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

ročník IX.

Úvodník
Vy ma oslovujete: „Učiteľ“ a: „Pane“ a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja,
Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.“ (Jn 13,13). Ježiš je
učiteľ a byť kresťanom znamená byť Jeho žiakom. Kresťanstvo je potom procesom, v ktorom
nás Ježiš vyučuje. Kresťanstvo je teda škola. Ak sa opýtame, prečo nás Ježiš niečomu
vyučuje, tak jediná odpoveď je: pretože je to nevyhnutné na našu spásu. Byť spasený
neznamená mať ale byť. Biblia vraví to potvrdzuje: „ Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa
Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle
muža, ale z Boha.“ (Jn 1,12n). A to, čím ste – to už nie je vec. Nemôžete to dostať. Musíte sa
tým stať. Stať sa Božím synom, Božou dcérou, stať sa takým, ako Ježiš Kristus, ako Boh.
Tomu sa treba naučiť. A rovnako sa treba naučiť novému spôsobu života v dôvernom,
intímnom a intenzívnom spoločenstve s Bohom. Toto je obsah Ježišovej školy.
Je tu september a začína školský aj cirkevný rok. Tieto chvíle pritom intenzívne prežívajú
nielen deti, ale spolu s nimi aj ich rodičia, starí rodičia či ostatní príbuzní, ale aj kresťania.
Človek sa v škole učí mnohým veciam. Rozvíja a cibri si tak svoj rozum – veľký dar od
Najvyššieho. Rozum sme totiž dostali na to, aby sme prostredníctvom neho poznávali Boha a
svet, ktorý stvoril, aby sme si cenili všetky Božie dary a aby sme obdivovali Božiu múdrosť.
Dar rozumu však mame využívať nielen pre školu, ale aj pre život, ktorý by sme mali viesť
rozumne a múdro vzhľadom na posledný cieľ človeka. Čo je múdrosť? Vo všeobecnosti ide o
schopnosť človeka racionálne usudzovať, premýšľať, hodnotiť. Rozumnosť (rozvážnosť) je
teda cnosť, ktorá človeku pomáha nájsť vhodne prostriedky na dosiahnutie dobrého cieľa...
„Uschopňuje“ rozum, aby vo všetkých situáciách rozoznával, čo je pre človeka skutočne dobre
a aby volil správne prostriedky na dosiahnutie tohto dobra... Pomáha človekovi správne si
rozvrhnúť konanie a zvážiť všetky prekážky či možne ťažkosti... Dáva mu schopnosť spraviť si
úsudok aj o následkoch vlastného konania... Dnes je azda viac ako inokedy potrebné zastaviť
sa a premýšľať – nad sebou, nad svojim správaním, nad svojou vierou, nad svojim životom,
nad svojou rodinou, nad všetkym, čim žije spoločnosť a svet... Či by aj nám nepomohla škola.
Každý človek ma dar rozumu, ktorý je povinný využívať zodpovedne. Nejde pritom len o jeho
praktické použitie v zmysle „vedieť sa zariadiť v tomto svete“, ale aj o nezastupiteľnú úlohu pri
chápaní sveta a seba. Premýšľame nad životom?
Život ma totiž svoj zmysel – aký konkrétny zmysel
ma však môj život? Súčasný svet nás poháňa
stále viac, neustále nás niekam tlačí, ženie,
dochádza k rýchlym, náhlym zmenám, preto sa
netreba čudovať, že dnešný človek rozmýšľa tak
malo, že uvažuje povrchne, plytko, že sa nesnaží
porozumieť do hĺbky, rozjímať a zmúdrieť. A
jednak máme ten veľký dar rozumu, aby sme
uvažovali, meditovali a žili rozumne. Nebojme sa

znovu aj tento rok, všetci vstúpiť do Ježišovej školy a pracovať na sebe. Preto sa vraví: Celý
život sa učíme.

o. Rastislav (farár)
LITURGICKÉ OKIENKO
Každý z nás túži po mnohých veciach, ktoré vytvárajú v jeho živote pohodu a radosť.
Zháňame sa po kvalitných spotrebičoch, dobrom jedle, snažíme sa chrániť si naše zdravie
a udržiavať dobré medziľudské vzťahy. Ak by sme aj všetko toto dosiahli a nemali by sme
pokoj v srdci, neboli by sme šťastní. Preto na jednom mieste v evanjeliu Ježiš hovorí: „Pokoj
vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám
srdce nevzrušuje a nestrachuje“ Jn 14, 27.
Pokoj je veľmi dôležitá vec, ktorá nesmie chýbať v živote kresťana. Ak sa pozrieme do
svojho života, odohráva sa v ňom veľký boj o jeho pokoj. Práve preto sa aj vo sv. liturgii
modlíme hneď v prvej prosbe: „Modlime sa v pokoji k Pánovi.“ Po Modlitbe vďaky, o ktorej
bolo predchádzajúce číslo nasleduje výzva kňaza: „V pokoji sa rozíďme.“ Na čo sa tu
konkrétne myslí? Ide o to, aby sa zabezpečil pokojný odchod veriacich z chrámu? Určite nie.
Táto výzva má oveľa hlbší charakter. Všetky modlitby na svätej liturgii a naša aktívna účasť
na nej nás pozýva do hlbokého zjednotenia sa s naším Pánom. Po prijatí jeho Tela a Krvi
v nás reálne prebýva. Dáva nám seba samého
a preto nám dáva aj všetko to čo má, teda aj jeho
pokoj. Tento pokoj, ktorým má byť naplnené naše
srdce nám má pomôcť zvládať ťažké situácie doma,
na pracovisku, v škole... Je to dar, po ktorom tak
tento svet túži a prahne. Sami vidíme, koľko
nepokoja je vo svete, koľko vojen hrozí a koľko sa
pácha násilia. Nepokoj je však aj okolo nás a diabol
sa nás chce cez neho vykoľajiť a ohroziť náš vzťah
s Bohom. Kvôli tejto absencii pokoja sme pozvaní
k tomu, aby sme sa stali apoštolmi pokoja. Už samotné slovo pochádza zo slova apostello, čo
znamená byť poslaný. Táto výzva: „v pokoji sa rozíďme“ je preto adresovaná každému
veriacemu v chráme. Sme pozvaní, aby sme roznášali Kristov pokoj do tohto sveta.
Hneď po tejto výzve vychádza kňaz medzi Boží ľud a modlí sa túto modlitbu: „Pane, ty
žehnáš tým, čo ti dobrorečia, a posväcuješ tých, čo dúfajú v teba. Spas svoj ľud a žehnaj
svoje dedičstvo, ochraňuj plnosť tvojej cirkvi, posväcuj tých, čo milujú krásu tvojho domu.
Osláv ich svojou božskou mocou a neopúšťaj nás, v teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu, svojim
cirkvám, kňazom, našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu. Veď každý dobrý
údel a každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od teba Otca svetiel. Tebe vzdávame slávu,
vďaku a poklonu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.“ Kňaz sa
nádherne modlí za pokoj pre celý svet, za cirkev, dokonca aj za politikov a všetok ľud.
Vyznáva, že dar pokoja je Boží dar, za ktoré je potrebné ďakovať.
Drahý Pane, vždy keď vidím kňaza modliť sa za pokoj vo svete, nech mám aj ja účasť na
tomto pokoji. Pomôž mi byť dobrým nositeľom pokoja a svedkom toho, že napriek ťažkostiam
a trápeniam som ponorený do tvojho pokoja a lásky. Amen.

o. Matúš (kaplán)
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V nedeľu, 31.08.2014 večiereň nebude.
Srdečne Vás pozývame na súťaž vo varení halušiek, ktorú organizuje
Gréckokatolícka farnosť Helcmanovce a humanitárna spoločnosť
Humanita pre život. Do tejto súťaže sa zapája aj naša farnosť. Súťaž sa
uskutoční 31.08.2014 v Helcmanovciach o 13:00 hod. pri kaštieli. Počas
tejto súťaže bude sprievodný kultúrny program.
V pondelok, 01.09.2014, je začiatok indiktu- nového cirkevného roka.
Každý utorok budú opäť sväté liturgie v kaplnke pri nemocnici o 15:30
hod. a každý štvrtok po sv. liturgii bude opäť Farnosť dokorán, na
ktorú vás srdečne pozývame. V stredu o 19:00 začnú pravidelné
stretnutia so stredoškolákmi a v piatok o 16:00 detské stretká
v pastoračnom centre.
V sobotu, 06.09.2014 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.
V nedeľu, 07.09.2014 Vás pozývame o 15:00 hod. pomodliť sa Veľkú
večiereň s lítiou pred sviatkom Narodenia Presvätej Bohorodičky.
V pondelok, 08.09.2014 je odporúčaný sviatok Narodenia presvätej
Bohorodičky. Tento deň budú sväté liturgie s myrovaním o 08:00 hod.,
18:00 hod. a o 16:00 hod. na Bani. Pred večernou sv. liturgiou vás
pozývame pomodliť s Moleben k Presvätej Bohorodičke.
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.
Od stredy, 10.09.2014 bude v našej farnosti duchovná obnova v rámci
prípravy na farskú odpustovú slávnosť.
Piatok, 13.09.2014 bude krížová cesta po sídlisku. Počas nepriaznivého
počasia bude v chráme.
Dňa 14.09.2014 bude v našej farnosti odpustová slávnosť, na ktorú vás
a vašich rodinným príbuzných srdečne pozývame. Z tohto dôvodu sa
ruší sv. liturgia na Bani a nebude ani večiereň.

Zábavné okienko...
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