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Ročník: 12.

Rok: 2019

Číslo: 14

Nasledovanie Ježiša nie je kariéra
(z myšlienok pápeža Františka)
„Ako šli po ceste, ktosi mu povedal:
´Pôjdem

za

tebou

všade,

kam

vyznačuje ako dlhé putovanie nielen
z pohľadu geografického a priestorového,

pôjdeš.´ Ježiš mu odvetil: ´Líšky majú

ale

svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale

putovanie

Syn

hlavu

poslania Mesiáša. Ježišovo rozhodnutie je

skloniť.´ Inému vravel: ´Poď za mnou!´

radikálne a úplné, a všetci tí, ktorí ho

On odpovedal: ´Pane, dovoľ mi najprv

nasledujú sa s ním musia popasovať.

odísť a pochovať si otca.´ Ale Ježiš mu

Evanjelista nám dnes ukazuje tri postavy,

povedal:

mŕtvi

ktoré jasne znázorňujú, čo sa žiada od

pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj

toho, kto chce nasledovať Ježiša úplne, do

Božie kráľovstvo!´ Aj iný hovoril: ´Pane,

samej podstaty.

človeka

nemá

´Nechaj,

nech

kde

si

aj

duchovného
smerujúce

a

teologického,
k

naplneniu

pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ

Prvá z postáv mu sľubuje: „Pôjdem za

rozlúčiť sa s rodinou.´ Ježiš mu povedal:

tebou všade, kam pôjdeš“ (v. 57). Aké

´Kto položí ruku na pluh a obzerá sa

šľachetné! Ale Ježiš odpovedá, že Syn

späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.´"

človeka na rozdiel od líšok, ktoré majú

(Lk 9, 57-62)

svoje skrýše a vtákov, ktoré majú svoje

rozprávanie

hniezda, „nemá kde hlavu skloniť“ (v. 58).

o Ježišovej ceste do Jeruzalema, ktorá sa

Ježišova absolútna chudoba. Ježiš totiž

Sv.

Lukáš

začína
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zanechal otcovský dom a vzdal sa každej

ale počúva tieto slová: „Kto položí ruku na

istoty, aby ohlasoval Božie kráľovstvo

pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie

strateným ovečkám svojho ľudu. Týmto

kráľovstvo“ (v. 62). Nasledovanie Ježiša

nám, svojim učeníkom, Ježiš naznačil, že

vylučuje banovanie a obzeranie sa späť,

naša misia vo svete nemôže byť statická,

a vyžaduje si cnosť odhodlania.

ale je putovná. Kresťan je putujúcim.

Aby Cirkev nasledovala Ježiša, je

Cirkev je zo svojej podstaty v pohybe,

putujúca, koná okamžite, rýchlo, a je

nehovie si pokojne vo vnútri svojej

odhodlaná. Význam týchto podmienok

ohrady. Je otvorená širším horizontom,

stanovených

Ježišom

–

putovanie,

vyslaná – Cirkev je vyslaná! –

pohotovosť a odhodlanie –

prinášať Evanjelium do ulíc

nespočíva v tom, že človek

a

povie

dosiahnuť

k

ľudským

„nie“

celému

radu

a existenčným perifériám.

dobrých a dôležitých vecí

Toto bola tá prvá postava.

v živote. Dôraz sa skôr kladie

Druhej osobe, ktorú Ježiš

na

hlavný

cieľ:

stať

sa

stretáva, sa priamo od neho

Kristovým učeníkom! Je to

dostáva pozvanie nasledovať

slobodná a vedomá voľba,

ho. Odpovedá však: „Pane,

urobená z lásky, s cieľom

dovoľ

opätovať

mi

najprv

odísť

Bohu

jeho

a pochovať si otca“ (v. 59). Je

neoceniteľnú milosť, a nie

to

konaná v snahe o vlastné

oprávnená

žiadosť,

založená na prikázaní ctiť si otca a matku

presadenie sa. Také čosi by bolo smutné!

(porov. Ex 20,12). Avšak Ježiš odpovedá:

Beda

„Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú

nasledovaním

mŕtvych“

samých, čiže kvôli kariére, pre pocit

zámerne
potvrdiť

(v.

60).

Týmito

provokatívnymi,
prednosť

slovami,

chce

Ježiš

nasledovníctva

a ohlasovania Božieho kráľovstva aj pred
takými dôležitými skutočnosťami, akou je
rodina.

tým,

dôležitosti

čo

či

uvažujú

Ježiša

tak,

presadia

získanie

že
seba

prestížneho

postavenia. Ježiš nás chce zapálených pre
neho a pre Evanjelium.
Nech

nám

Panna

Mária,

obraz

putujúcej Cirkvi, pomáha s radosťou

Aj tretia osoba chce nasledovať Ježiša,

nasledovať Pána Ježiša a s obnovenou

ale dáva si podmienku: pôjde za Ježišom,

láskou ohlasovať bratom Dobrú zvesť

až keď sa rozlúči s príbuznými. Od Učiteľa

spásy.
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Sv. liturgia – centrum kresťanského kultu
(obrad sv. prijímania a jeho prvky)
Zeón – užívanie teploty
Obrad
nasleduje

užívania

teploty

bezprostredne

po

4. Teplota symbolizuje tiež Cirkev,
(zeónu)

ktorá skrze prijímanie svätých

vložení

Darov prijíma Svätého Ducha.

eucharistického chleba do čaše a je veľmi

5. Teplota predstavuje symbol lásky

charakteristický iba pre byzantský obrad.

a horúcej viery, s akou majú veriaci

Najstaršia zmienka o tomto obrade

pristúpiť k samotnému svätému

pochádza z konca 6. storočia.

prijímaniu. Pri svätom prijímaní sa

Pod pojmom „teplota“ sa rozumie

prijíma živý Ježiš Kristus – krv nie

obrad vlievania teplej vody do čaše,
s predpísanou formulkou,

je studená, ale horúca.

po spojení

svätých Darov.

Prípravná

Na základe liturgických objasňovaní

„Verím,

pane, a vyznávam...“

obradu teploty, existuje niekoľko jej
výkladov významu a symboliky.

modlitba

Samotný obrad sv. prijímania, ako
jedného z najvážnejších momentov celej

1. Vliatím teplej vody do čaše sa

liturgie, kedy sa naplno završuje a napĺňa

naznačuje životodarná sila vody,

podstata

ktorá súčasne s krvou vytiekla zo

vyznačuje aj patričnou prípravou.

Spasiteľovho boku a obmýva naše
hriešne rany.

tajomstva

Eucharistie

sa

Modlitba pred svätým prijímaním
„Verím,

Pane,

a

vyznávam...“

je

2. Teplota sa preto vlieva do čaše, aby

kompozíciou viacerých modlitieb, ktoré

sme prijatím svätých Darov mali

obsahujú veľmi hlboké myšlienky pred

pocit, že prijímame skutočne živého

svätým

Ježiša Krista.

modlitbu modlí každý, kto pristupuje

3. Teplota a jej vliatie do čaše
symbolizuje

zoslanie

Svätého

Ducha na apoštolov a jej samotné
teplo symbolizuje ohnivé jazyky,

k

prijímaním.

svätému

Preto

prijímaniu.

sa

Teda

túto
nielen

slúžiaci kňazi, či diakon, ale všetci, ktorí
pristupujú k prijatiu svätých Darov.
Modlitba

má

hlboký

univerzálny

v podobe ktorých zostúpil Svätý

zmysel. Veriaci v nej vyznáva svoju vieru

Duch na apoštolov.

v Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý sa
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sám človeku ponúka pod spôsobmi chleba

rozdáva

a vína. Veriaci si uvedomuje svoju

premeneného chleba a vína.

nehodnosť a zároveň prosí Boha, aby mu

pod

Pôvodná

obidvoma
prax

sa

spôsobmi
vyznačovala

ukázal svoju lásku a samotné sväté

prijímaním svätých Darov oddelene,

prijímanie nech je pre neho (veriaceho)

zvlášť prijímali Telo a zvlášť Krv Ježiša

prostriedkom

Krista.

odpustenia

hriechov

a zárukou večného života.
byť

ozajstným

8. storočí

účastníkom

prijímania pomocou lyžičky, ale tiež pod
obidvoma spôsobmi.

tajomnej večere, sa
v

v

nastúpila nová obyčaj podávania svätého

Po tomto vyznaní viery a vyslovení
želania

Pravdepodobne

Je

modlitbe

preto

potrebné

zachovať

túto

spomína aj na čin

starodávnu

tradíciu

apoštola

rozdávania

Eucharistie

Judáša,

ktorý ho bozkom

pod

zradil.

spôsobmi, zachovávajúc

nechce

Veriaci
mať

nič

normy a zvyky vlastnej

spoločné s týmto
bozkom

zrady,

obidvoma

obradovej tradície.

ale

pridáva

prosbu

kajúceho lotra.

Základné

charakteristiky

sv.

prijímania:

Na konci modlitby je opäť zdôraznená

-

staroveká

tradícia

hovorí

nehodnosť prijímajúceho a prosba, aby

o prijímaní oddelene (jednotlivo)

sám Ježiš Kristus

telo a krv; teda to východ skôr ako

daroval

svojím odpustením

prijímajúcemu

možnosť

západ zanechal pôvodnú tradíciu

dôstojného prijatia svätých Darov.
Kňaz, diakon i veriaci takto pripraviac

sv. prijímania
-

svoju dušu odhodlaním viery, nádeje
a lásky, pristupujú k svätému prijímaniu.

nikto si sám nebral sv. prijímanie
– ani pápež, ani patriarcha

-

sv. prijímanie to nie je iba moje
spojenie sa s Kristom, ale je to

Prijímanie svätých

darov pod

obidvoma spôsobmi
Čítajúc štruktúru obradu svätého

moje spojenie s každým veriacim
v Kristovi; teda ozajstné zmyslom
svätého prijímania pre kresťanov

prijímania je teda nutné si uvedomiť, že

je

vo východnej liturgii sa Eucharistia

ľuďmi skrze Ježiša Krista

4
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Liturgický program
Liturgický program po 6. nedeli po Päťdesiatnici
od 22.07. do 28.07. 2019

Pondelok
22.07.

Sv. myronosička a apoštolom
rovná Mária Magdaléna

Utorok
23.07.

Sv. muč. Trofim, Teofil a spol.

Streda
24.07.

Sv. mučeníci Boris a Gleb

06:30 sv. lit. (csl.)

† Anna, Juraj, Mária, Juraj

18:00 sv. lit. (slov.)

† Irena, Ivan

06:30 sv. lit. (csl.)

* Oľga s rod.

18:00 sv. lit. (slov.)

† Ján, Mária

06:30 sv. lit. (csl.)

† Štefan, Vasiľ, Anna, Alexej

18:00 sv. lit. (slov.)

† Anna, Michal, Ján, Michal

06:30 sv. lit. (csl.)

Štvrtok
25.07.

† z rod. Popanovej

Zosnutie sv. Anny, matky
presv. Bohorodičky

18:00 sv. lit. (slov.)

1. * Anna
2. * Erik

Piatok
26.07.

Prep. mučenica Paraskeva
zdržanlivosť od mäsa

06:30 sv. lit. (csl.) † Mária, Tomáš, Ján, Anna...
18:00 sv. lit. (slov.)
06:30 sv. lit. (csl.)

Sobota
27.07.

Sv. veľkomuč. a uzdravovateľ
Panteleimon

Nedeľa
28.07.

† Štefan, Mária

17:00 Veľká večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)
08:00 sv. lit. (csl.)

7. nedeľa po
Päťdesiatnici

† Ján

10:00 sv. lit. (slov.)

† Juraj
* za farnosť

* o. Martin s rod.

Sv. apoštoli a diakoni Prochor,
Nikanor, Timón a Parmenas
17:15 Večiereň

hl. 6

18:00 sv. lit. (slov.) * Peter, Patrik, Inga, Peter

ňň
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Liturgický program
Liturgický program po 7. nedeli po Päťdesiatnici
od 29.07. do 04.08. 2019
06:30 sv. lit. (csl.)

Pondelok
29.07.

Sv. mučeník Kallinik

Utorok
30.07.

Sv. apoštoli Silas, Silván
a spoločníci

Streda
31.07.

Sv. a spravodlivý Eudokim

Štvrtok
01.08.

Piatok
02.08.

18:00 sv. lit. (slov.)

† Mária, Anna, Ján
† František, Jozef, Pavol…

06:30 sv. lit. (csl.)

† Anna, Ján

18:00 sv. lit. (slov.)

† Ján, Mária

06:30 sv. lit. (csl.)

† Dušan, Anna

18:00 sv. lit. (slov.)
Vynesenie úct. a život. Kríža

06:30 sv. lit. (csl.)

* o. Martin, Ján s rod.
* Marián, Michaela, Michal

Začiatok pôstu pred sviatkom
Zosnutia Bohorodičky –
Spasivka

18:00 sv. lit. (slov.)

Prenesenie pozostatkov sv.

06:30 sv. lit. (csl.)

* SSR a NSI

18:00 sv. lit. (slov.)

* SSR a NSI

2. † Zuzana (panychída)

prvomučeníka Štefana
zdržanlivosť od mäsa

06:30 sv. lit. (csl.)

Sobota
03.08.

Prepodobní otcovia Izák, Dalmat
a Faust

08:00 sv. lit. (csl.)

8. nedeľa po
Päťdesiatnici

1. † Marek (panychída)
2. † Anna (panychída)

17:00 Veľká večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

Nedeľa
04.08.

1. † Patrik (panychída)

10:00 sv. lit. (slov.)

† Jozef, Elena, Júlia
* za farnosť

* Vasiľ, Anna s rod.

Siedmi svätí mladíci z Efezu
17:15 Večiereň

hl. 7
ňň
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Liturgický program
Liturgický program po 8. nedeli po Päťdesiatnici
od 05.08. do 11.08. 2019
06:30 sv. lit. (csl.)

Pondelok
05.08.

Sv. mučeník Eusignios

17:00 Veľká večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

Premenenie nášho Pána,

Utorok
06.08.

Streda
07.08.

Ježiša Krista

* Jozefína s rod.

16:30 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

odporúčaný sviatok, mirovanie 18:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

Prep. mučeník Domécius

06:30 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)

Sv. vyznávač Emilián,

Piatok
09.08.

Sv. apoštol Matej

06:30 sv. lit. (csl.)

kyzický biskup

† Karol (panychída)
† Mikuláš, Rozália
† Fedor, Mária

18:00 sv. lit. (slov.) † Helena, Michal, Helena, Ján
06:30 sv. lit. (csl.)

zdržanlivosť od mäsa

Sv. mučeník a archidiakon

18:00 sv. lit. (slov.)
06:30 sv. lit. (csl.)

* Milan s rod.
† Mária (panychída)
† Mária, Štefan

17:00 Veľká večiereň

Vavrinec

18:00 sv. lit. (slov.)

9. nedeľa po
Päťdesiatnici
Nedeľa
11.08.

* o. Slavomír s rod.

06:30 Utiereň
07:30 sv. lit. (csl.)

Boha a Spasiteľa

Štvrtok
08.08.

Sobota
10.08.

* Ján s rod.

Sv. mučeník Euplos

hl. 1
Zbierka: Katechizácia
a katolícke školy

† Tomáš

08:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

10:00 sv. lit. (slov.)

* o. Pavol s rod.

17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

* Miroslav, Miloslava,
Michaela, Lenka

ňň
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Premenenie Pána - 6. august
(liturgický kalendár)
Sviatok Premenenia Pána pripomína

v celej východnej cirkvi. Zo začiatku sa

premenenie Ježiša Krista na hore Tábor

sviatok slávil vo februári, kedy už zvyčajne

(Mt 17, 1-13; Mk 9, 2-8; Lk 8,

na tento čas pripadol pôst.

28-36). Tu ukázal svojím

Aby sa zachoval slávnostný

učeníkom,

pred

svojím

charakter sviatku, preložil sa

utrpením,

svoju

slávu.

na 6. augusta, teda na 40. deň

Tento sviatok je považovaný

pred

v Cirkvi za dôkaz, že Ježiš

svätého Kríža.

Kristus je skutočne Otcov

Povýšenia

V Západnej cirkvi sa tento

odblesk.

sviatok objavuje medzi 7. a 8.

Sviatok
patrí k

sviatkom

Premenenia

storočím

a

ujímal

sa

dvanástim veľkým sviatkom

pomerne ťažko. Bol slávený v rozličných

liturgického roku. Začiatok slávenia tohto

termínoch a ani v 12.storočí nebol

sviatku siaha do 4. storočia, kedy svätá

všeobecne rozšírený na Západe. Až pápež

Helena dala vybudovať na hore Tábor

Kalixt III. ho v roku 1457 rozšíril na celú

chrám zasvätený sviatku Premenenia

cirkev a zároveň nariadil sláviť 6. august

Pána. V 6. storočí sa už tento sviatok slávil

ako deň pamiatky víťazstva nad Turkami.

Pôst pred sviatkom Zosnutia Bohorodičky
(1. - 15. august)
Na veľké sviatky liturgického roka sa
kresťania

v

pripravovali

prvých

storočiach

modlitbou

a

vždy

pôstom.

k veľkým sviatkom roka patril aj sviatok
Zosnutia presvätej Bohorodičky.
Pôstne
Zosnutia

8

obdobie
Bohorodičky

pred

Spasivka) je najmladšie pôstne obdobie,
prvé zmienky sú až z 9. storočia. takisto sa
ujal zvykom a nie zákonom.
Trvanie

pôstu

nebolo

vždycky

jednotné. až carihradský snem (1166)
sviatkom

(nazývané

aj

vymedzil čas trvania pôstu od 1. do 15.
augusta.
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Naše putovanie do Krakowa
(obzretie sa za 10. púťou Božieho milosrdenstva v Lagiewnikach)
Na tohtoročnú jubilejnú púť Božieho

Babjak SJ a slávnostnú homíliu ohlásil

milosrdenstva sme sa vybrali v piatok 17.

vroclavsko-gdaňský eparcha Volodymyr

mája 2019. Po ceste do Krakowa sme sa

Juščak OSBM. Popoludní mala pre

zastavili v cisterciánskom kláštore

pútnikov

v Mogile, kde sme sa modlili pred

z Kongregácie sestier Matky Božieho

zázračnou sochou Ukrižovaného Krista,

milosrdenstva. Po katechéze sa pútnici

ktorej sa pripisuje množstvo zázrakov

zjednotili v modlitbe Hodiny Božieho

a milostí. Toto miesto je vyhľadávaným

milosrdenstva.

miestom množstva pútnikov a pred

program v sobotu využili na návštevu

samotnou sochou sa modlilo aj niekoľko

Sanktuária Jána Pavla II.

poľských kráľov. Kláštoru patrí aj drevený

V

katechézu

nedeľu

Mnohí

19.

sme

mája

voľnejší

2019

sme

v

sme sa spoločne modlili Mariánsky

slúžili svätú liturgiu a následne sa

moleben.

presunuli
sme

sa

presunuli

do

ktorú

už známom penzióne Promieň.

Jeruzalem“.

zúčastnili
v

10.

metropolitnej

Sanktuáriu

milosrdenstva,

najznámejšiu

kalváriu

mnohí

nazývajú

aj

„Poľský

Výnimočná kalvária sa

skladá z ústrednej baziliky a 52 ďalších

púte

objektov. Po prehliadke tohto pútnického

Božieho

miesta sme sa v jednej z kaplniek modlili

účasti

spoločne Krížovú cestu s aspektom na

veriacich z celej Prešovskej metropolie.

Božie milosrdenstvo. Pútnici, ktorí tu

Pred samotným začiatkom púte zavítal

prichádzajú na toto pútnické miesto, cítia

medzi

krakovský

niečo krásne a vznešené, najmä stálu

kardinál

prítomnosť Božej Matky, ktorá ich sem

Stanisław Dziwisz, ktorý nás všetkých

znova a znova pozýva. Človek sa tu má

povzbudil

Hlavným

príležitosť hlboko zamyslieť nad vlastným

celebrantom archijerejskej svätej liturgie

životom a nad mnohým, čo v ňom možno

bol prešovský arcibiskup metropolita Ján

zmeniť.

pútnikov

arcibiskup

za

milosrdenstva

v Poľsku – Zebrzydovskú kalváriu,

Lagievnik, kde sme sa ubytovali v našom
V sobotu 18. mája 2019 sme sa

na

Božieho

Blanka

chrám sv. Bartolomeja z 15. storočia, kde

Večer

Sanktuáriu

sestra

hojnej

emeritný

metropolita
k

živej

viere.
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Po ceste k domovu sme sa ešte
zastavili

na

Goraľskom

dvore

Bohu vďaka za spoločne prežitý čas, za
spoločenstvo

modlitby,

za

chvíle

v Haligovciach, kde sme si pochutili na

vzájomného zdieľania i za množstvo

špecialitách tamojšej kuchyne.

zážitkov na tejto púti.
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Krížovka
(niečo na odreagovanie)

ADAM, ADVENT, AMEN, ARCHA, ÁBEL, ÁRON, BAZILIKA, BLUD,
DETI, EFEZ, ELIZEUS, FARAÓN, FARÁR, HNEV, HOSŤ, HRAD,
HRIECH, HROB, CHARITA, CHLIEB, CHOROBA, CHRÁM, IHLA, INRI,
IZÁK, IZRAEL, JERUZALEM, JOZUE, KRST, LITÁNIE, LONO,
NAZARET, NEBO, OBED, OBETA, ODPUSTENIE, OKNO, OMŠA,
OPÁT, OSUD, PÁPEŽ, POKÁNIE, PÔST, SION, SMRŤ, SODOMA, SVET,
TÓRA, VIERA, ZRADA, ZRNO, ŽALM, ŽIVOT.
Riešenie krížovky (34 písmen):

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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Nádherný deň
(niečo na zamyslenie)
Deň sa začal zle a mal sa skončiť ešte horšie. Autobus ako zvyčajne, bol nabitý.
Hádzalo ho na všetky strany, a to len podporovalo zlú náladu.
Zrazu som počula hlboký hlas. Prichádzal spredu: „Nádherný deň, čo na to poviete?“
V tlačenici som toho človeka nevidela, ale počula som, ako opisuje jarnú krajinu
a upozorňuje na veci, ktoré sa približujú: chrám, park, cintorín, požiarna stanica…
Všetci cestujúci to sledovali cez okná. Nadšenie bolo také nákazlivé, že som sa začala
v ten deň prvý krát usmievať.
Prišli na moju zastávku. Ledva som sa pretlačila k dverám. Pozrela som sa na nášho
sprievodcu. Bol to taký malý človiečik s čiernou bradou a so slnečnými okuliarmi. A v ruke
s bielou palicou. Bol slepý.
Vystúpila som z autobusu a všetko moje napätie sa zrazu vytratilo. Boh vo svojej
múdrosti poslal slepca, ktorý mi pomohol vidieť. Vidieť, že aj keď dakedy všetko ide zle,
keď sa všetko zdá temné a smutné, svet je naďalej krásny. Nôtila som si akúsi melódiu
a vyšliapala som po schodoch do svojho bytu. Nevedela som sa dočkať, ako pozdravím
svojho manžela slovami: „Nádherný deň, čo povieš?“
Niekedy stačí jeden slnečný lúč.
(Bruno Ferrero)
Snažme sa jeden druhého povzbudzovať a potešovať sa. Nie falošne, ale
úprimne. Nikdy nevieme, kedy aj my budeme potrebovať povzbudenie.
A aj vďaka tomuto môže byť svet hneď krajší...
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