4. farský list Gréckokatolíckej farnosti Sedliská
Jeden chlapec pri čítaní knihy nevedel porozumieť tomu čo číta, preto
radšej počúval, keď niekto iný čítal. Rodičia mu hovorili: čítaj s porozumením. Ale
nevedel, ako na to. Keď po čase pochopil, že aj dĺžne, čiarky a bodky majú svoj
význam pri čítaní textu, a keď skúsil čítať sám pre seba aj nahlas, začal čítanému
textu viac a viac rozumieť. Aj nasledujúce texty sú pre nás dôležité. Niektorí čítajú
veľa rôznych textov – noviny, časopisy, knihy, články na nete. Niektorí veľa
počúvajú, iní veľa pozerajú. Pri všetkom však by malo platiť, aby sme vnímali
s porozumením. Keďže texty svätého písma v slovenskom jazyku sú prekladom
z pôvodných gréckych či hebrejských textov, alebo latinského prekladu, o to viac
potrebujeme času pochopiť ich zmysel. Aj preto stále pred čítaniami pri sláveniach
kňaz povie: VNÍMAJME. A na adresu textu: PREMÚDROSŤ. Lebo tieto texty sú
pre náš večný život. Nie pre zbežnú informáciu, ale aby sme skrze ne mali vieru
a vďaka nej večný život.
Čítania na nedeľu – 15.11.2020:
Čítanie z listu sv. apoštola Pavla Efezanom
Bratia, prosím vás ja, väzeň v Pánovi, aby ste kráčali dôstojne podľa
povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou.
Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku
pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho
povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých,
ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. (Ef 4,1-6)

Sväté evanjelium podľa Lukáša
V tom čase pristúpil k Ježišovi ktorýsi znalec zákona a povedal, aby ho
pokúšal: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?” Ježiš mu
vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?” On odpovedal: „Milovať budeš
Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl
a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!” Povedal mu: „Správne si
odpovedal. Toto rob a budeš žiť!” Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal
Ježiša: „A kto je môj blížny?” Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do
Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho
a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj
levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý
cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu
na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do
hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému
a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.’
Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?” On
odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.” A Ježiš mu povedal: „Choď a rob
aj ty podobne!” (Lk 10,25-37)

Praktické usmernenia:
- od pondelka (16.11.2020) sú avizované zmeny, čo sa týka účasti na bohoslužbách.
Podľa médií by mohlo byť na bohoslužbe 50% kapacity. Zatiaľ nemám bližšie
informácie, koľko ľudí bude môcť byť na bohoslužbách. Viac sa asi v pondelok
dozvieme z médií. Samozrejme, že bude platiť naďalej všeobecný dišpenz od účasti
na bohoslužbách. Kto je v karanténe, alebo pociťuje nejaké respiračné problémy,
nemal by sa zúčastňovať na spoločných sláveniach.
- viacerí z nás si už objednali časopis Slovo alebo Misionár. Už som aj zaplatil
predplatné na nasledujúci rok. Ak by však ešte niekto si chcel objednať tieto
periodiká (Slovo 16.-eur, Misionár 13.-eur), samozrejme že sa dá, len už bez výhod
– to znamená bez nároku na kalendár na rok 2022.
- ešte sú v ponuke aj stolové (2.-) a už aj knižné kalendáre (3.-).
Zo života farnosti:
- ružencové bratstvo v našej farnosti funguje už mnoho rokov. Ako som sa
dozvedel, už aj za o. Júliusa Matija sa stretávali ľudia na spoločnej modlitbe
ruženca. Mnohí sme aj členmi arcibratstva sv. ruženca pod vedením otcov
misionárov. Pre tým bol hlavný zodpovedný o. Ištvánik, teraz je o. Troja. Modlitba
v ružencovom bratstve pod vedením otcov dominikánov je trochu iná skupina ľudí
s inými pravidlami modlitby. Každý člen sa denne modlí svoj desiatok ruženca
a spolu 20 ľudí sa každý deň pomodlí všetky štyri ružence vyprosujúc si tak mnohé
milosti. Tu je hlavným zodpovedným provinčný promótor pre ruženec brat Filip
Ďubek OP s ktorým som nedávno telefonicky hovoril. Ak má niekto nejaké
informácie o prvých členoch tejto modlitby „živej ruže“ v našej farnosti, prosím
oznámte mi ich. Chcem našu skupinku oficiálne zaregistrovať u dominikánov.
- v chráme máme nové reproduktory, zosilňovač a nové káblovanie v lištách po cerkvi
k týmto reproduktorom. Aj vonku je reproduktor, čiže nebude potrebné už počas
väčších slávností vyberať bedňu a ťahať kábel zo sakristie. Som vďačný členom
farskej rady za toto rozhodnutie a realizovanie.
- starý cintorín nad farskou záhradou je už oplotený. Sú síce pod betónovými
podhrabovými doskami síce ešte miestami diery, pre nerovnosť terénu, ale to sa
urovná v jari s hlinou pri výkopových prácach pri hľadaní základov starej cerkvi. Časť
týchto základov – vstup do chrámu, sme našli pri terénnych úpravách v jari a počas
roky ich dažde len zviditeľnili.
- práce vinohradníkoch vo vinici tiež pokročili. Sú už inštalované všetky stĺpiky
a naťahané základné drôty na jarnú prácu vo vinici. Podľa dohody vinohradníkov
a ekonomickej rady arcibiskupského úradu, celá časť záhrady, na ktorej je vinica
prešla do nájmu vinohradníkov na dobu neurčitú. Do konca októbra 2020 sa bolo
možné stať jedným z nich – jedným z nás. Či to bude ešte možné rozhodne valné
zhromaždenie členov možno na najbližšom sedení. Samozrejme že farnosť ako celok
je tiež súčasťou a členom vo vinici.
Za pochopenie ďakujem. Uvítam všetky dobré nápady. o. Peter Calko
t.č. 0904 892358, 0574476186, sedliska@grkatpo.sk (vychádza 14.11.2020 v počte 80 ks)

