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Sláva Isusu Christu
Keby existoval Boh, neboli by
toľké vojny, katastrofy, terorizmus,
choroby, nebolo by vo svete toľko
utrpenia! Ak je svet zvieraný toľkými
bolesťami, kde je Boh? Ako môže
dopustiť niečo také? Ako veriť tomu,
že vo všetkom tomto chaose utrpenia
a nepokojov vládne Boží plán? Havárie,
nešťastia, katastrofy, vojny... Svet
prešpikovaný utrpením. Bože, ako sa
na to môžeš dívať? Kde si? Starosťami
a obavami nič nezískame. Práve
naopak. My, ktorí nasledujeme Boha,
máme obrovskú výhodu. Nebo dokáže
zmeniť to najväčšie zlo na najväčšie
dobro. Je to otázka pre nás – do
čoho/koho vkladáme svoju nádej?
Čomu/komu veríme? Hľadáme len
pozemské šťastie a uspokojenie,
pohodlnosť, alebo vkladáme svoju
nádej v Boha? „Toto som vám povedal,
aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete
máte súženie, ale dúfajte, ja som
premohol svet!“ (Jn 16, 33). A niektorí
si to zle vykladajú – keď (u)verím v
Boha, môj život sa musí stať
exkluzívnou
dovolenkou
v
päťhviezdičkovom hoteli all inclusive.
Naozaj? Nie sme a nebudeme ušetrení

zla vo svete. Život nie je na objednávku
– objednám si mojito lákavých
potešení a skvelých zážitkov, kvalitné
espresso intenzívnej lásky a blahobytu,
limonádu s prísadami všetkého
pozitívneho, čo si len vieme predstaviť.
Ježiš nesľubuje život bez utrpenia, bez
bolesti, bez strát a hrôz, ale sľubuje
niečo iné: Budem s vami a dám vám
svoj pokoj aj uprostred hrôzy. Dám
vám budúcnosť a nádej! Nádej v
ťažkých časoch! Ťažkosti, ktoré nás
nemusia robiť nešťastnými. Život nie
ako prechádzka po pláži, ale ako
výstup na Mount Everest – no čo je
dôležité – so sprievodcom! So
sprievodcom, ktorý nám odhaľuje
Božiu tvár. S Ježišom Kristom. „Budete
počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte
si pozor, aby ste sa neplašili. To musí
prísť, ale ešte nebude koniec“ (Mt 24,
6). Nepanikárte, keď sa budú diať
tragické, ťažké, zlé veci. Nepanikárte.
Nestresujte. Pretože ten, kto vytrvá až
do konca, bude spasený. Uvidíte
víťazstvo. Napriek všetkému. Ba
možno povedať – vďaka tomu
všetkému. Na konci bude všetko
dobré.

Ak to také nie je, ešte nie je koniec. Nie, nemáme sa tváriť, že sa nič nedeje.
Adam a Eva podľahli pokušeniu zlého ducha. Uverili nahováraniu pokušiteľa, že
neposlušnosť voči Bohu im prinesie úplné šťastie. Prestali veriť Bohu, že najväčšou

tragédiou človeka je hriech, ktorý ničí jeho
človečenstvo, spôsobujúc mu strašné utrpenie
zotročením silami zla a smrťou ducha. Keď
hovoríme o dedičnom hriechu, nesmieme
zabúdať, že Adam a Eva – a teda celá ľudská
spoločnosť odmietla Boha a pretrhla putá
života a lásky, ktoré ju s ním spájali, čím sa
pohrúžili do utrpenia a smrti. Treba si
uvedomiť, že celé ľudstvo je spoločenstvom
podobným živému organizmu a že všetci ľudia sú navzájom poprepájaní putami
solidarity v dobrom i zlom. Stav hriechu, v kto rom sa všetci ľudia ocitli, ich ponoril
do najväčšieho a najbeznádejnejšieho utrpenia. Nemôžeme však zabudnúť – hovorí
Ján Pavol II. –, že „to obrovské zlo, ktoré je prítomné vo svete, nie je dôsledkom len
dedičného hriechu, ale aj následkom sužujúcich a ukrytých skutkov diabla, ktorý
nastavuje pasce mravnej rovnováhe človeka. Diabol pôsobí v skrytosti ako úskočný
zvodca, ktorý sa vtiera do nášho konania preto, aby doňho zatiahol všelijaké
úchylky, škodlivé a zároveň zdanlivo zhodné s našimi inštiktívnymi túžbami“ Aj my
by sme radšej mali život, v ktorom sa žije dobre, bez problémov, v ktorom nás stále
niečo príjemne prekvapuje… Po rozumnej úvahe však prídeme k tomu, že sa to
nedá. Že život je neustály boj a neustále rozhodovanie medzi dobrým a zlým. Pán
Ježiš nám dal pozvánku. Aj my môžeme vystúpiť a vystupovať do neba, stále,
vlastne vždy vtedy keď sa rozhodujeme… Každé rozhodnutie pre dobro, pre neho je
krôčik o stupienok vyššie, k nemu. Naopak, každé rozhodnutie pre zlo je krokom
späť, stále hlbšie. Áno, je veľa zla vo svete. Ale Boh už čosi pre to, aby ho bolo
menej urobil – stvoril mňa i teba. Nesťažujme sa už toľko, ale vzoprime sa zlému
konaním dobra.
o. Rastislav (farár)

"Nechať sa viesť"
Drahí bratia a sestry, svet túži po bezpečí. Pred pár dňami sme si pripomínali
udalosti teroristických útokov v New Yorku. Odborníci hovoria, že sa svet odvtedy
veľmi zmenil. A svedčí o tom mnoho teroristických útokov, ktoré ľudí znepokojujú
a vovádzajú do strachu. Aj keď sa nič podobné na Slovensku nestalo, aj my túžime
po bezpečí. Snažíme sa chrániť si naše príbytky, svoje zdravie a svoj majetok. Preto
si mnohí ľudia zamykajú byty, inštalujú poplašné zariadenia a kamerové systémy.
Byť v bezpečí je veľmi dôležité a ak sa človek dostane do nebezpečia, začína sa báť
a je vystrašený. Keď som bol raz s dcérkou na prechádzke na detskom ihrisku, moja
dcéra sa kľudne hrala. Po chvíli som si všimol, ako na moju dcéru beží pes, ktorého
majiteľka bola od neho vzdialená a telefonujúc v ruke držala vodítko, na ktorom jej
pes nebol pripnutý. Vtedy som sa vnútorne rozčúlil na majiteľku psa, ktorá si nechá

behať psa po detskom ihrisku, kde sú malé deti.
Mala vodítko, ale nepoužila ho. Vtedy som toho
psa vnímal ako nebezpečenstvo pre tých, ktorí
sa nevedia brániť.
Čosi podobné je opísané aj v Biblii. Adam
a Eva sa vytrhli spod kontroly Boha, dobrovoľne
mu dali najavo, že ho nepotrebujú, ak jedením
zo stromu poznania dobra a zla dostanú to, čo
má On. Odvtedy sa človek správa, akoby bol
utrhnutý z reťaze- ubližuje sebe a druhým okolo
seba. Boh nás preto pozýva pod svoju
kontrolu, lebo ak sme pod Božou kontrolou, ak
sa necháme viesť Bohom, nebudeme od neho
utekať a necháme sa ním ovplyvňovať v slovách a skutkoch. A to je veľmi dôležité,
pretože vtedy sa nevzdialime od Pána a nebudeme ubližovať ľuďom okolo seba.
Dokonca aj Ježiš Kristus bol niekým vedený. Keď ho pokrstil Ján Krstiteľ v Jordáne,
Svätý Duch ho viedol na púšť a z púšte hon viedol ďalej. Nechať sa viesť Svätým
Duchom je preto veľmi dobré, lebo to robil aj Ježiš Kristus. V októbri budeme sláviť
sviatok Presvätej Bohorodičky, ochrankyne. Aj ona sa nechala viesť Svätým
Duchom, aj keď to bola zvláštna cesta s dobrým koncom. Ona nás pozýva k jej
Synovi a on nám zase prisľúbil Svätého Ducha, ktorý nás má viesť.
Ako sa to dá? Veď svätý Duch je neviditeľný. Ako ho počuť? Ako rozlíšiť? V prvo
m rade potrebujeme mať čisté srdce, teda vyžaduje sa, aby sme neboli v ťažkom
hriechu. Vtedy sa nám akosi lepšie podarí rozlíšiť v našom vnútri, do čoho nás Svätý
Duch volá. Potom je dôležité, aby sme sa modlili a prijímali Eucharistiu. Vtedy
budeme akosi citlivejší na to, kedy nás Svätý Duch bude volať do odpustenia, kedy
nás bude povzbudzovať do toho, aby sme neohovárali a nerobili zlo. Svätý Duch
nám chce našepkávať ako také svedomie do správnych vecí. Je len na nás, či
chceme byť vedení Ním, alebo budeme žiť na vlastnú päsť.

Príď Svätý Duchu, aby som si dával pozor na svoje slová,
myšlienky a správanie. Príď svätý Duchu a nauč ma neutekať od
Boha. Príď svätý Duchu, a naplň nás tvojím pokojom tvojimi,
myšlienkami a tvojimi túžbami. Amen
o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 Prvoprijímajúce deti si môžu vyzdvihnúť prihlášku v kancelárii.
Budúci piatok bude detské stretko o 16:00 hod. a o 18:00 liturgia
s detskou kázňou.

 Púť do Poľska z 25.09. sa zmenil. na v pondelok, 17.10.2016 . Pozývame
vás na túto púť k Ikone Bohorodičky- Dvere milosrdenstva v gr. kat
chráme v meste Jaroslavľu v Poľsku. Hlásiť na púť sa môžete v kancelárii.

 GTF vás pozýva na vedeckú konferenciu 29.9.2016 s názvom Hľadanie
zmyslu života.

 V sobotu, 01.10.2016 je odporúčaný sviatok Presvätá Bohorodička
Ochrankyňa. Tento deň bude jedna sv. liturgia s myrovaním o 08:00
hod.

 V mesiaci október vás pozývame pred sv. liturgiami v pondelok a utorok
na modlitbu Akatistu k Presvätej Bohorodičke.

 Druhá nedeľa v mesiaci sú o 16:00 hod. modlitby za uzdravenie so sv.
liturgiou v Ľutine.
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