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Dvojtýždenník Gréckokatolíckej cirkvi v Šarišskom Jastrabí
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Zoslanie Svätého Ducha

Tropár, 8. hlas: Požehnaný si, Kriste, Bože náš: rybárov si urobil nado všetko múdrymi,
keďže si im zoslal Ducha Svätého, a cez nich si celý svet ulovil, Milujúci človeka, sláva tebe.

DARY DUCHA A DAR DUCHA
Obdobie, ktoré v Cirkvi – a vôbec, v celom kresťanstve – prežívame, je často označované ako „Nové Turice“. Od II. Vatikánskeho koncilu sa dary Ducha Svätého, charizmy,
dostávajú stále viac a viac do popredia. A je to dobré.
Diabol je ale vynikajúci psychológ a stratég a vie si rady aj v tejto situácii. Jeho štandardná
stratégia preháňania veľmi dobre funguje aj v tejto oblasti. Výsledkom toho potom je, že
sa dary Ducha Svätého zdôrazňujú až tak, že je to na úkor a zakrývajú Dar Ducha Svätého.
A keď k tomuto príde, je to zlé…
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Dary Ducha Svätého:
V Biblii a v dejinách Cirkvi vidíme nespočetné príklady toho, že Boh prostredníctvom svojho Ducha dáva svojim nasledovníkom mnohé a veľmi mocné dary. II.
Vatikánsky koncil na túto adresu hovorí: „Okrem toho ten istý Duch Svätý posväcuje, vedie a čnosťami ozdobuje ľud Boží nielen prostredníctvom sviatostí a služieb, ale aj tým, že rozdeľuje medzi veriacimi všetkých stavov zvláštne milosti udeľujúc (ich) každému osobitne, ako chce„ (1Kor 12,11), pomocou ktorých robí ich
schopnými a ochotnými, aby sa podujali na rozličné diela a úlohy, užitočné na obnovu a ďalší vzrast Cirkvi, ako je napísané: Každý však dostáva prejavy Ducha na
všeobecný úžitok„ (1Kor 12,7). Tieto charizmy, či už neobyčajné alebo aj bežnejšie
a rozšírenejšie, treba prijímať s vďakou a potechou, pretože obzvlášť zodpovedajú
potrebám Cirkvi a sú jej na osoh.“ (Lumen Genciu [gencium] 12).

Tieto dary Ducha zdôrazňuje už Ježiš, keď o ne opiera svoje ohlasovanie
Evanjelia. Biblia na túto tému hovorí: „19 Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a
poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“
20 Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: „Ty
si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ 21 Práve v tú hodinu uzdravil
mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. 22
A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia,
chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa
hlása evanjelium. 23 A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.““ (Lk 7,19–23).
A inde Ježiš vraví: „Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec,
ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. 11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo
mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!“ (Jn 14,10n).
Tieto dary boli veľmi dôležité aj pre apoštolov. Biblia opäť konštatuje,
že apoštoli sa po zoslaní Ducha Svätého „rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a
ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.“ (Mk 16,20). Pavol apoštol podáva prvý zoznam typických Darov Ducha: „7 Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. 8 Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný
podľa toho istého Ducha slovo poznania, 9 iný vieru v tom istom Duchu a iný v
tom istom Duchu dar uzdravovať, 10 iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať,
iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. 11 Ale
toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce.“ (1
Kor 12,7–11). Pavol zároveň poukazuje na účel chariziem, keď vraví: „Každý však
dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok.“.
To je dôležité! Umožňuje nám to totiž dokonale pochopiť, aký účel tieto dary
Ducha Svätého pre nás majú: Sú to nástroje služby a evanjelizácie. Duch ich dáva
ľuďom preto, aby s ich pomocou mohli účinnejšie ohlasovať Božie slovo, aby cez ne
Boh potvrdil pravdivosť ohlasovania a aby sme v ich moci mohli účinnejšie slúžiť
našim bratom a sestrám. Z toho vyplývajú dva závery:
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Dary Ducha Svätého nie sú určené na naše posvätenie. Nie sú nástrojom
nášho vlastného zbožštenia (azda s výnimkou charizmy modlitby v jazykoch, ktorá jediná
buduje v prvom rade, kto sa v jazykoch modlí). Sú to nástroje, ktoré nám pomáhajú slúžiť iným ľuďom.
Preto tieto dary nie sú ani známkou svätosti, či správnosti života toho, cez koho sa
prejavujú. Skôr sú prejavom lásky Boha, ktorý mocou chariziem slúži ľuďom aj prostredníctvom hriešnych a nedokonalých ľudí a nečaká, kým sa z nich stanú svätci. Philippe
Madre spomína zo svojich skúseností príbeh ženy, ktorá bola veľmi vlažnou, skôr
„nepraktizujúcou“ a formálnou kresťanskou a na ktorej sa pri návšteve nemocnice náhle a nečakane objavila charizma uzdravovania! Sám Ježiš nás varuje pred tým,
aby sme tieto dary a skutky cez ne konané považovali za dôkaz svätosti! Vraví: „22 Mnohí mi v onen deň povedia: „Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene?
Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?“ 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“ (Mt 7,22n). (pokračovanie v budúcom čísle)

Farské oznamy:
Odpustová slávnosť v kaplnke na Šoltísej sa bude konať na sviatok Proroka
Eliáša
Zapisovanie intencií na Júl až December
26.5. Pozývame na Romfest do Raslavíc
27. 5. Pozývame na Archieparchálny odpust v Krásnom Brode

2. 6. bude 9. Metropolitná púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii.
Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2018
Pozývame na Stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2018. Letné stretnutia budú
prebiehať v nasledujúcich turnusoch: 1. turnus: 08.07. – 13.07. 2018 (9 - 11 r)
2. turnus: 15.07. – 20.07. 2018 (15 a viac )
3. turnus: 22.07. – 27.07. 2018 (12-14 r.)
4. turnus: 29.07. – 03.08. 2018 (09 - 11 r)
5. turnus: 12.08. – 17.08. 2018 (12 - 14 r)
6. turnus: 19.08. – 24.08. 2018 (09 - 11 r)
7. turnus: 26.08 - 31.08. 2018 (15 a viac )
Chceme upozorniť, aby záujemcovia nečakali s prihlasovaním až do posledného možného dňa
pre prihlásenie, ale aby sa nahlásili priebežne. Termín nahlasovania je neobmedzený. Cena
pobytu je r ovnaká pre všetkých účastníkov 58 € osoba/pobyt. Registr ácia na tur nusy je
elektronicky prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA .: http://www.gmcbarka.sk/letnestretnutia-mladeze-2018/ Pre akékoľvek ďalšie informácie kontaktujte: o. Patrik Maľarčík, o.
Erich Eštvan: 057 / 44 90 290, 44 90 761, email: skolacentrum@centrum.sk

Liturgický program od 21.5.2018 – 3.6.2018
Dátum

Čas

Program

Úmysel
ZBP r. Rinkovskej
ZBP r. Sakalovej

Liturgický kalendár
Pondelok Svätého Ducha
Najsvätejšia Trojica
Posvätenie zasiateho poľa

21.5.
Po.

18:00

Sv. liturgia csl.

22.5.
Ut.

18:00

Sv. liturgia csl.

† Ľubomír Skaličan
† Anna Struková

Sv. Konštantín a Helena

23.5.
St.

18:00

Sv. liturgia csl

ZBP r. Ľubomíra Rešetára 85
† Z r. Ľubomíra Rešetára 85

Prepodobný otec Michal

24.5.
Št.

18:00

Sv. liturgia csl

† Z r. Viery Stašenkovej

Prepodobný otec Simeon

25.5.
Pia.

18:00

Sv. liturgia csl

† Dávid Sekelský 40dňová
† Anna Šimová 40dňová

Tretie nájdenie hlavy Jána
krstiteľa Voľnica

26.5.
So.

08:00

Sv. liturgia csl.

† Z r. Márie Šoltisovej

Zakončenie Päťdesiatnice

27.5.
Ne.

10:00
11:30

Sv. liturgia csl.
Sv. liturgia rom.

28.5.
Po.

18:00

Sv. liturgia csl.

† Z r. Kravčíkovej 35
† Mária Kravcová

Prepodobný otec Nikita

29.5.
Ut.

18:00

Sv. liturgia csl.

† Z r. Zuzany Krafčíkovej 166
† Helena Filičková

Prepodobná mučenica Teodózia

30.5.
St.

18:00

Sv. liturgia csl

31.5.
Št.

18:00

Sv. liturgia csl

ZBP r. Heleny Kravčíkovej

Najsvätejšej eucharistie

1.6.
Pia.

08:00
18:00

Spoveď chorých
Sv. liturgia csl

ZBP členov arcibratstva sv. ruženca

Sv. mučeník Justín

2.6.
So.

09:00

Sv. liturgia csl

† Katarína Rešetárová ročná
† František Rabatin ročná

Sv. Nikefor vyznávač

3.6.
Ne.

07:30
08:00
10:00
11:30
15:00

Utiereň
Sv. liturgia csl.
Sv. liturgia sl.
Sv. liturgia rom.
Večiereň

ZBP r. Ivana kopčíka 224
Na úmysel darcu

† Juraj Filičko ročná
† Emil Filičko

Za farské spoločenstvo
ZBP r. Šalamonovej
Na úmysel darcu

1. nedeľa po ZSD Všetkých svätých
Zbierka pre Farnosť

Prepodobný otec Izák

2. nedeľa po ZSD

