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ročník IX.

Úvodník
Predstavte si, že ste sami v priateľovej chalupe v lesoch, ďaleko od mesta. Váš priateľ
má prísť o pár hodín. Pod rohožkou vám nechal kľúč. Vojdete dnu a preskúmate veľký dom.
Zrazu príde silná búrka a vypadne elektrina. Dom je v úplnej tme. Nemôžete nájsť sviečky ani
baterky. Na oblohe sa objaví blesk, fúka vietor a ohýba stromy a vy začnete počítať sekundy.
Kladiete si otázku, či sa svetlo opäť rozsvieti. Postupom času sa cítite neistý a dostanete
strach. Všetko je také neznáme! Potom sa svetlo opäť rozsvieti a tma ustúpi svetlu. Zaplaví
vás pocit pokoja a istoty a všetko je opäť v poriadku. Je rozdiel medzi tmou a svetlom. Pozor
na tieto sily. Musíme sa naučiť chrániť pred tmou, aby sme sa čoraz viac tešili zo svetla, ktoré
je naším dedičstvom v Božom kráľovstve. Musíme si uvedomiť duchovný zápas, ktorý
prebieha okolo nás. Je to tvrdý zápas medzi silami svetla a tmy. Nedávno sme boli svedkami
volebného zápasu o každého voliča. Ale bojovať musíme aj my všetci. Keď svätý Pavol
hovoril o kresťanskom živote, používal vojenské obrazy. O Archippovi a Epafroditovi hovoril
ako o „spolubojovníkoch“ (Flm 2; Flp 2, 5). Pobádal Timoteja, aby bol „dobrým vojakom Krista
Ježiša“ (2 Tim 2, 3). Sám o sebe hovoril „ako o vojakovi“ (1 Kor 9, 7) a hovoril tiež o
duchovných „zbraniach“, ktorými môžeme „boriť výmysly“, ktoré sa stavajú proti Kristovi (2 Kor
10, 4. 5). Pavol v najotvorenejšej vojenskej alegórii hovoril o tom, že náš zápas je „s
kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta“ (Ef 6, 12). Potom svojim
čitateľom povedal, aby „si vzali Božiu výzbroj“, žeby tak mohli odohnať temnotu(6, 13). Pavol
videl, že diabol je náš nepriateľ číslo jeden. Videl, že sme v duchovnom zápase s ním, ale je
ťažké odhaliť diablov vplyv. Sú tu dve hrozby. Po prvé, diabla nevidíme a môže sa pohybovať
neodhalený. Keby ste boli v reálnej vojnovej zóne, vedeli by ste to! Počuli by ste výbuchy, cítili
by ste pušný prach a všade okolo seba by ste videli stopy po nepriateľovej činnosti.
Prirodzene by ste si dávali pozor. Vaše telo i zmysly by boli celý deň pripravené na ďalší útok.
Ale diabol je duch a je veľmi zákerný. Druhá hrozba je myslieť si, že náš skutočný zápas
je len s ľuďmi v našom okolí – s tými, ktorých vidíme. Keď nám niekto ublíži alebo nás
ohovára či nám klame, vina je jasná a negatívne reagujeme na vinníka. Samozrejme,
spravodlivosť nám hovorí, že sa nám stala krivda a treba urobiť nápravu. Ale kým sa
sústreďujeme na zranenie, ktoré sme utrpeli, neuvedomujeme si duchovný rozmer. Pavol
preto hovorí, že náš zápas nie je s „telom a krvou“. Hovorí nám, aby sme „nebojovali podľa
tela“ (Ef 6, 12; 2 Kor 10, 3). Musíme pochopiť, že diabol má prsty v každom konflikte, ktorý
vznikol. Satan, „žalobca našich bratov“, je často neviditeľná sila, ktorá nás núti hovoriť a robiť
niečo proti druhému človeku(Zjv 12, 10). A diablovi sa to takto páči. Chce ostať neodhalený,
aby nás postavil jedného proti druhému. Veľmi rád podnecuje problémy tak, že nám do uší
šepká obvinenia a podozrenia – to stačí, aby sme sa dostali na negatívnu cestu rozkladu. To
všetko je súčasť diablovej stratégie, aby oslabil a zničil Božie kráľovstvo. Práve sme slávili
nedeľu Krista Kráľa. Načo je dobrý kráľ, ak nemá svojich poddaných? Načo je dobré
kráľovstvo plné nesúladu, nepriateľstva a rozdelenia? Je však povzbudzujúce, že Duch Svätý
používa podobnú stratégiu! Podobne ako diabol aj Duch je neviditeľný. Podobne ako diabol aj

Duch nám do srdca šepká myšlienky a chce nás podriadiť svojej vôli. Ale namiesto toho, aby
nás Duch postavil jedného proti druhému, pobáda nás, aby sme si navzájom odpúšťali a
starali sa jeden o druhého. Nezasieva pochybnosti o Bohu a jeho starostlivosti o nás, ale
hovorí nám - milované Božie deti, Otec vás nikdy neopustí. Preto teraz vo filipovke, včase
očakávania narodenia Kráľa, v tomto duchovnom zápase sa modlime: „Ježiš, chcem každý
deň žiť v tvojom svetle. Chcem si obliecť úplnú Božiu výzbroj, aby diabol nenašiel miesto v
mojom živote alebo v mojej rodine či dome. Pane, pomôž mi byť vnímavý na vnuknutia
Ducha. Daj mi silu odvrátiť sa od akejkoľvek temnoty. Pane, nech príde tvoje kráľovstvo!“

o. Rastislav (farár)

Čo nás odlúči, od Jeho lásky...
Drahí bratia a s sestry, čo môže zabrániť športovcovi k tomu, aby neodcestoval na
olympiádu? Môže to byť zlý zdravotný stav športovca, ktorý zmarí viacročnú drinu s cieľom
súťažiť na olympiáde. Čo môže zabrániť cestujúcemu pasažierovi odletieť načas lietadlom do
Ameriky? Môže to byť napríklad zlé počasie, snehové búrky, ktoré už mnohokrát spôsobili
zrušenie, či presunutie letov. Existuje mnoho okolností, ktoré dokážu pokaziť ľuďom život
a ich plány. V predošlých dvoch číslach sme sa zamýšľali nad tým, že Boh nás miluje a že
nám daroval seba samého a robí to dodnes z nezištnej a čistej lásky k nám. Z týchto dvoch
tém môžeme konštatovať, že nás nič neodlúči od Božej lásky. Keďže je Boh dokonalý,
nemôže človeka raz milovať a raz sa na neho hnevať, pretože potom by menil status a nič čo
sa mení, nie je už dokonalé. Boh teda nikdy nemení postoj lásky k človekovi.
Opäť si môžete otvoriť Bibliu a hľadať nižšie uvedené citáty.
Apoštol Pavol píše: „Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť
nemôže.“ (2 list Timotejovi 2,13) Tieto slová potvrdzujú slová žalmistu: „ No keď raz jeho
synovia môj zákon opustia a nebudú kráčať podľa mojich príkazov, keď moje ustanovenia
znesvätia a nezachovajú moje predpisy, potom ich priestupok trstenicou potrescem a ich
neprávosť korbáčom. Ale priazeň mu neodopriem a neporuším svoju vernosť. Svoju
zmluvu neznesvätím a nezruším výroky svojich úst. Raz navždy som na svoju svätosť
prisahal, nesklamem Dávida. Jeho rod bude trvať naveky a predo mnou sa ako slnko bude
vznášať jeho trón; a navždy bude pevný sťa luna, verný svedok na oblohe.“ (Žalm 89,31-38)
Boh je naozaj ten, kto plní svoje sľuby a zmluvy, ktoré uzavrel. To my sme tí, ktorí ich
rušia a nedodržiavajú. Toto starozákonné slovo sa týka dokonca aj nás, novozákonných ľudí,
lebo aj s nami Boh uzavrel zmluvu vo svojej Krvi a nikdy ju neporuší, lebo je večná. Možno si
zažil to, keď ti niekto povedal, že ak budeš zlý a nebudeš sa správať dobre, Boh ťa potrestá
a bude sa na teba hnevať. Toto je mnohokrát nasiaknuté v myslení ľudí, lebo si myslia, že
tak, ako to chodí medzi ľuďmi, tak je to aj medzi človekom a Bohom. A preto sa už u detí
vytvára strach a presvedčenie, že Boh vie byť aj krutý a zlý. Ale z vyššie uvedených textov
vyplýva, že Boh nikdy neporuší svoju Zmluvu a nikdy nás neprestane milovať, pretože je
Láska. Boh nás nikdy neopustí.
Avšak môže sa stať, že jeho lásku prestaneme zažívať a budeme od nej ďaleko, ak sa
rozhodne ako Adam a Eva fungovať bez Neho a bez jeho návodu na život. Vtedy sa začne
postupne kaziť a rúcať náš život. Za toto však už Boha nemôžeme viniť, pretože nám dal
slobodnú vôľu a môžeme sa rozhodnúť opustiť ho. Takýto skutok sa nazýva ťažký hriech,
kedy sa človek rozhodne slobodne a dobrovoľne vystúpiť z jeho lode na šíre nebezpečné
more. Boh však je aj vtedy veľmi blízko a čaká na volanie o pomoc a skutočnú ľútosť nad
zbabraným životom bez neho. Pekne to vykresľuje Podobenstvo o márnotratnom synovi,

v ktorom nebadať hnev Otca, ba naopak, čakal ho s otvorenou náručou za dedinou a vystískal
ho skôr, ako mu Syn povedal čo len slovo. (Pozri. Evanjelium podľa Lukáša 15, 11-32)
Každý z nás je pozvaný k pokániu a k návratu k Bohu, lebo má záujem, aby vzťah
človeka s Ním fungoval. Preto aj evanjelista Ján píše: „Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je
verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti… Lebo keby nám
srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko.“ (1 Jánov list 1,9; 3,20)
Využime tento návrat k Bohu aj počas Filipovky a vydajme sa na cestu spolu s pastiermi
a mudrci k Bohu, ktorý viditeľne prišiel k nám vo svojom Synovi, aby nám preukázal na kríži,
ako nás veľmi miluje.
Rozširujúce citáty: List Rimanom 8,35-39 / 1 Jánov list 4,19 / List Rimanom 5,5 / 1. list
Korinťanom 10,13

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 Blíži sa sviatok sv. Mikuláša, ktorý prináša balíčky aj pre naše deti. Prosíme
sponzorov, ktorý majú mikulášske srdce o pomoc milodarov, ktoré môžu
priniesť do kancelárie farského úradu. Mikuláš bude v našej farnosti
05.12.2014 po svätej liturgii.
 GTF pozýva na konferenciu v termíne 26.11.2014 s témou: Kvalita života a
ľudské práva v prosociálnej spoločnosti III. V termíne 03.12.2014 vás zase
pozýva na konferenciu s témou: Znak, symbol, rituál.
 Ľudia žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými Božiu
starostlivosť. Nie sú exkomunikovaní, sú naďalej členovia Cirkvi, hoci
z rôznych dôvodov prežívajú bolesť odlúčenia sa od sviatosti pokánia
a Eucharistie. Sú medzi nimi veľké rozdiely, ako je veľký rozdiel
medzitým, kto opantaný hriechom sa dokonale odvrátil od Boha i svojho
partnera, zanechal vernosť a neplní si ani základnú povinnosť voči svojim
deťom a tým, kto opustený a ponížený našiel po čase blízku osobu a žije
s ňou v nesviatostnom zväzku. Srdečne vás pozývame na duchovné
cvičenia pre rozvedených a nesviatostne zosobášených v termíne 28.30.11.2014 v Centre pre rodinu – Sigord.
 Dňa 30.11.2014 je zbierka na charitu.
 Pápež František nás neustále vyzýva k veľkej pozornosti voči tým, ktorí
prežívajú veľké ťažkosti. Centrum pre rodiny- Rodinkovo pripravilo
pobyt pre rodiny, ktoré postihla nezamestnanosť oboch rodičov. Pobyt
bude pre celú rodinu bezplatný vďaka podporným programom. Pobyt sa
uskutoční 2.-4. Decembra v Beluši pri Považskej Bystrici. Ak by mala
niektorá rodina záujem, hláste sa v kancelárii.

 Gréckokatolícka farnosť Sabinov pozýva na modlitbové stretnutie
s katolíckym laickým misionárom z Malajzie Jude Antoinom v Mestskom
kultúrnom stredisku dňa 04.12.2014 o 18.30 hod.
 Srdečne vás pozývame na Liturgiu s modlitbami za uzdravenie v Ľutine
dňa 07.12.2014 o 10.00 hod.
 Ak sa chystáte na svoj svadobný deň, alebo o ňom ešte len uvažujete, ak
máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných
salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte
niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno
kritérium – kvalitnú prípravu. Centrum pre rodinu- Sigord srdečne
pozýva snúbencov na kurz prípravy na manželstvo s obdržaním certifikátu
v termíne 11.-14.12.2014, ktorý je alternatívou manželských náuk
s miestnym kňazom vo farnosti.
Zábavné okienko-nájdi cestu...
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