5. farský list Gréckokatolíckej farnosti Sedliská
Tento nový kalendárny rok začal pastierskym listom našich biskupov
Slovenska a začína týmito slovami: „Drahí bratia a sestry, kňazi, diakoni,
rehoľníci, rehoľné sestry, začíname nový rok, v ktorom budeme môcť smelo vyznať
svoju vieru, aj príslušnosť ku svojej cirkvi. Prihlásme sa k Ježišovi Kristovi a k jeho
Matke, Panne Márii. Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je v celej Cirkvi, ako vo
východnej tak aj západnej tradícii významovo veľmi bohatý. Východná cirkev slávi
sviatok Obrezania podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista a sviatok
sv. Bazila Veľkého a v západnej tradícii je slávnosť Panny Márie Bohorodičky a
zároveň v celej Cirkvi je Nový rok svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z
občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku
Slovenskej republiky. Otvorme svoje srdcia pre potrebné Božie milosti a
požehnanie do celého nasledujúceho roka....“ Nemali sme možnosť počuť ho celý
pri ohlásení v chráme pre náhle a mimoriadne opatrenia. Je veľmi povzbudivý pre
tento rok, v ktorom budeme skúšaní aj pri vydávaní svedectva o našej príslušnosti
k cirkvi a jej obradu počas sčítania ľudí.
Druhé čítanie pri svätení vody: „Oj, všetci smädní, poďte k vodám, a ktorí nemáte
peňazí, poďte, kupujte a jedzte, poďte, kupujte bez peňazí, bezplatne víno a mlieko! Čo
vážite striebro za to, čo nie je chlieb, a svoju robotu za to, čo nesýti? Počúvajte ma
a budete jesť dobroty, v hojnosti sa bude kochať vaša duša. Nakloňte si ucho a poďte
ku mne, poslúchajte, aby vaša duša žila; a uzavriem s vami večnú zmluvu, neklamnú
milosť Dávidovu. Hľa, urobím ho svedkom pre národy, kniežaťom a vládcom kmeňov!
Veď privoláš národ, ktorý nepoznáš, a národy, čo ťa nepoznajú, pribehnú k tebe kvôli
Pánovi, tvojmu Bohu, Svätému Izraela, lebo ťa oslávil. Hľadajte Pána, kým sa dá
nájsť, volajte ho, kým je nablízku! Nech opustí bezbožný svoju cestu, hriešny človek
svoje zmýšľanie a vráti sa k Pánovi, on sa nad ním zmiluje, k svojmu Bohu, veď mnoho
odpúšťa! Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlenky a vaše cesty nie sú moje cesty hovorí Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest
a moje myšlienky od vašich myšlienok. Lebo ako spŕchne z neba dážď a sneh a nevráti
sa ta, ale opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá semä na siatie a chlieb na jedlo: tak
bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som
si želal, a vykoná, na čo som ho poslal. Áno, s radosťou vyjdete, budete vyvedení
v pokoji. Vrchy a kopce prepuknú v jasot pred vami a všetky poľné stromy budú
tlieskať rukami. Na mieste bodľačia vyrastie cyprus, na mieste pŕhľavy vyrastie myrta.
To bude Pánovi na slávu, na večný pomník, ktorý nezhynie.“ (Iz 55,1-13)

Praktické usmernenia:
- od piatka platia prísne opatrenia aj pre slávenia bohoslužieb v chrámoch. „Kňazi
môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie
bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto
súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len
nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na

základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto
výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v
takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali
rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov.“ Ja nebudem streamovať
bohoslužby. Ak nesúhlasíte, aby som slávil naplánovaný úmysel sv. liturgie, dajte
mi prosím vedieť čím skôr. Bude potom slávený po uvoľnení opatrení s vašou
účasťou. Keďže budem sláviť iba jednu sv. liturgiu denne, ostatné naplánované
úmysly sv. liturgií, hlavne v Majerovciach, budú tiež slávené neskôr.
- v rámci prechádzky do prírody sa môžete zastaviť aj v chráme na krátku modlitbu,
ale nesmie sa zhromažďovať ani v menšom počte. Chrám bude otvorený hodinu po
každom slávení, aj v Majerovciach.
- v stredu (6.1.2021) bude o 10:00 hod. na RTVS 2 vysielaný priamy prenos sv.
liturgie z Prešovskej katedrály. Ostatné online prenosy môžete nájsť stále v správe
na www.grkatpo.sk
- svätenie domov nebude teraz počas prísnych zákazov, ale potom neskôr, možno
po Pasche bude na to pekná príležitosť. Svätenú vodu po sviatku Bohozjavenia si
môžete nabrať len cez kohútik na nádobe. Tiež sa odporúča počkať na skončenie
zákazu vychádzania a potom prísť po svätenú vodu do chrámu.
- udeľovanie sviatosti (spoveď a Eucharistia) podľa odporúčaní sa má len
v nevyhnutných prípadoch.
- pri programe je zoznam členov sv. ruženca a poradie tajomstiev na mesiac január.
Nie je potrebné vymieňať si kartičky, aj pre epidemiologickú situáciu, ale modlime
sa každý pre seba určený desiatok. Plánujem zvolať po uvoľnení opatrení celú
skupinu pre plánované zmeny, o ktorých som už skôr písal a hovoril. Ak sa to
podarí, možno na sviatok Stretnutia Pána so Simeonom – 2.2.2021. Samozrejme že
vrelo pozývam nových členov sa zapojiť do spoločnej modlitby sv. ruženca v živej
ruži pod patronátom bratov dominikánov. Znova prikladám zopár myšlienok zo
stanov ružencových bratstiev (RB) na Slovensku: Hlava II, čl. IX., b.1 Živý
Ruženec sa člení na ruže. (2) Každá ruža má horliteľa ruže. (3) Je nevyhnutné, aby
horliteľ ruže poznal obsah Stanov RB v rozsahu potrebnom pre zodpovedný a
správny výkon služby horliteľa ruže. Zabezpečí to horliteľ RB napr. formou
prednášky alebo odovzdaním kópie tých ustanovení Stanov RB, ktoré majú
horlitelia ruží ovládať. (4) Horliteľ ruže má na starosti výmenu tajomstiev
posvätného ruženca každú prvú nedeľu v mesiaci alebo v iný vopred stanovený deň
na spoločnom stretnutí členov Živého ruženca. Ružencové tajomstvá vymieňa tak,
aby sa každému členovi ruže postupne menili tajomstvá: — žrebovaním (odporúča
sa), — alebo v poradí, v akom nasledujú za sebou. (8) Horliteľ ruže má vhodným
spôsobom povzbudzovať členov svojej ruže, aby si plnili svoje povinnosti, ktoré
dobrovoľne na seba prevzali. (12) Horliteľ ruže má byť príkladom pre ostatných
členov ružencového bratstva.
- ak potrebujete s niečím pomôcť, kľudne volajte, ak budem môcť, rad pomôžem.
Za pochopenie ďakujem. Uvítam všetky dobré nápady. o. Peter Calko
t.č. 0904 892358, 0574476186, sedliska@grkatpo.sk (vychádza 04.01.2021 v počte 80 ks)

