12. farský list Gréckokatolíckej farnosti Sedliská
Pred troma rokmi napísal blahej pamäti o. Jozef Zorvan túto katechézu pre
bunky vo farnosti:
Nevesta, alebo vdova? Drahí priatelia! Svätý Jan Zlatoústy, biskup a učiteľ
cirkvi, ktorý žil v 4. storočí, v jednej zo svojich homílií reagoval na smutnú
skutočnosť, ktorú si vo vtedajšej cirkvi všimol. Vysvetľoval, že Boh ako ženích
miluje cirkev, svoju milovanú nevestu, a robí všetko preto, aby bola slávna, svätá
a nepoškvrnená. Každý deň na ňu myslí, pripravuje prekvapivé stretnutia a posiela
jej mnoho darčekov a klenotov. Nevesta má takisto milovať ženícha, myslieť na
neho pri všetkej svojej práci, túži sa mu páčiť a nevie sa dočkať, kedy ho bude
môcť vidieť. Tiež mu chce dať aspoň malé prejavy lásky.
Tento vzťah potom porovnal so životom vdovy. Vdova vo svojom kufri
usporadúva rôzne spomienkové predmety, fotografie, náhrdelníky, šperky a ozdoby,
ktoré pochádzajú zo starých čias, kedy bol ženích s ňou. Často ich vyberá
a spomína na „ staré, krásne časy“, kedy boli spolu a prežívali čosi veľmi pekné.
Tieto suveníry sú pre vdovu len dôvodom na spomienky. Niektoré vdovy nechcú
ani pohnúť nábytkom, aby všetko zostalo v dome tak, ako za života manžela.
O cirkvi v jeho dobe sa vyjadril, že vyzerá skôr ako vdova, nie ako nevesta. A
ako vyzerajú naše farnosti dnes? Je v nich pulzujúci život plný nových Božích
darov, ktoré Boh určite dáva na to, aby sme obstáli v tejto postmodernej dobe
a aby sme aj vyplnili poslanie, ktoré cirkev má splniť? Vidíme tieto dary?
Prijímame prostriedky a možnosti, ktoré nám ponúka? Alebo sa sťažujeme na
všetky novoty a ako vdova spomíname, ako bolo kedysi? Sme nevestou, ktorá sa
chce páčiť svojmu ženíchovi a hľadáme spôsoby, ako mu môžeme čím lepšie
prejaviť svoju lásku? Alebo sa podobáme skôr na vdovu, ktorá uchováva toľko
cenných starožitností, ktoré kedysi dostala od svojho manžela? Často len
obdivujeme staré veci/ rôzne pobožnosti, ktoré už dnešným mladým nič nepovedia/
a povieme „staré je lepšie“ Často sa nesmie v cirkvi zmeniť nič, pretože cítime,
že by sme sa potom museli zmeniť aj my.
Pamätám sa na scénu z ruského filmu OSTROV, v ktorej za starcom prišla
žena dať na liturgiu za zomrelého muža. Starec jej povedal, že zádušné liturgie sa za
živých neslúžia. Žena sa nechápavo pozrela a starec jej povedal: Tvoj manžel bol
zajatý , vojnu prežil , teraz žije vo Francúzku, je chorý a čaká na teba - svoju
manželku. Tá žena zostala nesmierne prekvapená. Na otázku, čo má teraz robiť,
jej starec odpovedal: Predať dom, predať zvieratá, kúpiť lístok a ísť za ním.
Pamätám si na jej zdesený výraz v tvári. Zvykla si už na „vdovský“ život bez neho
a zrazu sa má zmeniť všetko. Považovala to za neuskutočniteľné. Ľahšie je dať na
zádušnú liturgiu z “lásky“ k mužovi, ako milovať živého manžela. o. Jozef
Praktické usmernenia:
- Od pondelka 3. mája sú ďalšie uvoľnenia, keďže podľa Covid-automatu budeme
v červenej fáze, ale pre bohoslužby som doteraz nenašiel nič nové, žiadne zmeny
v porovnaní s bordovou fázou, v ktorej sme boli dva týždne. Možno ešte

v pondelok, alebo v nasledujúcich dňoch budú zmeny, neviem, nik nič neavizoval.
Takže zatiaľ naďalej platia rovnaké opatrenia: počet návštevníkov v chráme v
jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z
plochy priestoru určeného pre návštevníkov. To znamená, že v Sedliskách pri
ploche cca. 150 m2 môže byť na bohoslužbe 10 osôb vrátane kňaza, cerkovníka
a kantorky. V Majerovciach 106 m2 plus sakrestia 8 osôb. Do počtu zúčastnených
sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Z uznesenia vlády
vyplýva, že sa nevyžaduje test. Vyhláška ďalej podrobnejšie určuje opatrenia, ktoré
je stále nutné dodržať: a) vstup a pobyt v chráme na výkon obradu umožniť len s
náležite prekrytými hornými dýchacími cestami; b) pri vchode aplikovať
dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice; c) dodržiavať
vzdialenosť 2 metre medzi osobami; d) dodržiavať respiračnú etiketu; e) z obradov
vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky
respiračného infekčného ochorenia; f) dezinfikovať použité predmety slúžiace
účelom obradu; g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí
rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne
dodržiavať iba podávanie na ruku; j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady
odstrániť nádoby s vodou; k) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne
dotykových
plôch,
kľučiek,
podláh
a predmetov.
(Podrobne
na
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3495 )
- keďže je možnosť účasti na bohoslužbách, nebudem hodinu po slávení už
v chráme, len potrebný čas, ale budem minimálne pol hodiny pred slávením, aby
som mohol poslúžiť, napríklad sviatosťou zmierenia.
- prednostne na slávení by mali byť účastní darcovia úmyslu, za ktorý bude slávená
sv. liturgia. Ak bude slávená za farské spoločenstvo, pozvaní sú v prvom rade
členovia farskej rady tak v Sedliskách, ako aj v Majerovciach.
- nik sa neprihlásil v Sedliskách na službu kantorovania, ani cerkovničenia, ani nik
zatiaľ neprišiel s nejakým nápadom, ako lepšie pri daných dovolených počtoch
v chráme viacerým umožniť účasť na bohoslužbách.
- v rozpise kosenia pri cerkvi v Sedliskách začínajú tento rok Duda Ján a Fedor
Ľubomír, potom Rak Jozef a Liber Stanislav. Kosačka je pripravená na novú
sezónu. Aj benzín je v garáži.
- na chrám prispeli v Sedliskách: z krstu Tomáša Frančíka 50.-; p. Mária Kičinová –
30.- eur., v Majerovciach: Mária Magurová - 50.-eur; Jozef Mikita – 20,-eur; na
zvonicu rod. Pravdová – 30.-eur; Jozef Mikita – 30.-eur; rod. Grechová – 100.-eur;
p. Anna Kuliničová – 50.-eur. Nech vám náš Pán Ježiš Kristus vynahradí vašu
štedrosť.
- zo zbierky na Seminár sa posiela za Sedliská 126.-eur a z Majeroviec 40,30 eur.
Pán Boh zaplať, za vašu štedrosť.
- ak chce niekto, aby som mu posielal oznamy na mail, stačí napísať správu na
sedliská@grkatpo.sk a pridám vás do zoznamu na odoslanie oznamov. Zatiaľ ste 5.
Za pochopenie ďakujem. Uvítam všetky dobré nápady. o. Peter Calko
t.č. 0904 892 358, 0574476186, sedliska@grkatpo.sk (vychádza 01.05.2021 v počte 85 ks)

