dňa som prišiel do nemocnice skôr a našiel som
môjho anjelika v izbe samého. Spýtal som sa, kde je jeho mama. Ešte ani dnes
nedokážem vyrozprávať odpoveď, ktorú mi dal bez toho, aby som sa hlboko nedojal.
,,Moja mama vyjde niekedy von z izby, aby na chodbe v skrytosti plakala. Myslím, že
keď zomriem, moja mama bude cítiť smútok. Ale ja sa nebojím zomrieť. Nenarodila som
sa pre tento život.“ ,,Čo pre Teba znamená smrť, môj poklad?“ opýtal som sa jej. ,,Keď
sme malí, chodíme niekedy spať do postele našich rodičov a nasledujúci deň sa
prebudíme v našej posteli, však?“ (Spomenul som si na moje dve dcéry. Jedna mala
v tom čase 2 a druhá 6 rokov. S nimi sa nám stávalo presne to isté) ,,A tak jedného dňa
zaspím a môj Otec ma príde vziať. A ja sa prebudím v Jeho dome, v mojom skutočnom
živote.“ Zostal som ohromený a nevedel som, čo povedať. Cítil som sa zaskočený
duchovnou zrelosťou tohto dievčatka, ktorá bola utrpením urýchlená. ,,A moja mama
bude cítiť smútok,“ dodala. Dojatý a v snahe zadržať slzy, som sa opýtal: „Čo pre teba
znamená smútok, dieťa moje?“ ,,Smútok je láska, ktorá zostáva.“ Láska, ktorá zostáva.
Dnes, v mojich 53 rokoch by som nenašiel nikoho, kto by ponúkol lepšiu, priamejšiu,
jednoduchšiu definíciu slova ,,smútok“: Je to láska, ktorá zostáva. Môj anjelik odišiel
z tohto sveta pred mnohými rokmi. Zanechal mi však veľkú lekciu, ktorá mi pomohla
zlepšiť život a hľadať spôsoby, ako byť ľudskejší a prívetivejší voči mojim pacientom
a mať pred očami skutočné životné hodnoty. Keď sa zvečerieva a nebo je jasné a ja
zbadám hviezdu, nazývam ju ,,môj anjel“, ktorý sa trblieta a svieti na nebi.
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Predstavujem si, že je v jeho novom a večnom domove žiarivá hviezda. Ďakujem,
anjelik, za život, ktorý som v Tebe mal. Za lekcie, ktoré si ma naučil. Za pomoc, ktorú si
mi preukázal. Aké krásne, že existuje smútok! Láska, ktorá zostala, je večná.
Aj my sme prítomní v príbehoch ľudí okolo nás, v ktorých sa môžeme zmeniť a dozrieť.
Začneme sa modliť v zádušné soboty za zosnulých a to je príležitosť nielen spomínať ale
aj poďakovať za neopakovateľné okamihy. Pomôže to aj nám zlepšiť život a hľadať
spôsoby, ako byť ľudskejší a prívetivejší. Tak budujeme krajší svet.
o.Rastislav (farár a protopresbyter)

BOŽSKÁ SLUŽBA VOPRED POSVÄTENÝCH DAROV I.
Drahí bratia a sestry, 12.02. sa začína Svätá štyridsiatnica- pôst pred Veľkou nocou.
Tento pôst je charakteristický aj slávením Božských služieb vopred posvätených darov.
Pre duchovné obohatenie je dobré si pripomenúť a nazrieť do hlbokej symboliky tejto
služby. Služba vopred posvätených darov začína zvolaním kňaza od oltára Požehnaný
Boh náš.. a po ňom kňaz vychádza pred cárske dvere, kde sa modlí v tichosti
predpísané modlitby. Počas jeho modlitieb ľud spieva 103 žalm, ktorý oslavuje Boha
ako tvorcu sveta. Počas tohto žalmu si môžeme predstavovať vo svojej mysli kamzíkov,
svišťou, levíča, ich krásu a hravosť, ktorú do nich vpísal Boh. môžeme si predstavovať
hory, skaly, moria, nížiny, pretože tohto všetkého sa dotkla Božia ruka. Ak sa Božia ruka
dotkla týchto vecí, nechce sa dotknúť aj môjho života? Určite chce. Preto sa v tichosti
počas žalmu môžeme modliť s túžbou, aby sa dnes Božia ruka dotkla a j môjho života,
môjho problému.
Následne, po skončení spevu 103. Žalmu kňaz sa nahlas modlí veľkú ekténiu, ktorú
poznáme z bežnej liturgie. Volá sa veľká, lebo obsahuje 12 prosieb Po nej sa spievajú
rôzne žalmy rozdelené na 3 antifóny, medzi ktorými sú malé ekténie, ktoré sa modlí
kňaz už vo svätyni. Na začiatku, keď kňaz vychádza pred cárske dvere symbolizuje
Krista, ktorý sa modlí pred cárskymi dverami- dverami raja, ktoré boli zatvorené po
hriechu Adama a Evy.
Potom sa spieva spev Pane ja volám k tebe, kedy je už kňaz vo svätyni, ktorá
symbolizuje nebo. Ľud preto s odvahou volá na Pána, povzbudený z vchodu Krista do
svätyne- neba a v pokání prosí o odpustenie hriechov, ktoré zapríčiňujú našu
vzdialenosť od neho. V žalme prosím Boha, aby ma nanovo dvihol, ako padnutého
človeka do svojho náručia, aby ma postavil na nohy zo všetkých slabostí, ktoré mám
a ktoré ma ovládajú a zapríčiňujú pád. Po tomto žalme nasledujú stichiry, ktoré sú plné
pokánia a proroctiev o príchode Krista. Kedysi sa spievali na krylosy (teda na striedavo),
čo symbolizuje Starý a Nový zákon.
Počas tejto služby sa často používa kadidlo, ktorým sa okiadza chrám a ľud. Počas
spevu Pane ja volám k tebe kňaz okiadza chrám a ľud. Okiadzanie má 3 symboly.
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Vyjadruje naše prosby, ktoré nemohli prejsť do príchodu Krista rajskou bránou, teraz sa
však príjemne vznášajú k Bohu. Vôňa kadidla je znamením toho, že Svätý Duch je
neustále prítomný v chráme a kadidlo je taktiež vyjadrením modlitieb anjelov slúžiacich
pred tvárou Boha. Je preto pekné predstaviť si, že v chráme pri bohoslužbe nie sme
sami, ale je ta množstvo anjelov, ktorí sa pripájajú v oslave Boha.
Na konci spevu stichír kňaz otvára cárske dvere, berie do rúk kadidlo a vykonáva
s ním vchod, teda vychádza s ním zo svätyne pred cárske dvere. Vchod symbolizuje
Kristov príchod na zem. Kňaz je oblečený počas vchodu vo felóne, ktorý symbolizuje
ľudské telo Krista, ktorý ako človek prišiel medzi ľudí, aby ich posväcoval. Vstup kňaza
do svätyne už symbolizuje vstup osláveného Krista ku svojmu Otcovi. Toto chce Kristus
robiť aj dnes, chce prichádzať k nám, aby nás posväcoval, menil naše postoje, vytrhával
nás z rúk zlých návykov a zlého. Vchod kňaza do svätyne v nás môže vyvolať túžbu ísť za
svojim Pánom a nechať za sebou smrť. Všetkým nám prajem, aby sme osobne prežívali
tieto časti Božskej služby vopred posvätených darov a nechali sa tiahnuť týmto
obradom bližšie k Bohu. Pokračovanie nabudúce.
Spracoval o.Matúš (kaplán)
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V pondelok, 12.02.2018 začína veľký pôst- Svätá štyridsiatnica. V tento deň je zdržanlivosť
od mäsa, vajec, mlieka a prísny pôst(raz do dňa sa dosýta najesť a dvakrát občerstviť.)
Pozývame vás na farskú duchovnú prípravu pred sviatkami vzkriesenia Ježiša Krista. Bude
prebiehať vo štvrtky formou katechéz s eucharistickou adoráciu a modlitbami. Ukončí sa
dňom duchovnej obnovy v sobotu, 17.3.2018. Viac na plagáte.
Pozývame rodičov a detí, ktoré sa prihlásili na slávnosť pokánia a zmierenia, aby prišli na
stretnutie do pastoračnej miestnosti v nedeľu o 11.00 hod.
V pondelky a utorky vás pozývame na modlitbu veľkopôstneho molebenu a v stredy a
piatky na Božskú službu vopred posvätených darov.
Centrum voľného času Bárka v Juskovej voli ponúka deťom od 9-15 rokov Jarný tábor
v termíne 22.2.-01.03.2018. Viac informácii na výveske.
Tento týždeň prebieha národný týždeň manželstva, počas ktorého sa môžete zúčastniť
rôznych aktivít aj v našom meste. Viac na plagáte.
V kancelárii si môžete zakúpiť nové poukazy na charitu pre bezdomovcov v cene 0,50
centov.
V sobotu, 10.03.2018 začína v katedrále sv. Jána Krstiteľa o 15:00 prednáška o. Mariána
Kuffu na tému Zastavme zlo z Istanbulu.
V kancelárii si môžete zakúpiť knihu Náš zlatý muž o bl. Vasiľovi Hopkovi. Stojí 5 eur.
Pozývame vás každý piatok na pravidelný prešovský sviečkový pochod s modlitbou
bolestného ruženca po sv. omši o 18:00 v konkatedrále sv. Mikuláša. Cieľom tejto
duchovnej aktivity je zastaviť ratifikáciu Istambulského dohovoru a šírenie gender
ideológie.
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