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

ročník IX.

Úvodník
Pri večernej modlitbe často hľadím na ikonu Svätej rodiny. V tomto roku putuje po našich
farnostiach. Vnímam členov sv. rodiny, ako sú si navzájom blízko, ako sa neboja pritúliť sa
jeden k druhému. Vytvárajú skutočne zomknuté spoločenstvo, v ktorom niet oddelenia,
sporov, vzdoru... Viem, že naše rodiny také nie sú. Že sme vystavení neustálym útokom
Zlého, ktorý nenávidí rodinu, lebo tá je obrazom Najsvätejšej Trojice. No často aj sami
prispievame k tomu, že žijeme v napätí namiesto v porozumení a láske... Nedávno som si to
zvlášť uvedomil pri návšteve v istej rodine, ktorá (z môjho vonkajšieho pohľadu) je dosť
rozháraná. Bol to pre mňa zarážajúci pohľad, keď otec, ktorý by mal byť bojovníkom na stráži
so zbraňou v ruke namiesto toho úplne unudene a bez záujmu (ne)sledoval nejaký prázdny
televízny program. Prišlo mi pritom na um prirovnanie z bojového poľa. Keď je vojak uprostred
boja, veru sa nezaoberá tým, či má čisté topánky, alebo nečíta nejaký sladký román. Naopak,
s plným sústredením sleduje terén, pohyby nepriateľa, v ruke pevne zviera zbraň... My však
často žijeme tak, akoby bol nepriateľ ďaleko. Kniha zjavenia však hovorí: „Beda zemi i moru,
lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času...“ (12, 12b). Máme sa teda
báť? Vôbec nie! Veď našou úlohou nie je zameriavať sa na Zlého a na jeho pôsobenie, ale na
Ježiša a jeho lásku. A Boh je omnoho silnejší ako diabol. Dokonca až tak, že boj s diablom
vedie „len“ archanjel Michal (Zjv 12, 7). Pre Boha diabol nie je súperom. Veď „Pán Ježiš“ ho
„zabije dychom svojich úst“ (2 Sol 2, 8). Nemáme sa teda čo báť. Svätý Ján Mária Vianney
nás povzbudzuje týmito slovami: „Dobrý kresťan neustále bdie a má poruke meč. Diabol mu
nič nemôže urobiť, lebo mu odoláva ako bojovník v plnej zbroji. Nebojí sa ho, pretože vyhodil
zo svojho srdca všetko, čo je nečisté.“ Neal Lozano v knihe Vyslobodení spomína nasledujúcu
udalosť: Smith Wigglesworth sa narodil roku 1859 v anglickom Bradforde. Bol klampiarom a
bol známy svojou vierou. Hovorí sa, že raz v noci ho zobudilo vŕzganie v obývačke na
prízemí. Wigglesworth vzal sviečku a kráčal dole po schodoch. Vŕzganie bolo ešte silnejšie.
Do nosa mu udrel nepríjemný zápach. Keď sa blížil k miestnosti, odkiaľ prichádzal ten zvuk,
pocítil, že vzduch je chladný. Keď vošiel do miestnosti, uvidel zdroj vŕzgania: postavu v
hojdacom kresle. Keď prišiel bližšie, uvidel, že je to sám diabol!
„Ó, to si len ty,“ povedal Wigglesworth a sfúkol sviečku. A autor
dodáva: „Tento príbeh je pravým opakom strachu zo satana,
ktorý vnímam v súčasnosti.“ Aby sme sa mohli vymaniť zo
svojho strachu (píšem tieto slová najmä pre vás, muži),
potrebujeme sa pozrieť, z čoho pramení náš strach, často
rezignácia. Z prehier. Pre muža nie je nič potupnejšie, nič
zahanbujúcejšie, ako prehra. Ako rad prehier za sebou. Z jednej
sa ešte dokážeme spamätať, ale ak ich je veľa, nájdeme si
nejakú svoju maličkú oblasť, kde sa cítime istí, kde
neprehrávame, a tam sa realizujeme bez obáv z porážky.
Najčastejšie je to nejaký koníček, často práca, baví nás byť

fanúšikmi nejakého športového klubu (ich prehra nás síce štve, ale nie je to naša prehra)... No
my, muži, sa veľmi málo angažujeme vo vzťahoch, lebo tam môžeme prehrávať každý deň.
Najmä vo vzťahu k vlastnej manželke, ak manželstvo prežívame ako súperenie... Preto
potrebujeme zmeniť zmýšľanie! Mária naša matka i celá sv. Rodina, pomáhajte nám všetkým
meniť zmýšľanie z porazených na víťazov.

o. Rastislav (farár)
SLOVO NA DNES ...

Ako sa asi musel cítiť vyvolený ľud na
púšti, keď si opäť nazbieral mannu a požili
ju? Určite bol šťastní z toho, že nepomrie
od hladu. Po prijatí tohto jedla mohol opäť
fungovať a mať dostatok síl do práce
a putovania. Opäť zažil dobrotu Otca, ktorý
sa o neho postaral a živil ho. Čosi podobné
môžeme zažívať aj v dnešnej dobe. Otec
nás chce taktiež sýtiť svojim pokrmom –
Eucharistiou, aby sme
dokázali
kráčať
do
nebeského
kráľovstva
mnohokrát aj cez púšť.
Konkrétne to aj robí cez
svätú liturgiu a záleží len
na nás, či prijmeme jeho
pokrm, alebo nie. Po
jeho prijatí má naše
srdce naplniť radosť
a vďaka za to, že sa
Otec o nás stará a kŕmi
nás
chlebom
života.
Tento
postoj
ďakujúceho
srdca
je
zvýraznený
v modlitbách po svätom prijímaní. Pieseň
Nech sa naplnia ústa naše... nás pozýva
k tomu, aby sme mali ústa plné chvály Boha
za to, že nás uznal za hodných prijať jeho
lásku a pokrm Eucharistie. Ďalšie modlitby
naznačujú, že s eucharistickým Kristom
nechceme pobudnúť iba chvíľu v chráme,
ale že s ním chceme vykročiť aj mimo
chrámu, aby mohol ovplyvňovať naše
životy. Preto sa modlíme, aby sa nás zastal,
spasil a zachránil nás svojou milosťou.
Poukazujeme už na to, že svoj život
nechceme mať vo svojej moci, ale chceme,
aby mal On náš život vo svojej moci. On je
ten, komu dovoľujeme, aby bol aktívny

v našich životoch. Kňaz sa nádherne modli
počas toho, ako ľud spieva v ekténii po
svätom prijímaní spev Tebe Pane túto
modlitbu: „Ďakujeme ti, láskyplný Vládca,
dobrodinec našich duší, že si nás aj dnes
uznal za hodných prijať tvoje nebeské a
nesmrteľné tajomstvá. Urovnaj našu cestu,
všetkých nás posilňuj vo svojej bázni,
zachovaj náš život, upevňuj naše kroky na
prosby
a
modlitby
slávnej
Bohorodičky
Márie, vždy Panny i
všetkých
tvojich
svätých.“ V nej je krásne
vyjadrená aktivita Boha,
ktorý chce urovnávať
naše cesty, posilňovať
v bázni,
zachovávať
život
v pokoji
a upevňovať naše kroky
života
a skutkov
na
príhovor
Presvätej
Bohorodičky, v ktorej živote robil Pán to
isté. Aj ona mala problémy, mnoho
problémov. Aj ju uznal Pán za hodnú
nesmrteľné a nebeské tajomstvo tajuplným
spôsobom a tak porodila Ježiša Krista. Aj v
jej živote Pán urovnával jej cesty.
Spomeňme si len na útek do Egypta, kedy
na život jej dieťaťa
číhal Herodes.
Upevňoval jej kroky viery aj vtedy, keď jej
Syna zbičovali a ukrižovali. Ona dobre vie
čo to je bieda a bolesť v srdci. Vie však aj
to, ako sa cez to všetko dá prejsť. Je to cez
spoluprácu s Božou aktivitou. „Milovaná
Mamka, ty dobre vieš aká ťažká je naša
cesta života, koľko nástrah je na nej,
koľkokrát sme spadli a poudierali sme sa.

Prosíme ťa o Tvoj príhovor za naše životy.
Vypros nám túžbu dať priestor Bohu
v konaní,
v slovách,
v myšlienkach
a v skutkoch lásky. Prosíme ťa, vypros nám

túžbu vykročiť s Tvojim Synom von
z chrámu, ako tí, ktorí v jeho moci konajú
mocné Božie veci. Amen. “

o. Matúš (kaplán)
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V nedeľu bude večiereň o 15.00 hod.
Dávame do pozornosti odpustovú slávnosť v Čirči 23.-24.08.2014
a taktiež odpustovú slávnosť na Bukovej hôrke v dňoch 30.31.08.2014. Počas tejto odpustovej slávnosti bude toto pútnické
miesto afiliované, teda bude mať duchovné príbuzenstvo s Bazilikou
sv. Petra v Ríme. Vďaka tejto afiliácii budeme môcť na tomto
pútnickom mieste získať rovnaké odpustky, ako pri návšteve Baziliky
sv. Petra v Ríme.
Piatok, 29.08.2014 je odporúčaný sviatok Sťatia hlavy Jána Krstiteľa.
Srdečne Vás pozývame na súťaž vo varení halušiek, ktorú organizuje
Gréckokatolícka farnosť Helcmanovce a humanitárna spoločnosť
Humanita pre život. Súťaž sa uskutoční 31.08.2014 v Helcmanovciach
o 13:00 hod. pri kaštieli. Počas tejto súťaže bude sprievodný kultúrny
program.
V sobotu, 06.08.2014 bude v našej farnosti mariánske večeradlo, v
Ľutine je púť mladých, na ktorú pozývame mládež našej farnosti
a zároveň v Litmanovej je púť starostov a primátorov.
Dávame do pozornosti celoeparchiálne večeradlo, ktoré bude v našej
farnosti 13.09.2014. Svätú liturgiu o 10.30 hod. bude sláviť otec
arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.
Dňa 14.09.2014 bude v našej farnosti odpustová slávnosť na ktorú vás
a vašich rodinným príbuzných srdečne pozývame.

Zábavné okienko...
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