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Dvojtýždenník Gréckokatolíckej farnosti Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov

ÚVODNÍK
Či sú prázdniny alebo školský rok,
stále môžeme prejaviť lásku. Nielen
k cudzím ale hlavne k najbližším. Práca v
rodine,
starostlivosť
o
deti,
manžela/manželku je vzácna a osožná.
Je to služba s malým ocenením, od
ktorej niet prázdnin. Vždy chceme jesť.
Je táto služba ponižujúca, nudná a je to
len povinnosť? Nie, nie je. Prečo
niekoľkoročné
pranie,
nekonečné
upratovanie, vysvetľovanie, varenie,
žehlenie, odpratávanie nie je len
„hocijaká“ robota? Pretože je to robené
s láskou a z lásky. Je to skutok lásky.
Akákoľvek služba a obeta pre rodinu,
ktorá je na úkor nás, nášho času a je
robená s láskou, je modlitba. Písmo
píše: „A všetko, čokoľvek hovoríte alebo
konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša
a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu
Otcovi.“ (Kol 3,17) Takže namiesto slúžky
tu máme každodennú modlitbu. Cez
sviatosť manželstva sa každodenne
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môžeme skrze prácu modliť a vyjadrovať
lásku. Samotná práca v rodine v
kolobehu domácnosti a zamestnania je
skutok lásky, sebaobetovanie. Dnes
máme tendenciu pozerať na veci a na
ľudí spôsobom, vďaka ktorému získame
výhodu a zisk pre nás. Avšak vo svi
atostnom manželstve, v rodičovstve
dávame. Nezískavame len tak niečo a
nedávame len tak niečo. Máme priestor
rásť, rozvíjať sa v skutkoch lásky, v
trpezlivosti a vo vzájomnej službe.
Dokážeme, že ten druhý sa bude cítiť
prijatý, milovaný a akceptovaný.
Získavame
manželkino/manželovo
uznanie, ale aj lásku, spolu prežívanie
situácií, emócií. Slúžiť druhým znamená
rozvíjať lásku, ale aj dôveru, úctu a pocit
spolupatričnosti. Je to príklad našim
deťom, ktoré keď vyrastú, ponesú si so
sebou tento veľký dar a vzor. V podobe
služby, v podobe spomienok a prežívania
starostlivosti jeden o druhého a
preukazovania si lásky. Pretože vo
všetkom má byť láska. Ale koľko bolesti,
krivdy, sebazaprenia a pýchy sa v nej
potláča. Koľko odmietnutého sebectva a
veľkorysosti je v nej. Vo všetkom má byť
láska… vo sviatostnom manželstve, kde
sa dáva a prijíma aj vďaka práci a
službe…
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„Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti.“(Kol 3,14) Nielen
práca v domácnosti je službou, ale aj všetok čas, ktorý venujeme nášmu
manželovi/našej manželke, našim deťom. Aj to je forma slúženia v manželstve, v rodine.
Aj to je forma lásky, nebyť sebecký a počúvať, aj keď nás to možno nezaujíma, aj keď
sme to už počuli, aj keď sme unavení. Čas venovať aj deťom, hrať sa s nimi, načúvať ich
detským myšlienkam a nechať sa pozvať do ich sveta. Práve čas, ktorý venujeme
svojmu partnerovi a deťom, nás posúva, vďaka nemu sa spoznávame viac a dokážeme
chápať a správne na seba reagovať. Slúžiť znamená budovať vzťah, spoznávať sa a
dôverovať si. Aj prostredníctvom načúvania a rozhovorov. Manželia dostávajú priestor
na vzájomné prežívanie a chápanie sa. Slúžiť v rodine prostredníctvom drobnej práce,
pozornosti, načúvania je cesta k svätosti. Tak, ako sa manželia delia o prácu, o svoj čas,
tak si aj majú navzájom pomáhať na ceste svätosti. Spolu sa stať svätými. V manželstve
sme povolaní pomáhať, slúžiť, byť veľkorysými, nielen ako nehrešiť, ale aby sme rástli v
čnostiach. A tak spolu v manželstve a s deťmi dosahovať večnosť. Cez sviatostné
manželstvo si manželia sľubujú, že sa budú starať jeden o druhého, že príjmu starosť aj
o jeho/jej cestu k svätosti. Už sa ich to priamo týka a nemôžu si jedného dňa povedať,
že tvoje hriechy sa ma nedotýkajú, tvoja slabosť je tvoja a nie moja, je to tvoja vec.
Manželia sú totiž povolaní ísť spolu aj v duchovnej oblasti na spoločný večný život k
Bohu. Napĺňať sviatosť manželstva usilovaním sa o pomoc dostať toho druhého do
Večnej radosti. „Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj
život ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20, 28) Želám Vám všetkým, aby sme po
prázdninách vedeli ešte lepšie, bez vyhorenia poslúžiť svojím doma, ale aj cudzím.
o.Rastislav (farár a protopresbyter)

ČO JE INDIKT?
Nový liturgický rok slávime 1. septembra. Nazýva sa aj
Indikt. Liturgický rok je rok slnečný, ustanovený Cirkvou,
v priebehu ktorého spomína na Kristove tajomstvá
a sprítomňuje ich, aby veriaci ľud z nich čerpal spásonosnú
milosť.
Liturgický rok nazývame aj cirkevným rokom. Dôvod
rozdielneho názvu je v tom, že v niečom sa kalendár
občiansky (svetský) zhoduje s cirkevným kalendárom,
v niečom sa zas od neho odlišuje. Cirkevný rok
v byzantskom obrade je zvláštny tým, že sa nezačína
občianskym novým rokom v januári, ale jeho začiatok je 1.
septembra. Začiatok cirkevného roku nazývame ináč aj
začiatkom indiktu. Znamená to úplný cirkevný rok v trvaní od 1. septembra do 31.
augusta.
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Indikt – je z latinského slova „indictio“ a doslovne znamená: ohlásenie, určiť cenu,
odhadnúť. Tak sa nazýval výnos rímskych cisárov, ktorý nariaďoval každých päť rokov
uskutočniť súpis a ohodnotenie pozemkov vo vlastníctve občanov. Prvé indikty sa
objavili za cisára Diokleciána (284-305) od roku 297, ktoré nariaďovali súpis
a ohodnotenie pozemkov za každých pätnásť rokov. Postupne slovo „indikt“ nadobudlo
význam pre celý pätnásťročný cyklus, ale bol aj označením pre jeho prvý deň.
V počiatkoch sa výraz „indikt“ užíval len pre finančný rok. Postupne sa však stal
východiskovým bodom aj na označenie rôznych dátumov spoločenského života.
Finančný rok sa nekryl s astronomickým rokom, ktorý od reformy Júliusa Cézara sa
začínal (od roku 46 pred narodením Ježiša Krista) 1. januára. Prvým dňom indiktu bol
najprv 23. september – deň narodenín cisára Augusta. Od čias cisára Konštantína
Veľkého (306-337) začiatok indiktu bol preložený na 1. september každého bežného
roku.
Otcovia Nicejského snemu v roku 325 prijali deň 1. september na začiatok
cirkevného roka a tak ostal východnej cirkvi až dodnes. Indikt, o ktorom hovoríme –
lebo boli aj iné indikty – má ináč aj názov „byzantský“ alebo „konštantínopolský“, alebo
je pomenovaný podľa mena cisára, ktorý začiatok určil na prvý september – „Indikt
Konštantínov“. Bol záväzný s výnimkou Egypta v celej rímskej ríši. Cisár Justínián I. (527565) nariadil, aby sa všetky úradné dokumenty uvádzali dátumom podľa indiktu.
Za pápeža Pelagia II. (579-590) aj v Ríme prijali tento indikt na označenie všetkých
úradných dokumentov a až v roku 1097 od neho odstúpili.
Odkedy sa deň 1. september stal začiatkom cirkevného roka, dostal náboženskú
náplň so svojou vlastnou bohoslužbou. V byzantskom obrade v prvý deň liturgického
roku čítame zo sv. evanjelia tú časť, v ktorej sa spomína, že Ježiš Kristus prišiel do
synagógy v Nazarete a prečítal slová proroka Izaiáša: „Duch Pánov je nado mnou, preto
ma pomazal... hlásať milostivý rok Pánov“ (Lk 4, 18-19). Kedy sa stal začiatok indiktu
cirkevný sviatkom, presne nevieme. Jeho pôvod však kladieme do 8. storočia.
Na začiatku nového liturgického roka modlíme sa slovami tropára z 1. septembra:
„Pán všetkého stvorenia, zo svojej moci si ustanovil obdobia i roky. Vo svojej dobrote
žehnaj i tento rok. Udeľ pokoj našej vlasti i nášmu mestu (našej obci). Ochraňuj nás
na príhovor Matky Božej.“

Tento čas je aj koncom prázdnin a začiatku nového školského roka. Tak, ako
deti začínajú nanovo navštevovať školu, tak aj my začnime nanovo v našom
duchovnom úsilí v tento čas nového cirkevného roka, ktoré nám Boh milostivo
dáva. (Zdroj Slovo 17/1994).
Spracoval o.Michal (kaplán)
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FARSKÉ OZNAMY
 V stredu, 29.08. 2018 si pripomíname Sťatie hlavy Jána Krstiteľa. Sv. liturgia bude klasicky
o 18.00, nakoľko je aj štátny sviatok. Tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

 V sobotu, 1.9. začíname sláviť nový Cirkevný rok – Začiatok indiktu. V tento deň bude aj
mariánske večeradlo, nakoľko je 1. Sobota v mesiaci.

 Týždeň od pondelka 3.ho septembra je prvopiatkový. Budeme spovedať v štandardnom
režime. Povzbudzujeme hlavne deti, aby prišli sa vyspovedať ku začiatku nového šk. roka.

 Taktiež začíname opäť sláviť sv. liturgie aj v kaplnke na Poliklinike.
 V sobotu 8.9. budeme sláviť sviatok Narodenia presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 8.00
CSL na Sekčove, 16.00 SL na Bani a 18.00 SL na Sekčove.

 Odpustová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu, 16.09.2018.
 Čoskoro náš chrám vyzdobia procesné zástavy, ktoré symbolizujú putujúcu cirkev. Kto by
chcel na nich prispieť, môže tak urobiť v kancelárii.

 1.9. v Košiciach bude slávnosť blahorečenia Anky Kolesárovej. Viac info na plagáte.
 Ponúkame na predaj Cd a DVD Ďakovný akatist Zboru sv. Jakuba.(Cd- 1e, Dvd- 2e)
 Srdečne pozývame na Ďakovnú púť Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku do Ríma,
ktorej vyvrcholením bude osobitná audiencia Svätého Otca Františka. Hlavným bodom púte

popri audiencii v sobotu 6. októbra 2018 budú aj archijerejské sväté liturgie v sobotu 6.

októbra a v nedeľu 7. októbra 2018 v niektorých rímskych bazilikách. Zároveň vám dávame
na známosť, že bude možnosť zúčastniť sa ďakovnej púte aj letecky z Košíc a z našej
farnosti pôjde autobus.

 Pre tých, ktorí študujú alebo pracujú v Brne al. v jeho okolí, dávame do pozornosti možnosť

duchovných služieb Gréckokatolíckej farnosti u sv. Márie Magdalény v Brne. Slovenské
liturgie sú pravidelne v nedeľu o 10:15 v Chráme sv. Márie Magdalény v Brne, pričom 3.
nedeľa je cirkevnoslovansky. Liturgie počas týždňa sa budú konať taktiež v tomto chráme

ale v krypte. Zvyčajne stredu o 18:00.
Okrem pravidelných liturgií majú aj liturgie na sviatky, spoločné stretnutia.Majú aj

facebookovu stránku: Gréckokatolícka farnosť u sv. Márie Magdalény v Brne alebo webovú
stránku: https://grkat-brno.cz/

Spracoval DS, obrázky prevzaté z internetu
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