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ÚVODNÍK
Mnohí z nás sa už istotne stretli s
výrazom D3 (D na tretiu). Nejde o žiaden
matematický výraz, ako by sme sa
možno nazdávali. D3 znamená Dávať
Dobro Druhému. Aj obdobie Veľkého
pôstu, ktoré už niekoľko dní prežívame,
čo
sa
prejavuje
intenzívnejšou
modlitbou, pôstom, je nám dané ako
dobro z veľkej Božej lásky a dobroty. Je
to milostivý čas, ktorý nás okrem iného
pozýva k tomu, aby sme viac dávali, ako
prijímali. Aj Božie slovo hovorí, že
„blaženejšie je dávať, ako prijímať“ (Sk
20, 35) a na inom mieste nás
povzbudzuje k dávaniu z toho, čo sme
dostali, slovami: „Svoj majetok používaj,
syn môj, na skutky milosrdenstva! Nikdy
neodvracaj svoju tvár od chudobného,
aby sa neodvrátila Božia tvár od teba!
Konaj skutky milosrdenstva, syn môj,
podľa toho, koľko máš! Ak máš veľa,
dávaj z toho viac; ak máš málo, neboj sa
konať dobro aj z mála!“ (Tob 4, 7 – 8).
Hovoríš si, že nevlastníš žiaden majetok?
Že nemáš ani málo a už vôbec nie veľa?
Že máš „z ruky do úst“? Skúsme
namiesto
slova
majetok
doplniť

akékoľvek iné bohatstvo, ktoré máme,
ktorým nás milujúci Boh obdaril, či už je
to náš život, zdravie, schopnosti, talenty,
práca, ktorú máme, a namiesto slova
chudobný doplňme slovné spojenie
toho, kto potrebuje pomoc, kto má
menej ako my alebo nemá vôbec. A tak,
aj keď sa nám na prvý pohľad zdalo a z
Božieho slova vyplývalo, že ide len o
materiálne dobrá, že azda nemáme toľko
majetku, ktorý by sme mohli rozdávať, že
nemáme nič, nie je to celkom tak. Nikolaj
Gogoľ raz povedal: „Nikdy nie sme takí
chudobní, že by sme nemohli poskytnúť
pomoc blížnemu.“ Opisuje to aj krátky
príbeh, kde na chodníku rušnej ulice
sedel žobrák v roztrhaných šatách a
prosil okoloidúcich o almužnu a
podporu. Nik mu nevenoval ani
najmenšiu pozornosť. Len jeden z
okoloidúcich sa zastavil a povedal: „Rád
by som ti niečo dal, ale zistil som, že vo
vrecku nemám ani jednu kopejku.“ „Ty si
mi dal viacej než jednu kopejku, ty si mi
daroval kúsok zo svojho srdca,“
odpovedal chudák. Každý z nás má niečo,
čím môže iného obdarovať.

Okrem toho, že blížni neraz potrebujú našu materiálnu pomoc, potrebujú tiež
zakúsiť lásku, prijatie, odpustenie, túžia byť povšimnutí inými, tešia sa, keď im
venujeme úsmev, milé slovo, keď im pomôžeme v nejakej činnosti, keď im dáme kúsok
svojho času, ktorého v dnešnej uponáhľanej dobe máme akoby čoraz menej, keď im
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venujeme kúsok seba. A týmito duchovnými dobrami disponuje každý z nás. No čo sa
neraz stáva? Len čo nás niekto o niečo poprosí, máme množstvo výhovoriek, prečo sa
to či ono nedá. Nachádzame všelijaké dôvody, ktoré podporia naše nie. Isté príslovie
hovorí: „Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody.“ A keď už aj niekomu
pomôžeme, niečo zo svojho dáme, pri najbližšej príležitosti mu to pripomenieme.
„Dávanie je výsada, nie bremeno,“ čítal som raz niekde. Kiež by sme to však zažívali aj v
našom živote. Kiež by sme boli naozaj šťastní pri dávaní a bola by to pre nás česť. V
jednej zo svojich homílii nás k dávaniu povzbudzuje aj Svätý Otec František, ktorý
hovorí o dávaní tým, ktorí potrebujú, nie však z nadbytku, ale z toho, čo ma stojí nejaké
zrieknutie, keď ide o vec, ktorú potrebujem pre seba. Ľahšie sa dáva, keď je z čoho
dávať. Ale Boh od nás chce viac. Chce, aby sme išli za svoje hranice, mimo zóny
komfortu, aby sme išli za svoj egoizmus a sebectvo, aby sme boli tými, ktorí dávajú, a
nečakajú späť. Aby sa aj v našom živote plnilo Božie slovo: „Nech nevie tvoja ľavá ruka,
čo robí pravá“ (Mt 6, 3b).
Teda nebojme sa s radosťou dávať dobro druhému v akejkoľvek podobe, a to
nielen v tomto pôstnom čase, ale každý jeden deň nášho života, lebo „veselého darcu
miluje Boh“ (2 Kor 9, 7b).
o.Rastislav (farár a protopresbyter)

BOŽSKÁ SLUŽBA VOPRED POSVÄTENÝCH DAROV- SYMBOLIKA II.
Minule sme skončili pri uvažovaní nad symbolikou Božskej služby vopred
posvätených darov. 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.
Vtedy ľud spieva hymnus Svetlo tiché: Svetlo tiché, svätej slávy, nesmrteľného Otca
nebeského, svätého blaženého. Ježišu Kriste, keď sme prišli k západu slnka a videli žiaru
večernú, ospevujeme Otca i Syna i Svätého Ducha, Boha. Je dôstojné preľúbeznými
hlasmi oslavovať teba, Synu Boží, ktorý dávaš život celému svetu. Preto ťa celý vesmír
velebí.
Ježiš Kristus je tým svetlom, ktoré prichádza do našej temnoty, aby nás osvietil.
Aby osvietil tých, ktorí sa nachádzajú v tme a chcú z neho vyjsť von. Ježiš Kristus je teda
záchranca tvojho a môjho života. Preto ho týmto hymnom môžeme oslavovať. V tejto
oslave sa spájame s celým vesmírom, ktorý velebí Boha. Počas spevu tejto nádhernej
piesne si môžem položiť otázku: „Za čo ťa môžem Pane dnes velebiť ja?“ Počas tejto
piesne teda môžem, myslieť na konkrétne veci, za ktoré môžem Boha chváliť- môže to
byť zdravie, posila v nesení kríža, starostlivosť o zdravie, vďaka za rodinu, za to, že mám
čo jesť a obliecť si. Môžem ďakovať za rodinu, ktorú mám a dokonca aj za to, za čo ešte
len prosím.
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Po hymne Svetlo tiché nasledujú spravidla dve starozákonné čítania. Väčšinou sa
číta Kniha Genezis a Kniha prísloví. Práve Kniha Genezis je pre nás ukazovateľom, ako
človek obdarený Bohom všetkým nádherným stráca svoj život v Bohu, blúdi sám, často
padá a prežíva mnohé nešťastia, zatiaľ čo Boh ho neustále hľadá; Kristus prišiel na svet,
aby navrátil človeka z jeho zblúdenej cesty. Pomocníkom v tomto návrate je aj múdrosť
Knihy Prísloví, avšak jediným svetlom pre život kresťana je Kristus, preto tu kňaz
zvýrazňuje túto skutočnosť, že jedine Kristovo svetlo osvecuje všetkých ľudí. Medzi
čítaniami kňaz berie do rúk kadidlo a sviecu, ktorou požehnáva ľud a dvíha ju nad svoju
hlavu. Svieca symbolizuje samotného Pána Ježiša a kadidlo modlitby svätých, ktoré nás
vedú k nemu. Môže nám to pripomínať, že pri bohoslužbe nie sme sami, ale pripájame
sa k príhovorom Ježiša Krista a svätým, ku ktorým sa modlí mnoho ľudí.
Pri vyzdvihnutí sviece a kadidla sa ľud trikrát klania. Robí veľkú metaniu. Slovo
metánia - veľká, malá - pochádza z gréčtiny a znamená zmenu zmýšľania - čiže poklony
vyjadrujú naše pokánie a pokoru pred Bohom. Malou sa len skloníme k zemi, veľkou
padneme celým telom na zem a dotkneme sa čelom zeme. PO dočítaní starozákonných
čítaní sa spieva pieseň Moja modlitba, nech sa vznáša ako kadidlo. A pozdvihnutie
mojich rúk, ako večerná obeta. K príhovorom pred Pánom sa teda pripájame aj my.
Kňaz počas spevu stojí pred oltárom na každej svetovej strane a počas spevu ľudu kľačí.
Na každej strane oltára spieva prosbu: Pane, k tebe volám, počuj ma, buď pozorný
na hlas mojej modlitby, keď volám k tebe. Pane, k mojim ústam postav stráž a zamkni
dvere mojich perí. Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému, aby bezbožne vymýšľalo
hriechy.
Po tomto speve nasledujú ekténie a spev Nebeské mocnosti: Nebeské mocnosti
teraz s nami neviditeľne slúžia, veď hľa vstupuje Kráľ slávy, veď hľa tajomná žertva
dokonalá slávnostne sa prináša. S vierou a túžbou pristúpme, aby sme sa stali
účastnými na večnom živote. Aleluja, aleluja, aleluja. Tak ako na Liturgii sv. Jána
Zlatoústeho či sv. Bazila Veľkého je veľký vchod symbolom slávnostného vstupu do
Jeruzalema, aj táto služba má čosi podobné, aj keď sa tento vchod koná už s
premenenými darmi. Sprievod počas služby vopred posvätených darov je vlastne
slávnostným vstupom Krista, avšak nie do Jeruzalema, ale už osláveného Pána medzi
svoj ľud zhromaždený v chráme.
Tak ako sa spieva počas tohto sprievodu, Pán prichádza v sprievode anjelov nebeských mocností - ktoré s nami slúžia okolo jeho prestola. Až tak blízko chce
prebývať Boh na chválach svojho ľudu, že prichádza do našej blízkosti, necháva sa niesť
na rukách kňaza, ktorý ho prináša ku svojim deťom, aby ich žehnal, dvíhal
a povzbudzoval v kráčaní za ním. Taký je náš Boh- starostlivý, tajomný a približujúci sa
k nám. Spravím k nemu aj ja svoj krok?
Spracoval o.Matúš (kaplán)
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FARSKÉ OZNAMY
 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 sobotu, 10.03.2018 začína v katedrále sv. Jána Krstiteľa o 15:00 prednáška o. Mariána
Kuffu na tému Zastavme zlo z Istanbulu.
Pozývame deti a mládež vo veku od 9-30 rokov na tématický víkend na Juskovej voli pre
náš dekanát od 9.3-11.3. Autobus je zabezpečený. Cena je 17 eur. Hlásiť sa môžete na
fare.
V sobotu, 03.03.2018 bude v našej farnosti mariánske večeradlo po sv. liturgii.
V nedeľu, 04.03.2018 vás pozývame na modlitbu krížovej cesty v našej farnosti o 15:00
hod.
Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už siedmy ročník
kampane Pôstna krabička pre Afriku. Ponúka tak prežiť pôstne obdobie s pohľadom na
tých, ktorí žijú v chudobe. V rodinách môžete spoločné pôstne predsavzatie premeniť na
konkrétny skutok lásky a odrieknutú obľúbenú sladkosť, kávu či inú drobnosť môžete
premeniť na Váš pôstny príspevok do papierovej krabičky. Tento, možno vo Vašich očiach
malý dar, pomôže deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sme
spoločne vyzbierali sumu viac ako 250 tisíc Eur, vďaka ktorým môžeme postaviť novú
budovu škôlky a odborné učebne, kde ponúkneme dvojnásobne viac deťom prístup ku
vzdelaniu. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček
- hudobné CD. Pôstne krabičky sú k dispozícii pri nástenke nášho chrámu.
Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o pomoc pre časopis Slovo. Doteraz
bolo z veľkej časti financované Gréckokatolíckym arcibiskupstvom a premietnutie týchto
nákladov do predplatného by znemožnilo mnohým sociálne slabším odberateľom
odoberať časopis Slovo. Preto sa na vás obraciame so žiadosťou, aby ste sa stali jeho
priateľmi. A to či už formou modlitby posvätného ruženca doma či v chráme v poslednú
nedeľu v mesiaci za časopis, jeho redaktorov, prispievateľov a dobrodincov, alebo sa
môžete stať jedným z nich, ak vám vaša finančná situácia umožňuje posielať trvalým
príkazom (alebo inou formou - peňažný poštový poukaz) mesačne aspoň 10 eur na účet
časopisu. Zároveň sa obraciame na živnostníkov a podnikateľov, či riaditeľov firiem, ktorý
pozývame sa stať našimi zmluvnými reklamnými partnermi. Za príspevok 50 eur bez DPH
mesačne podporíte nielen náš i váš časopis, ale budete mať i reklamu v dvoch dvojčíslach
- na Vianoce a Veľkú noc a tak si tieto výdavky môžete dať do nákladov. Bližšie informácie
nájdete v čísle 4 časopisu Slovo. Zároveň tých, ktorí neodoberajú časopis, pozývame i
formou pripojenia sa k farskému odberu ho nielen podporiť, ale čerpať duchovnú silu z
príspevkov, ktoré píšu kňazi a laici celej našej metropolie.
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
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