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Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov

ročník IX.

Úvodník
Pri najbližšej príležitosti navštívte
pekáreň a zhlboka sa nadýchnite. Vnímajte
arómu rôznych chlebov, pečiva a koláčov.
Je to nádherné, však? Ale pritom viete, že
keď ochutnáte tieto chutné lahôdky, bude to
lepšie než ich vôňa! Podobne môže byť
vzrušujúce
sledovať
svadbu
svojho
najlepšieho priateľa, ale keď vy sami
vstupujete do manželstva, všakže je to
vzrušujúcejšie?
Tieto analógie nám
pomôžu
pochopiť
rozdiel medzi tým, že
poznáme evanjeliový
príbeh, a tým, že
zakúsime
Svätého
Ducha ako toho, ktorý
žije a pôsobí v našom
srdci. Krista najlepšie
poznáme,
keď
je
„Kristom v nás“, a nie vtedy, keď je len
historickou postavou alebo jednou z postáv
v príbehu. Inštruktori golfu sa zhodnú na
tom, že keď chcete odpáliť loptičku na
cieľovú plochu okolo jamky, musíte sa
sústrediť na miesto, ktoré je len sedem
centimetrov pred vami. Cezeň musí loptička
preletieť. Ak sa sústredíte na vzdialenú
cieľovú plochu, máte oveľa menšiu šancu,
že ju loptička dosiahne. Dôvod spočíva v
tom, že vaše oči vás môžu oklamať a
nesprávne zacielite. Možno si myslíte, že
cielite priamo na terč, ale rovnako by ste
mohli cieliť 18 metrov doprava alebo
doľava. Spočiatku vám to nedáva zmysel,
ale keď sa sústredíte na miesto priamo
pred vami, pomôže vám to dosiahnuť cieľ,
ktorý je oveľa ďalej. Tá istá zásada platí v

duchovnom živote. Všetko závisí od toho,
kam zacielite pohľad. Vieme, že cieľ nášho
života spočíva v tom, aby sme boli naplnení
Duchom,
ale
najlepšie
tento
cieľ
dosiahneme tak, že svoj zrak upriamime na
Ježiša, na osobu, ktorá je priamo pred nami
– a sústredíme sa najmä na lásku, akú nám
preukázal na kríži. Pri zoslaní sv. Ducha
ľuďom „bolesť prenikla srdce“ a boli
naplnení Svätým Duchom nie preto, lebo
Peter hovoril o Duchu
alebo
duchovnom
živote. Dôvod bol v
tom, že hovoril o
Ježišovej
smrti
a
vzkriesení (Sk 2, 36 –
37). V podstate im
povedal:
„Upriamte
svoj zrak na Ježiša a
dostanete Ducha.“ Nie
je ťažké nájsť Krista vo vás. Nevyžaduje si
to hlbokú či hrdinskú vieru. Keď slnko ráno
vychádza, vždy si nájde spôsob, ako vo
vašej spálni zasvietiť. Možno ste zatiahli
záclony a spustili žalúzie, ale svetlo si
nájde cestu – možno cez úzky lem záclon
alebo štrbinku v žalúziách. A tak je to aj s
Ježišom. Svieti na ľudí, ktorí majú silnú
vieru, i na tých so slabou vierou. Svieti na
tých, ktorých srdcia sú ako dokorán
otvorené okná, i na tých, ktorí pred ním
zatiahli záclony a žalúzie. Tak ako kúsok
kvasu dokáže zmeniť veľké množstvo
cesta, Ježiš má moc obmäkčiť aj najtvrdšie
srdcia. Nemusíte byť vedcom, teológom či
svätcom. Nemusíte byť bohatí, príťažliví či
úspešní. Stačí, keď dáte šancu svetlu, ktoré
na vás svieti. Ježiš urobí to ostatné. Vari to

neurobil pre Samaritánku, s ktorou sa
stretol pri studni a poprosil ju o vodu (Jn 4,
1 – 42)? Vari to neurobil, keď pozval
Ondreja a jeho priateľa, „aby prišiel a
uvidel“ (Jn 1, 35 – 40)? Ak pochybujete, ak
ťažko uveríte tomu, že Ježiš vás miluje,
alebo ak si myslíte, že vaše hriechy sú
príliš ťažké, potom vedzte toto: Tak ako
slnko prenikne cez úzky otvor v žalúziách,
tak aj Ježiš príde do vášho srdca, ak mu

dáte čo len najmenšiu príležitosť. Chce sa s
vami rozprávať tak, ako sa chcel rozprávať
so ženou pri studni a s Ondrejom. Chce
vám pomôcť, aby ste vytiahli žalúzie a
„prišli a uvideli“, kým je a ako veľmi vás
miluje. On vo vás pôsobí – hoci to nevidíte!
Želám všetkým nám, aby sme mali nielen
myseľ ale srdce a život plné darov – dobrôt
sv. Ducha.

o. Rastislav (farár)
ANAFORA
MODLITBA ANAMNÉZY

V modlitbe anamnézy (z gr. anamnesis – spomienka) kňaz pripomína odkaz Ježiša
Krista, aby sa na jeho pamiatku opakovala eucharistická obeta.
Anamnéza, pochádzajúca z apoštolských čias, je v tej alebo inej forme vo všetkých
kresťanských liturgiách. Vo svojej podstate anamnéza nie je ničím iným ako doplnením,
rozvinutím a pokračovaním eucharistickej modlitby premenenia.
Aj na základe týchto obradov môžme povedať, že Eucharistia to nie je nejaká nová
obeta (ako to niektorí dnes tvrdia), ani iba akousi spomienkou, ale Eucharistia je tou istou
obetou, ktorú raz a navždy priniesol za nás všetkých Spasiteľ sveta Ježiš Kristus.
EPIKLÉZA

Epikléza ( z gr. slova epiklesis – privolávanie, vzývanie) vo všeobecnosti znamená
vzývanie Svätého Ducha na predložené eucharistické dary chlieb a víno. V takomto chápaní
je epikléza známa vo všetkých kresťanských liturgiách.
V 4. storočí má obrad epiklézy už takú formu a podobu ako v súčasnosti. Totiž k prosbe
o zostúpenie Sv. Ducha bol pridaný dodatok o posvätení darov a veriacich. Hoci epikléza nie
je apoštolského pôvodu, predsa patrí k najstarším častiam anafory. Je staršia ako ostatné
časti anafory. Epikléza je organickým pokračovaním slov Kristovej modlitby ustanovenia
Eucharistie a anamnézy, nakoľko obsahuje prosbu Cirkvi, aby Boh prijal eucharistickú obetu a
aby bola na duchovný úžitok členom Kristovho mystického tela..
Modlitba epiklézy je v našich podmienkach chápaná ako prosba, aby Svätý Duch
zostúpil na premenené Dary a na všetkých, ktorí sú účastní Liturgie.
EUCHARISTICKÉ SPOMÍNANIA

Záverečnú časť anafory tvoria eucharistické spomínania (príhovory, orodovania) na
svätých, zosnutých a živých. Tieto spomínania sa stali súčasťou všetkých liturgií a najstaršia
zmienka o nich pochádza už zo 4. storočia.
Organicky sa tieto spomínania spájajú s modlitbami anamnézy a epiklézy a stávajú sa tak
akýmsi prirodzeným rozvinutím či rozšírením eucharistickej modlitby.
Spomínania svätých: v anafore sa nespomínajú menovite jednotliví svätí (ako napr. na
proskomídii), ale spomínajú sa iba vo všeobecnej podobe ako svätí rôznych kategórií.
V anafore sa menovite spomína iba Prečistá Bohorodička, sv. Ján Krstiteľ a svätý, ktorý je

toho dňa. Cirkev spomína ich mená, aby poďakovala Bohu za ich svätosť a za Božie skutky,
ktoré sa v nich a cez nich zjavili.
Spomínania zosnutých: kým svätých liturgia menuje ako „zosnutých vo viere“, zosnutými
liturgia nazýva tých, čo zosnuli „v nádeji vzkriesenia a večného života“. Cirkev sa teda modlí,
aby zosnutým bolo dané uzrieť Boha a aby sa stali účastníkmi nebeského kráľovstva.
Spomínania živých: modlime sa za všetkých živých, ktorí patria k mystickému Telu
Kristovmu. Modlíme sa za cirkevných predstaviteľov (oni sú Bohom povolaní k službe
správne hlásať slovo Božej pravdy), za celú Cirkev, za vlasť a tých, ktorým bola zverená vláda
a zodpovednosť za krajinu. Nakoniec sa spomínajú potreby rôznych ľudí (cestujúcich,
plaviacich sa...)
Všímajúc si tieto príhovory vidíme, že Cirkev v liturgii pripisuje význam všetkému, čo sa
deje v živote človeka. Ani jedna stránka života človeka sa pre ňu nejaví ako niečo
nepodstatné, bezvýznamné, či druhoradé. Cirkev akoby v týchto príhovoroch obsiahla
potreby všetkých zosnutých a i všetkých živých.

o. Martin (kaplán)
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začal Jún - mesiac Božského srdca, preto sa modlíme akatist k Ježišovi
Kristovi
chceme poďakovať za zbierku na výstavbu nového chrámu v obci
Kamenica nad Cirochou. Pri sv. liturgiách sa vyzbieralo 1.260,- EUR.
Vyslovujem Pán Boh zaplať!
začalo prihlasovanie na letné stretnutia mládeže v Juskovej Voli.
Termíny na výveske
prosíme o podporu petície za referendum o ochrane rodiny, ale
všetky údaje slovom
v Krásnom Brode bude odpustová slávnosť Zoslania sv. Ducha 14.15.6.2014. Liturgia začne o 10.30 hod.
od 13.6. do 15.6.2014 bude Barkafest 2014 v GMC Jusková Voľa
kňazské vysviacky budú v Ľutine v nedeľu 15.6.2014
22.6.2014 bude odpustová slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa
v katedrále v Prešove
22.6.2014 bude odpustová slávnosť v Malej Poľane
v sobotu 28.6.2014 bude púť rómskych rodín do Ľutiny
29.6.2014 bude odpustová slávnosť v Sabinove







Archieparchiálna Púť rodín bude 5.7.2014 o 10.30 hod. v Ľutine,
kazateľ kardinál Stanislav Dziwisz
odpustová slávnosť v Levoči začne 2.7. 2014 o 13.00 hod., vladyka
Milan Chautur
odpustová slávnosť v Levoči bude 5.7.- 6.7.2014
odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Stropkove bude 6.7.2014
v sobotu 12.7.2014 o 10.00 hod. odpustová slávnosť bl. P. P. Gojdiča
v Ruských Pekľanoch

Zábavné okienko-nájdi cestu...
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