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Dvojtýždenník Gréckokatolíckej farnosti Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov

ÚVODNÍK
„Slnečné dni by neboli také krásne, keby sme nemali aj tie oblačné,“ hovorievala
moja známa. Je to pravda. Keď musíme zatínať zuby, aby sme sa prebojovali cez
studený vietor, až vtedy vieme naozaj oceniť teplý deň. Niečo podobné môžeme
aplikovať aj na náš vzťah s Máriou. Aby sme si lepšie uvedomili hodnotu jej „áno“,
zamyslime sa nad jej „nie“. Tu je 10 príkladov: 1. Povedala nie každej výhovorke alebo
podmienke, ktorú mohla predložiť pred Boha a Jeho vôľu. Ako Božia Matka však
nežiadala nič, ani sa nevyhovárala. Jednoducho súhlasila. 2. Povedala nie márnosti. Pre
mnohé ženy v jej časoch by príležitosť byť matkou Mesiáša bolo splneným snom. Po
tom, ako bola vyvolená Mária, nestratila hlavu a nezačala sa povyšovať nad ostatných.
Považovala sa za jednoduchú služobnicu Pána. 3. Povedala nie ohováraniu. Nikdy
nevychrlila do sveta správy o svojom poslaní a poslaní svojho dieťaťa. Dokonca to
nepovedala ani Jozefovi… ani keď išlo o jej ochranu. 4. Povedala nie svojmu
egocentrizmu. Keď od nej odišiel Gabriel, nezačala sa rozmaznávať a oddychovať.
Naopak, keď jej anjel povedal o Alžbete, okamžite sa dala do pohybu, rozmýšľajúc o
iných napriek svojmu vlastnému stavu. 5. Povedala nie špeciálnemu zaobchádzaniu.
Keď počula o sčítaní ľudu, mohla požiadať Boha o nejaký anjelský zásah. A potom
znova, keď museli utiecť do Egypta. A opäť vtedy, keď sa Ježiš stratil v chráme. Ale ona
nikdy neočakávala od Boha, že jej pošle na pomoc anjelov alebo nejaké špeciálne
milosti. 6. Povedala nie lipnutí na „čo ak“. Keď mala porodiť v situácii veľmi odlišnej od
toho, ako si ju s Jozefom predstavovali, nestrácala svoj čas rozmýšľaním o tom, „čo by
bolo keby“. Prispôsobila sa tomu, čo jej Boh dal, a prežila to najlepšie, ako vedela. 7.
Povedala nie životu v bubline. Mohla sa uzavrieť do svojho malého sveta s Jozefom a
Božím Synom a vychutnávať si radosti života v ich spoločnosti. Namiesto toho dala od
začiatku svoje Dieťa iným ‒ pastierom, mudrcom z východu a neskôr celému svetu. 8.
Povedala nie pokušeniu odmietnuť Boží plán. Mária zjavila sv. Terézii, že keď jej Simeon
povedal o meči, ktorý prenikne jej srdce, mala víziu Kristovho umučenia. Videla kríž,
ktorý čakal na Ježiša. Mohla vtedy začať prosiť Boha, aby zmenil svoj plán, ale namiesto
toho ho prijala. Prijala ho do takej miery, že v Káne sa stala iniciátorkou Ježišovej
verejnej služby. 9. Povedala nie odmietnutiu, ktoré musela pocítiť, keď sme jej boli daní
do opatery ako deti. Jej Syn ju z kríža zveril svojmu milovanému učeníkovi, a tým ju
spravil matkou nás všetkých. Aké ťažké muselo byť prijať toto materstvo ‒ stať sa
matkou všetkých nás, ktorých hriechy spôsobili smrť jej Milovaného. Ale ona opäť
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povedala áno, bez váhania alebo náznaku odporu. 10. Povedala ‒ a stále hovorí ‒ nie
akémukoľvek úpadku jej lásky voči nám a jej orodovaniu za nás. Mária neprechovávala
nevôľu voči učeníkom, ktorí opustili Ježiša na kríži. Po Nanebovstúpení sa horlivo
venovala modlitbe s nimi ako i za nich. Musela byť veľmi radostná, keď ich videla
plných Svätého Ducha, odchádzajúc do sveta kázať, ako im to prikázal Ježiš. Keď bola
vzatá do neba, pokračovala vo svojej role matky. Zaujímajú ju naše potreby a ťažkosti a
svoj čas vo večnosti venuje modlitbe za nás. Prebýva v nebeskom kráľovstve, vnímavá
voči tomu pozemskému, na veky vekov, tá najlepšia Matka. Prosme ju, aby nám
pomáhala napodobňovať ju v týchto prípadoch, keď povedala „nie“ a pridajme k tomu
tri „nikdy“: Predsavzajme si nikdy na ňu nezabúdať, nikdy ju neprestať milovať a nikdy
sa k nej neprestať utiekať s našimi potrebami.
o.Rastislav (farár a protopresbyter)

Sviatok nášho najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista,
milujúceho ľudí
Začína sa mesiac jún, ktorý charakterizuje úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu.
Pripomíname si jeho lásku voči nám. Niekto si možno povie: načo mi je Božia láska, veď
mi stačí tá ľudská. Obyčajne to však nehovorí veľmi dlho. Neexistuje totiž trvalý a
hodnotný vzťah medzi ľuďmi, ak doň nevstupuje Boh. Ak ho On neživí. Bez neho totiž
lásku vnímame len v akýchsi čisto prirodzených, humanistických tendenciách. Milujeme
preto, lebo je to momentálne príjemné, fascinujúce. Ale čo sa stane, keď vzťah
prestane byť príjemný, keď ten druhý prestane prejavovať voči nám náklonnosť? A čo
keď dávame a nič nedostávame? Keď sa usilujeme o dobro a dostávame za to iba
kritiku? Ak do takejto negatívnej skúsenosti nevstúpi Boh, srdce človeka stvrdne.
Ľudská láska nestačí, pretože je nestála.
Niektorí autori prirovnávajú stvrdnuté srdce človeka ku krajine, kde nie je dostatok
dažďa. Zem začne postupne tvrdnúť. A keď občas zaprší, takáto pôda vodu prijíma
veľmi ťažko. Voda steká po povrchu tvrdej zeme a nevsiakne do nej. Tak je to i so
srdcom, ktoré z rôznych dôvodov nezachytáva Božiu lásku. Srdce človeka ľahko stvrdne,
ak ho občas nezvlaží dážď Božej lásky.
Podľa viacerých autorov poznanie srdcom zaberá v náboženstve dôležité miesto,
pretože vzťah, osobný kontakt s Bohom je možný len v hĺbke našej osobnosti, v hĺbke
nášho srdca. Takmer vo všetkých kultúrach sa toto skryté a tajomné centrum človeka
označuje slovom srdce. Sme takí, aké je naše srdce.
V júni roku 1675 sa jej zjavil Ježiš, ukázal jej svoje srdce so slovami: „Pozri sa na to
srdce, ktoré ľudí tak milovalo, ktoré nevynechalo nič, vyčerpalo sa a zničilo, aby tým
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dosvedčilo svoju lásku. Dostávam však miesto uznania iba nevďačnosť, neúctivosť,
svätokrádež, chlad, pohŕdanie, tak sa správajú ku mne v tejto sviatosti lásky. Viac má
trápi najmä to, že sa tak správajú i osoby, ktoré sa mi zasvätili. Preto ťa žiadam, aby sa
zasvätil prvý piatok po oktáve Najsvätejšej sviatosti a stal sa zvláštnym sviatkom na
počesť môjho Srdca, aby sa zmierujúcim sv. prijímaním podala náhrada za všetky
urážky, ktorých sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti.“
Srdce je na prvom mieste telesný ústroj, ktorý sa všeobecne považuje za hlavný
zdroj telesného života. Prebodnutie Kristovho srdca na kríži (porov. Jn 19, 34) malo
úradne dosvedčiť, že sa definitívne skončil Spasiteľov pobyt na zemi a jeho činnosť; že
sa dokončila obeta. V Kristovom srdci teda vzdávame úctu jeho telu, ktoré sa stalo
zdrojom posvätenia. Preto sa úcta k Božskému Srdcu spája s Eucharistiou, adoráciami,
návštevami svätostánku, a najmä s tzv. zmierujúcim prijímaním v prvý piatok v
mesiaci. . Sv. Margita Mária často vraví: „Božské Srdce mi povedalo...“ Je to isté, ako
keby povedala: „Povedal mi to Ježiš...“ Úcta k Božskému Srdcu je teda úctou k osobe
vteleného Božieho Syna, ktorý je brána k Otcovi (porov. Jn 10, 7), jediný prostredník
medzi Bohom a ľuďmi (1 Tim 2, 5). Tlčúce srdce je symbolom života a činnosti. V
Ježišovom srdci teda obdivujeme všetku prácu, všetky námahy, ktoré vykonal a
podstúpil za nás. Nechceme patriť k tým, ktorí sa mu za to odplácajú iba nevšímavosťou
a nevďakom.
Podľa zjavenia sv. Margite Márii Alacoque sa vypočítava Dvanásť prisľúbení
Ježišovho Srdca, ktoré dal Ježiš tým, ktorí uctievajú jeho Srdce:
1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
2. Uvediem pokoj do ich rodín.
3. Poteším ich v utrpení.
4. Budem ich útechou v živote a zvlášť v smrti.
5. Vylejem hojné požehnanie na ich prácu.
6. Hriešni nájdu v mojom srdci prameň, nesmierny oceán milosrdenstva.
7. Vlažní sa stanú horlivými.
8. Horliví dospejú k veľkej dokonalosti.
9. Požehnám všetky miesta, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho srdca.
10. Kňazom dám milosť pohnúť i najzatvrdnutejšími srdciami.
11. Mená tých, ktorí budú rozširovať túto pobožnosť, budú zapísané v mojom srdci a
nikdy sa odtiaľ nevymažú.
12. Z hojnosti milosrdenstva môjho Srdca uštedrí moja všemohúca láska milosť pokánia
na konci života tým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu v prvý piatok mesiaca a po deväť
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ďalších mesiacov. Nezomrú v mojej nemilosti bez prijatia sv. sviatosti. Moje Srdce im
bude záštitou a pevným útočiskom v poslednej hodine.
Bratia a sestry, tak úžasné prisľúbenia dostávame od Ježiša, ak budeme mať v úcte
Božské srdce, ak budeme v trvalom vzťahu s ním a vykonáme si 9 prvých piatkov podľa
podmienok, ktoré sme dostali. Využime preto šancu nechať sa zaplaviť Božími
milosťami, ktoré sú tak potrebné pre náš život na zemi i vo večnosti.
/zdroj: www.redemptoristky.eu/

Spracoval o.Matúš (kaplán)

FARSKÉ OZNAMY
 V nedeľu, 03.06.2018 bude v našom chráme Prehliadka spevov nášho ľudu.
Program začína o 16.30 hod.

 Pozývame vás na prezentáciu nového Cd skupiny Milenky a Band v kine Scala,
v utorok 5.6.2018 o 19.00 hod.

 V piatok, 08.06.2018 je odporúčaný sviatok Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista, milujúceho ľudí. Sv. liturgie s myrovaním budú o 08:00 a o 18:00
hod. Na Bani bude o 16:00 hod. Tento deň je voľnica.

 V sobotu, 09.6.2018 prijme náš bohoslovec Dominik Gromoš diakonské svätenia
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa o 10.00 hod.

 V nedeľu, 10.6.2018 bude v našej farnosti zbierka farnosti Klenova na novú strechu

na chráme v Kalnej Roztoke, ktorá strecha je v havarijnom stave. V tejto farnosti
pôsobí o. Tomáš Leško, rodák z našej farnosti. Tento deň je aj odpust v Sabinove.

 V utorok, 12.6.2018 vás pozývame na odhalenie a posvätenie kríža pri príležitosti
50. výročia obnovenia činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu.

 Pozývame deti a mládež na letné stretnutia mládeže na Juskovej voli. Viac na
plagáte.

 Pozývame vás na púť rodín a stretnutie detí s o. arcibiskupom Jánom 30.06.2018
v Ľutine.

 Gréckokatolícky kňazský seminár ponúka v seminári chlapcom vo veku 11-18
rokov Miništrantský tábor od 9.-13.7. Cena 45 eur.

TLAČ: A-print, s.r.o., Urbánkova 13, Prešov
VYDÁVA: Gréckokatolícka farnosť Povýšenia sv. Kríža,Prešov-Sekčov, Ul. Martina Benku 7, 08001 Prešov
WEB: www.grkat-sekcov.sk • E-MAIL: farnostsekcov@gmail.com • TEL.: 051/7725540
LEN PRE VNÚTORNÚ POTREBU • DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK: 0,10€
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