7. farský list Gréckokatolíckej farnosti Sedliská
„S radosťou začnime pôstny čas. Pripravme sa k duchovnému úsiliu, očisťme
si dušu, očisťme si telo a ako sa zriekame jedla, zrieknime sa aj každej vášne,
nasycujme ducha dobrými skutkami, v ktorých nech vládne láska, aby sme plní
duchovnej radosti mali účasť na Kristovom utrpení i jeho svätej Pasche.“ Toto je
tretia sloha na Pane ja volám večierne na Syropôstnu nedeľu, ktorou začíname
liturgicky obdobie pôstu. Čítajú sa knihy Genezis, prorok Izaiáš a kniha Prísloví.
Naši vladykovia sa večerami prvé tri dni budú od 20:00 hod. modliť v priamom
prenose veľké povečerie s predpísanou časťou kánona sv. Andreja Krétskeho.
Veľké povečerie nájdete v brožúrke Christos raždajetsja a kánon v brožúrke Moja
modlitba z ktorej sa modlíme liturgiu vopred posvätených darov. V tejto liturgii
máme krásny znak pokory a viery v prítomnosť živého Boha v najsvätejšej
Eucharistii.
Niekto by sa pýtal: Na čo to všetko? Je to potrebné? Modliť sa, postiť sa,
dávať almužnu, sledovať prenosy, alebo ísť na slávenie do cerkvi. Podobne
môžeme pokračovať: načo jesť, načo piť, načo sa zabávať, načo spať a pracovať...?
Aký to má zmysel? A práve preto je potrebný čas pôstu. Aby sme poznali podstatu,
prestali hľadať iba svoje ciele, vidieť iba svoje záujmy, realizovať iba svoje túžby
a začali počúvať, čo hovorí Pán, Boh. Aké sú s nami jeho ciele, jeho záujmy, jeho
túžby. Evanjelium soboty a nedele pred pôstom hovorí, že almužna, modlitba a pôst
konané v skrytosti prinášajú srdce človeka do neba. To je aj obraz Syropôstnej
nedele – nedele o vyhnaní prarodičov z raja. Hriech vyháňa človeka z Božej
prítomnosti, ale On hľadá spôsob, ako ho priviesť naspäť. Toto je Jeho túžba.
Priviesť človeka k spáse. Niekedy môžeme vidieť, ako sa predbiehajú rôzne ponuky
tohto sveta pre človeka, len aby boli čo najlákavejšie. Máš farebný televízor? Ale tu
je v ponuke full HD za super cenu. Vznikajú mnohé dobre nápady, výskumy
prinášajú nové a nové možnosti. Napriek tomu nás Cirkev v tomto období pozýva
zahľadieť sa na Krista. Celou dušou, celou mysľou, celým srdcom, zo všetkých síl.
Pôstna modlitba sv. Efréma Sýrskeho je toho veľmi dobrým dôkazom: Pane a
Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbanlivosti,
mocibažnosti a prázdnych rečí. Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti,
poníženosti, trpezlivosti a lásky. Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné
prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov.
Amen.
Evanjelium prvej pôstnej nedele (21.2.2021):
„V tom čase sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď
za mnou!” Filip bol z Betsaidy, z Andrejovho a Petrovho mesta. Filip vyhľadal
Natanaela a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone
a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.” Natanael mu vravel: „Môže byť
z Nazareta niečo dobré?!” Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!” Keď Ježiš videl
prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet
lesti.” Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?” Ježiš mu vravel: „Videl som ťa

prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.” Natanael mu povedal:
„Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!” Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti
povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.” Potom mu
povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov
vystupovať a zostupovať na Syna človeka.”“ (Jn 1,43-51)
Praktické usmernenia:
- v nedeľu (14.2.) je pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k stému
výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva. Je pekný.
Prečítať si ho môžete aj na internete alebo ho nájdete v chráme na nástenke.
- od pondelka o 20:00 hod. bude v priamom prenose na TV Logos a TV Zemplín (aj
cez internet nájdete odkaz: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3463) vysielaný
priamy prenos z modlitby našich vladykov na začiatku pôstu.
- stále platí zákaz verejného slávenia. Ako som písal predtým, sláviť budem sám
naplánované úmysly sv. liturgií. Po slávení je chrám hodinu otvorený na krátku
súkromnú modlitbu pre každého, aj v Majerovciach. Zmeny v uvoľneniach myslím
všetci v médiách zaregistrujeme. Naša gréckokatolícka cirkev už bola skúšaná
v päťdesiatych rokoch, keď nemohla verejne pôsobiť. Čakalo sa, čo bude ďalej. Po
osemnástich rokoch prišla zmena. Mnohí veriaci celý ten čas nevideli svojich
kňazov a kňazi svojich veriacich, nemohli prijímať sviatosti vo svojom obrade.
Vtedy boli dôvody úplne iné. Ale bola to skúška pre našu miestnu cirkev v ktorej
nás Pán sprevádzal. Preto ani v tejto skúške neochabujme. Pán nás sprevádza. Jedna
z posledných piesni čo sme spolu spievali na povečerí bolo: S nami Boh, čujte
všetky národy a kajajte sa...
- ďakujem darcovi na chrám: Jozef Puškár daroval 100.-eur. Na mnohaja i blahaja
lita.
- ak by niekto potreboval pomoc s nákupom, alebo odviesť k lekárovi, či priviesť,
alebo čo bude v mojich silách, kľudne sa môžete obrátiť aj na mňa. Samozrejme, že
som ochotný pomôcť. A nie len ja. Sú ďalší, ktorí sú v našom farskom spoločenstve
ochotní pomôcť. Stačí dať o sebe vedieť.
- ak chce niekto, aby som mu oznamy posielal aj na mali, stačí napísať správu na
sedliská@grkatpo.sk a pridám vás do zoznamu na odoslanie oznamov.
- od pondelka začína sčítanie obyvateľstva. Prebiehať bude do konca marca,
elektronicky cez internet a môžeme si vzájomne pomôcť. Určite na túto tému sa
bude ešte veľa rozprávať. Je tam dvanásť základných otázok. Posledná sa týka
vierovyznania. Pre všetky registrované cirkvi na Slovensku, čiže aj pre našu
Gréckokatolícku cirkev, to bude dosť dôležité. Bude to smerodajné pre mnohé
situácie. Na štatistiku sa v niektorých okolnostiach veľmi prihliada. Veď to vidíme
aj teraz, pri dennej štatistike chorých na Covid-19, očkovaných, ležiacich
v nemocniciach, zomrelých...
- prajem všetkým požehnaný týždeň a odvahu postiť sa čo najlepšie.
Za pochopenie ďakujem. Uvítam všetky dobré nápady. o. Peter Calko
t.č. 0904 892358, 0574476186, sedliska@grkatpo.sk (vychádza 13.02.2021 v počte 80 ks)

