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

ročník IX.

Úvodník
Kedysi som počul príklad, ako človek popri všetkej svojej práci, popri všetkých
starostiach dokáţe i zdravo odpočívať. Išlo pritom o obraz loďky s dvoma veslami. Ak človek
pouţíva obidve veslá, tak sa pohybuje dopredu – presne, ako to má byť. Ak si však zmyslí,
ţe bude veslovať iba jedným veslom, tak zakrátko zistí, ţe sa neposúva dopredu, ale ţe sa
točí dookola.
Rovnako je to aj s našou prácou a odpočinkom. Ide o
dve veslá, bez ktorých sa v ţivote nezaobídeme, ak
chceme, aby sa náš ţivot posúval dopredu a nie sa točil
stále dookola. Na jednej strane sme síce Bohom povolaní k
tomu, aby sme svojou poctivou prácou udrţiavali a
dotvárali svet, ktorý on stvoril, no na strane druhej by sme
mali dbať aj na odpočinok, ktorý nám slúţi nielen na
načerpanie nových síl, ale i na uvedomenie si svojho
skutočného určenia. Ţivot na zemi je len dočasný a smrťou
prechádzame do ţivota večného. Aký však bude, to v
mnohom závisí od nás. Je preto nesmierne dôleţité, aby
sme na to pamätali uţ tu, na zemi. Musíme vedieť, koľko
máme pracovať, aby sme si nenamýšľali, ţe raj si musíme
vybudovať uţ tu... Musíme vedieť, ţe ţiť svoj ţivot a pritom
pokladať Boha len za niečo druhoradé či dokonca treťo-,
štvrto- alebo piatorad é, je „postavené na hlavu“... Musíme
vedieť i to, ţe zdravo ţiť, mať čas na svoju rodinu a svoje
deti znamená tieţ zdravo odpočívať... Nie, to nie je
nereálne.
Pamätáte si ešte na časy socializmu, keď veriť v Boha bolo „nevedecké“ a náboţenstvo
bolo pokladané za „ópium ľudstva“? Spomínate si ešte na to, keď boli veriaci „občanmi druhej
kategórie“, pretoţe pri prijímaní na stredné alebo vysoké školy nemali také pozitívne vyhliadky
ako tí, ktorí uţ boli „vysporiadaní s náboţenskými predsudkami“? Pamätáte si ešte na „masu“,
ktorá tancovala tak, ako sa jej pískalo? Dnes sa to uţ nazýva pravým menom – totalita... A
predsa mnohí veriaci odmietli s tým davom ísť. Zostali ťahať za ten kratší, slabší koniec a
nedali sa zomlieť mašinérii, ktorá bola vtedy „na výslní“. Jednoducho, uverili Bohu, v ňom
spoznali pravdu a na strane pravdy i zostali...Dnes tu máme inú „totalitu“, inú „mašinériu“.
Zhon, práca, uponáhľanosť – to všetko môţe človeka pohltiť a prinútiť ho(uţ nie násilím, ale
slovami o tom, ako je potrebné byť „in“) nemyslieť na Boha a na svoje večné určenie. Výstiţne
o tom písali biskupi Slovenska v jednom pastierskom liste, ktorý sa týkal svätenia nedele: „V
nedeľu sa má zastaviť jednotlivec i celé ľudstvo... Má si oddýchnuť od kaţdodennej práce,
obdivovať krásu stvorenia a ďakovať Bohu za celý vesmír... O toto oberá človeka nedeľný
zhon za prácou, ziskom a hľadaním vlastných záujmov...

Postavte sa takémuto trendu, ktorý z vás robí len nástroje zisku a otrokov svojich
finančných záujmov...“ Aké pravdivé slová... Áno – tak ako dnes uţ neplatí to, čo bolo v
časoch socializmu, tak raz nebude platiť to, čo je dnes, lebo všetko je len do času... Uţ teraz
je však ţiaduce postaviť sa –vedome – na stranu pravdy, ktorá nie je v nikom inom, iba v
Bohu... Nebuďme tak nekritickými prijímateľmi všetkého, čo „robí tento svet“... Pracujme, ale
len tak, ako nám to „prikázal“ Boh. Nie viac. To by totiţ bolo na škodu – nielen na dočasnú,
ale tieţ na večnú... Blíţi sa leto, maturity, skúšky i štátnice sú za nami a prázdniny, a
vytúţené voľno pred nami. Nech to bude krásny čas, ktorý nie skracuje ale predlţuje ţivot.

o. Rastislav (farár)
OBRADY PO ANAFORE
PRÍPRAVA K SVÄTÉMU PRIJÍMANIU

Uvedomujúc si váţnosť obradu svätého prijímania a jeho význam pre duchovné
posvätenie veriaceho kresťana, musí veriaci pristúpiť k svätému prijímaniu so
zodpovedajúcou duchovnou dispozíciou. Je potrebné uvedomiť si svätosť a vznešenosť
Eucharistie, tieţ spoznať svoju vlastnú nedôstojnosť a zároveň uvedomiť si prejav vďaky
Bohu za dar spásy. V dnešnej dobe sa príprava k svätému prijímaniu stala tieţ vecou
individuálnou. V modlitebníkoch existuje mnoţstvo rozličných prípravných modlitieb, aj
keď v oficiálnych bohosluţobných textoch nie sú začlenené. Oficiálne bohosluţobné texty
modlitieb pred svätým prijímaním nás privádzajú k hlbšiemu pochopeniu obsahu a zmyslu
Eucharistie.

a)
b)
c)
d)

Štruktúra týchto modlitieb je následovná:
prosebná ekténia s modlitbou
modlitba Otče náš
modlitba na sklonenie hláv
modlitba „Pane Boţe náš, zhliadni...“
Obrady po anafore
1. Obrady duchovnej prípravy
2. Obrady materiálnej prípravy
- poradie je tu opačné ako v obradoch pred anaforou

PROSEBNÁ EKTÉNIA S MODLITBOU

Táto ekténia nasleduje bezprostredne po udelení poţehnania a je najstaršou časťou obradov
pred svätým prijímaním. Úlohou prosebnej ekténie a jej modlitby, ktorá je rozvinutím prosieb
ekténie, je pripraviť veriacich k svätému prijímaniu Tela a Krvi Jeţiša Krista. Ekténia obsahuje
prosby o posvätenie tých, ktorí budú poţívať sväté Dary a aby všetkým prijímajúcim Boh
zoslal milosť a dary Svätého Ducha. Je akoby zopakovaním prosieb epiklézy.
V tichej modlitbe, po štvrtej prosbe ekténie, kňaz predkladá prosbu Bohu, aby odstránil
z ľudskej duše všetko to, čo by mohlo byť prekáţkou blahodárneho pôsobenia Eucharistie
v ľudských ţivotoch. Je pozoruhodné si všimnúť, ţe táto modlitba nemá ţiadny súvis
s modlitbou Otče náš, ktorá nasleduje po tejto časti obradov pred svätým prijímaním.

ÚVOD DO MODLITBY OTČE NÁŠ

-

pochádza z 8. storočia

MODLITBA OTČE NÁŠ

Aj keď modlitba Otče náš nepatrí medzi
najstaršie časti liturgie ( prvýkrát sa o nej
zmieňuje Cyril Jeruzalemský v 5. st.),
nachádzame ju vo všetkých liturgiách a všade je
umiestnená pred svätým prijímaním ako
prípravná modlitba.
Zavedenie modlitby do liturgie bolo ovplyvnené pravdepodobne jej prosbami „chlieb náš
každodenný daj nám dnes“ a „odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom“,
ktoré sú vhodnou prípravou k dôstojnému prijímaniu Eucharistie. Existuje však aj teória, ţe
v tomto období bola citeľná kríza v pokání medzi ľudom a tak práve kvôli prosbe o odpustení
hriechov bola zavedená do liturgie.
Tertulián nazýva modlitbu Otče náš skráteným evanjeliom, pričom hovorí:
„O koľko je
kratšia slovami, o toľko je bohatšia myšlienkami“.
Mnohí povaţujú modlitbu Otče náš za akúsi „stolovú“ modlitbu kresťanov pred svätým
prijímaním. Prosíme v nej totiţ Boha, aby nám dal „nebeský chlieb“ a s týmto chlebom aj
všetky potrebné milosti pre náš duchovný ţivot. Modlitba Otče náš sa tak stáva dôvernou a
srdečnou modlitbou Boţích detí pred svätým prijímaním.

o. Martin (kaplán)

Farské oznamy









prosíme o podporu petície za referendum o ochrane rodiny, ale
všetky údaje slovom
v sobotu 28.6.2014 bude púť rómskych rodín do Ľutiny kde príde
aj apoštolský nuncius
v nedeľu 29.6.2014 začne primičná sv. liturgia o. Radka Blichára
o 9.30 hod
odpustová slávnosť Božs. Srdca v Sabinove bude 27.- 29.6.2014,
liturgia v nedeľu o 10.00
Archieparchiálna Púť rodín v roku sv. Rodiny bude 5.7.2014
o 10.30 hod. v Ľutine, kazateľ kardinál Stanislav Dziwisz
v Levoči bude sv. liturgia 2.7. 2014 o 13.00 hod., vladyka Milan
Chautur, autobus o 7.00 od trhoviska
odpustová slávnosť v Levoči a v Stropkove bude 5.- 6.7.2014
odpustová slávnosť bl. P. P. Gojdiča v Ruských Pekľanoch bude
12.7.2014, liturgia o 10.00






ponuka púte do San Giovanni Rotondo k Pátrovi Piovi od 6. do
12. Júla 2014
začalo prihlasovanie na letné stretnutia mládeže v Juskovej Voli.
Termíny na výveske
odpustová slávnosť na hore Zvir Litmanová bude 2.- 3.8.2014.
Liturgiu vysiela RTVS
odpustová slávnosť v Ľutine bude 15.- 17.8.2014, kazateľ bude
kardinál Miroslav Vlk

Zábavné okienko-nájdi cestu...
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