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ÚVODNÍK
Keď matka objíme svojho syna, jej objatie je viditeľným a hmatateľným prejavom
jej lásky voči nemu. Svojmu synovi ním hovorí: „Ľúbim ťa.“ Keď študent medicíny
ukončí školu, diplom, ktorý dostane, je viditeľným a hmatateľným znakom pravdy,
ktorú inak nevidno. Tento diplom všetkým hovorí: „Tento človek má dostatočné
vzdelanie a skúsenosti na to, aby začal pracovať ako lekár.“ Na tomto obraze môžeme
pochopiť, ako Svätý Duch účinkuje vo sviatostiach. Všetkých sedem sviatostí využíva
viditeľné veci: vodu a olej pri krste, chlieb a víno pri Eucharistii, vkladanie rúk a myro pri
myropomazaní. Všetko sú to viditeľné znaky, ktoré hovoria o vnútornom účinkovaní
Svätého Ducha v našom živote. Tieto znaky sa však mocou Ducha premieňajú a
skutočne uskutočňujú Božie dielo, ktoré naznačujú: krstná voda nás skutočne obmýva
od hriechu, chlieb a víno sa skutočne stáva Ježišovým telom a krvou a myro v nás
skutočne zapečaťuje dar Svätého Ducha.
Predstavme si teraz, že chlapec, ktorého mama objíma, práve prežil záchvat hnevu
a ešte stále je na svoju mamu nahnevaný. Je matkino objatie v tej chvíli menej
skutočné? Alebo nehovorí tak jasne o matkinej láske, pretože jej syn ju nedokáže
prijať? Nie. Lásku matky v ňom vidno veľmi jasne; aj keď nemá na jej syna až taký veľký
vplyv. Svätý Augustín učil, že milosť sa vylieva vždy, pri každom udelení sviatosti. Takže
aj keď malé dieťa počas svojho krstu spí, predsa sa z neho stáva „nové stvorenie“ (2 Kor
5, 17). A hoci by bol kňaz, ktorý nás spovedá, sám hlboko ponorený v hriechu, predsa
sú nám pri jeho slovách rozhrešenia naše
hriechy skutočne odpustené. A hoci sme
pri svätej liturgii úplne nesústredení, v
Eucharistii prijímame samého Ježiša s jeho
telom a krvou, dušou i božstvom.
Samozrejme, existuje isté prepojenie
medzi účinkami sviatosti na náš život a
tým, do akej miery sme vnímaví a otvorení
voči Pánovi. Ako učili mnohí cirkevní
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otcovia, účinky sviatosti môže „zablokovať“ stav osoby, ktorá ju prijíma. Účinky Božej
milosti sú vtedy obmedzené. To znamená, že v takom prípade človek neprežíva milosť,
ktorá je v tejto sviatosti vždy prítomná. Naša disponovanosť a naše postoje – či už je to
naša ľahostajnosť, tvrdosť srdca, neoľutovaný a nevyznaný hriech, alebo nedostatok
viery – pri tom zohrávajú kľúčovú úlohu. V podstate je to jednoduché. Ak prichádzame
na spoveď s hlbokým vedomím toho, že potrebujeme Božie milosrdenstvo, s väčšou
pravdepodobnosťou toto milosrdenstvo aj zakúsime – a to takým spôsobom, ktorý nám
môže pomôcť zmeniť sa. Ak pristupujeme k svätému prijímaniu naplnení vďačnosťou za
Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie, naše srdce sa pri prijímaní povzbudí jeho láskou. Ak
však Ježišovi, naopak, vyhradzujeme vo svojom živote len málo času, ak zotrvávame v
hriechu alebo pristupujeme k sviatostiam ľahostajne a bez akéhokoľvek očakávania,
môžeme nadobudnúť pocit, že zo sviatostí nič nemáme. Spomeň si na Judáša
Iškariotského. Pri Poslednej večeri síce prijal Ježišovo telo a krv, no na jeho myseľ a
rozhodovanie to nemalo žiaden vplyv. Sviatosti nie sú magické predmety. Nie sú ani
ako aspirín, ktorý používame na utlmenie bolesti. Svätý Augustín nám opäť hovorí:
„Ten, ktorý nás stvoril bez nás, nás bez nás nespasí.“
Sviatosti sú plné Božej milosti, ale jej účinok závisí od našej túžby po Bohu a od
toho, nakoľko vo svojom živote plníme jeho vôľu. Boh sa nám nikdy nebude vnucovať
nasilu. Čaká, kým mu otvoríme svoje srdce a povieme: „Pane Ježišu, potrebujem a
chcem tvoju milosť.“ Otvorte srdcia Svätému Duchu, lebo Jemu Ježiš zveril úlohu
otvoriť naše srdcia a ukázať nám, ako veľmi nás Boh miluje. Modlím sa, aby vám
Duch otvoril oči a ukázal vám „Pánovu slávu“, aby ste sa tak dokázali hlbšie
„premieňať na taký istý obraz“ (2 Kor 3, 18) – čiže na obraz Ježiša Krista. Christos
voskrese!
o.Rastislav (farár a protopresbyter)

ZOSLANIE SV. DUCHA
Drahí bratia a sestry, veľký a svetlý sviatok Paschy sa završuje o nič menej veľkým a
svetlým sviatkom Svätej Päťdesiatnice. Po sviatku Narodenia, Bohozjavenia a
Vzkriesenia patrí tento sviatok k najväčším sviatkom nášho cirkevného roka. Zostúpenie
Svätého Ducha je vrcholom a spečatením celého diela spásy ľudského rodu, ktoré
uskutočnil Boží Syn. Na deň Sv. Päťdesiatnice sám Svätý Ducha pomazal apoštolov a
urobil z nich ohlasovateľov Kristovho Evanjelia. V deň Zoslania Svätého Ducha sa rodí a
začína pôsobiť Kristova Cirkev. Svätý Ducha ju vedie, posväcuje, osvecuje a udržuje na
ceste pravdy.
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Židia každoročne slávili tri veľké výročné
sviatky, na ktoré sa putovalo do Jeruzalema:
sviatok Paschy, sviatok Týždňov (čiže Letnice
alebo slávnosť žatvy) a sviatok Stánkov (alebo
slávnosť oberania). V tieto tri sviatky mali všetci
Židia prísť pred Pána (t.j. do svätyne, čiže
Jeruzalemského chrámu) a priniesť mu dary,
obetu. Sviatok Týždňov dostal svoj názov podľa
toho, že sa slávil na 50. deň po Pasche (porov.
Ex 23, 16.19; 34, 22; Lv 23, 15-21; Nm 28, 26; Dt
16, 9n). Pôvodne to bola slávnosť žatvy (porov.
Ex 23, 16), teda dožinky a vďakyvzdanie za
úrodu, keď sa obetovali prvotiny chleba z
nového obilia (porov. Lv 23, 17). V tento deň
podľa predpisu Zákona prichádzali do
Jeruzalema veľké zástupy Židov zo všetkých kútov, dokonca z ďalekých krajov, aby
poďakovali Bohu za plody zeme a priniesli z nich v chráme obetu. Neskôr sa k sviatku
Týždňov (Sviatku žatvy), ktorý sa od 2. stor. pred Kr. začal nazývať Pentekostes –
Päťdesiatnica (= gréc. päťdesiaty deň *po Pasche+) pripojil a zdôraznil historický motív:
stal sa spomienkovým dňom na udalosť darovania Božieho Zákona a uzavretia Zmluvy
medzi Bohom a Izraelom na hore Sinaj, ktoré sa uskutočnilo po východe z Egypta
(porov. Ex 19, 1 – 16).
Apoštoli a prví kresťania prevzali sviatok Paschy ako aj sviatok Päťdesiatnice zo
Starého zákona a ponechali jeho názov – lebo aj pre nich to bol 50. deň po Pasche –,
ale dali mu nový obsah a zmysel. Hlavnou témou sviatku Päťdesiatnice pre
novozákonnú Cirkev je udalosť príchodu Svätého Ducha na apoštolov. Preto má tento
sviatok aj pomenovanie Deň Zoslania Svätého Ducha alebo Deň Svätej Trojice.
V pondelok po sviatku Päťdesiatnice slávi naša Cirkev sviatok Svätého Ducha. Vo
Východnej cirkvi je totiž oddávna zvykom, že nasledujúci deň po veľkom sviatku sa
osobitne uctievajú tie osoby, ktoré zohrali hlavnú úlohu pri udalosti slávenej na deň
sviatku. V deň sv. Päťdesiatnice slávime udalosť zostúpenia Svätého Ducha na
apoštolov; nasledujúci pondelok je venovaný osobitnej úcte Svätému Duchu, ako tretej
Božskej osoby.
/Zdroj: www.grkatba.sk/

Spracoval o.Matúš (kaplán)
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FARSKÉ OZNAMY
 V utorok, 8.5.2018 je deň pracovného
pokoja. Sv. liturgia bude iba ráno o 7:30
hod. V kaplnke sv. liturgia nebude.
 Vo štvrtok, 10.5.2018 je prikázaný sviatok
Nanebovstúpenie Pána. Sv. liturgie s
myrovaním budú o 08.00 (csl.) a o 18:00
(slov.) na Bani o 16:00
 V piatok, 11.05.2018 si pripomíname bl.
Vasiľa Hopka. V tento deň je voľnica.
 V nedeľu, 13.05.2018 je zbierka na Katolícke masmédiá. V tento deň je
odpustová slávnosť v Hrabskom.
 V sobotu, 19.5.2018 je zádušná sobota. Po sv. liturgii sa pomodlíme
hramoty.
 V nedeľu, 20.05.2018

je nedeľa Svätej päťdesiatnice- Zoslanie sv.

Ducha. Sv. liturgie budú s myrovaním. Na Bani sv. liturgia nebude kvôli
birmovke. V tento deň je odpustová slávnosť v Rafajovciach.
 Ponúkame na predaj Dvd Cestu Svetla skupiny Anastasis.
 Gréckokatolícky kňazský seminár ponúka v seminári chlapcom vo veku
11-18 rokov Miništrantský tábor od 9.-13.7. Cena 45 eur
 Pozývame na púť do Krakova 2.6.2018. Hlásiť sa môžete v kancelárii.
Obrázky prevzaté z internetu, spracoval DS
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