Svätouspenský hlas
Dvojtýždenník Gréckokatolíckej cirkvi v Šarišskom Jastrabí

25/2018
.

Svätý Mikuláš Divotvorca (6.12.)

Sv. Mikuláš (z gréckeho slova Nikolaos – víťaz
nad národmi) je príkladom obetavej lásky
k blížnemu a milosrdného prístupu k človeku.
Zo života sv. Mikuláša je málo konkrétnych
údajov a aj tie známe sú okrášlené množstvom
legiend. Bol biskupom v Myrách v Malej Ázii (v
súčasnosti je to mesto Izmir v Turecku).
Bol účastníkom I. Nicejského koncilu v roku
325, na ktorom bránil učenie o Kristovom božstve v spore s Áriánmi. Traduje sa, že na tomto
koncile sa tak rozčúlil, že udrel Ária po tvári.
Za tento čin bol hneď zbavený cirkevnej hodnosti biskupmi na koncile. Hneď po tomto akte
však mali biskupi videnie, kde videli Mikuláša,
ktorý mal po svojej pravici Ježiša Krista
s evanjeliom a po ľavici Bohorodičku
s omoforom. Po tomto videní vrátili Mikulášovi
jeho funkciu. Sv. Mikuláš zasvätil celý svoj život skutkom telesného a duchovného milosrdenstva. Práve táto charakteristická črta jeho
života, množstvo skutkov (pomoc boháčovi,
ktorý schudobnel a chcel zo svojich dcér urobiť
neviestky; zachránil tesne pred smrťou troch
nevinných mužov) a veľké zázraky (utíšenie
búrky na mori; vzkriesenie námorníka, ktorý
spadol z vrchu sťažňa; zjavenie sa vo sne talianskemu kupcovi s pšenicou, aby otočil loď
k Myrám, kde bol veľký hlad; zjavenie sa vo
sne cisárovi a sudcovi, pri nespravodlivom

zajatí vojvodcov; utíšenie búrky na mori
a záchrana pútnikov z Egypta) sa stali príčinou
rýchleho a všeobecného šírenia jeho úcty. Táto
úcta sa významne zväčšuje najmä od vybudovania chrámu na počesť sv. Mikuláša
v Carihrade v 6.storočí. Mnohé bohoslužobné
knihy v 9.storočí už uvádzajú Mikuláša ako
svätca. Z Byzancie sa jeho úcta rozšírila do celého sveta. Veľkú úlohu pri rozširovaní úcty
svätého Mikuláša zohrali aj slovanskí apoštoli
svätí Cyril a Metod. Veľmi dôležitou udalosťou
pri šírení úcty sv. Mikuláša bolo prenesenie jeho ostatkov (9.mája 1087) do Bari v Taliansku.
Talianski kupci pokladali Mikuláša za veľkého
patróna námorníkov a moreplavcov. Mesto Bari
sa tak stalo centrom úcty sv. Mikuláša.
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Nepoškvrnené počatie Panny Márie
sv. Annou (8.12.)
Keď sa anjel pri zvestovaní prihovára
Panne Márii, oslovuje ju: „Raduj sa, plná milosti". Je tu užité grécke slovo
„kecharitomene". Ako keby toto slovo vyjadrovalo podstatu Márie. Mária je „plnosť
milosti". Keby sme to chceli vyjadriť zrozumiteľne a po slovensky, museli by sme povedať, že Panna Mária s celou svojou krásou
od svojho počatia až po slávnu korunováciu
v nebi, je milosť. Panna Mária sa nevytvorila
sama, ale prišla ako Boží dar.
Celá podstata dedičného hriechu spočíva v tom, že človek nechce prijať svoj život a svoje bytie ako milosť Božiu, ale chce si sám svoj život utvárať. Týka sa to rovnako nás, čo chodíme do
chrámu a vyznávame že sme veriaci, ako aj tých, ktorí do svojho života a do svojich myšlienok Pána Boha vôbec nevpustia. Panna Mária prijíma svoje bytie ako Boží dar. Ona sama priznáva:
„veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný". Každý človek, ktorý sa v dôvere Bohu odovzdáva, začína spolu s Pannou Máriou prežívať tieto „veľké veci". V tajomstve tohto sviatku vyznávame, že
Kristus ale i Panna Mária sú prvotinou nového stvorenia. Sv. Ján evanjelista hovorí vo svojom liste: „svet leží v moci zla". Platí to o našom ľudskom svete od okamihu prvotného hriechu. Človek
navedený zlým duchom zhrešil a od tejto chvíle si diabol robí nárok na človeka. Dokonca môžeme
povedať, že aj fakticky vládne v tomto svete.
Ako hovorí Dávid: „Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať."
Toto platí o každom jednom z nás, my všetci sme sa počali „bezbožní a bezmocní" okrem tej, ktorú oslavujeme. Cirkevní otcovia nás učia, že Mária je rajom, do ktorého diabol nikdy nemal prístup. Chcú tým povedať, že Mária nikdy vedome ani podvedome nenadviazala spojenie s diablom.
Už v okamihu svojho počatia bola zvláštnym spôsobom uchránená od dotyku onej neprávosti, v
ktorej sme sa my všetci ostatní počali. Ona prijíma do seba Krista a stáva sa „zbožnou a mocnou".
Milosť a krása spolu súvisia a preto je Mária krásna a to tou krásou, ktorú nazývame svätosť. Mária je krásna a pôvabná, pretože má plnosť Božej priazne a Božieho vyvolenia. Aj my ak sme aspoň čosi pochopili z Máriinej krásnej duše, túžme po tom istom. Skrze Božie Slovo a cirkevných
otcov vidíme a môžeme vidieť Máriu v celej jej kráse. A toto videnie Matky Božej môže mať každý a je to pravé zjavenie, pretože sa objavuje pri štúdiu Písma Svätého a cirkevných otcov. Myseľ
sa sýti Božím Slovom a duch človeka nazerá na krásu Boha a Panny Márie.
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Listy púštnych otcov - o odpustení a láske k blížnemu
Prišiel raz jeden mládenec za starcom a povedal mu:
„Otče, čo mám robiť, pohádal som sa s Cyrilom a nemôžem mu odpustiť to, čo mi urobil. Čo mám
robiť?" Starec na neho pozrel a pokojne odpovedal: „Keď čítaš modlitbu Otče náš, je tam miesto
kde sa hovorí: "odpusť, ako aj ja odpúšťam". Keď teda nabudúce dôjdeš k tomu miestu modlitby,
povedz: „Pane, neodpusť mi, pretože ja nemôžem odpustiť Cyrilovi." Mládenec odpovedal:
„Nemôžem to povedať." Starec uvažoval: „Ale veď nič iné ani povedať nemôžeš."
Skúsil to teda, ale keď došiel k tomu miestu, slová nedokázal vysloviť. Vrátil sa teda k starcovi.
Ten mu odpovedal: „Ak to teda nedokážeš vysloviť, preskoč túto prosbu." Mládenec to skúsil, ale
sa nedalo, pretože táto prosba bola akoby hranicou, ktorá stála medzi jeho záchranou a záhubou.
Znova sa vrátil k starcovi.“A čože, azda sa bojíš že zahynieš? Tak vyskúšaj toto: „Pane, veľmi by
som chcel Cyrilovi odpustiť, ale nemôžem. Odpusť mi natoľko, nakoľko ja chcem odpustiť jemu."
Skúsil to a podarilo sa. Potom zbadal, aké to bolo nerozumné. Nakoniec Cyrilovi odpustil.
***
Dvaja bratia (mnísi) odišli na trh predať svoje výrobky. Akonáhle sa od seba vzdialili, upadol jeden do smilstva. Keď prišiel ten druhý brat, hovorí prvému: „Poď, pôjdeme naspäť do kláštora."
Ten mu ale odpovedal: „Nepôjdem". A opýtal sa ho: „A prečo brat môj?" On mu odpovedal:
„Akonáhle si odišiel, upadol som do hriechu." Druhý brat ho chcel získať a preto ho začal presviedčať: „Keď som od teba odišiel, aj mne sa stalo to isté. Tak poďme, začneme sa namáhavo kajať a Boh nám odpustí."Tak prišli a oznámili starcom čo sa im prihodilo. Oni im nariadili prísne
pokánie a ten nevinný sa kajal za druhého, akoby aj on sám zhrešil. Keď Boh videl jeho láskyplné
úsilie, zjavil sa o niekoľko málo dní komusi zo starcov, že vďaka veľkej láske brata, ktorý nezhrešil, bolo odpustené tomu, ktorý sa hriechu dopustil. To znamená položiť život za svojho brata.
***
Jeden urazený brat prišiel k otcovi Sisovi Tibejskému a hovorí mu: „Ten brat ma urazil a ja mu to
chcem vrátiť.“ Starec ho prosil: „Nerob to, syn môj, je lepšie nechať pomstu Bohu.“ Bratovi sa to
nepáčilo „Nebudem mať pokoj dovtedy, kým sa mu neodplatím.“ Vtedy mu starec hovorí: „Poď,
aspoň sa spolu pomodlíme!“ Vstali a starec povedal: „Bože, Bože náš! Nepotrebujeme tvoju starostlivosť, lebo sa dokážeme pomstiť sami za seba!“ Keď to brat počul, padol starcovi k nohám a
vyznal: Nebudem sa viac súdiť s bratom, odpusť mi!“

Oznamy
Mikulášska zbierka pre vojnou postihnuté deti na Ukrajine - hračky, sladkosti, detské oblečenie,
rukavice, čiapky, šály, hygienické veci — napr. „pampersky“, kefky, pasty, mydlá...
Dary ukladáme ku ikone sv. Mikuláša.
Prvopiatková spoveď - vždy pred sv. liturgiou; spovedanie chorých 7.12. od 8:00
Vianočná spoveď bude v sobotu 22. 12.— zariaďte si už dopredu čas na tento dátum

Liturgický program od 03.12.2018 – 16.12.2018
Dátum

Čas

03.12.
Po.

17:00

Sv. liturgia csl.

† z r. Šenitkovej 173

Svätý prorok Sofoniáš.

04.12.
Ut.

17:00

Sv. liturgia csl.

† z r. Márie Sovičovej 141

Svätá veľkomučenica Barbora,
náš prep. otec Ján Damaský.

05.12.
St.

17:00

Sv. liturgia csl.
Veľká Večiereň

† z r. Zuzany Šoltysovej 54
† Helena Filičková

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený.

06.12.
Št.

07:30
08:00
17:00
18:00

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

Na úmysel darcu
ZBP r. Zuzany Hricovej
Na úmysel darcu

07.12.
Pia.

17:00

Sv. liturgia csl.
Veľká večiereň

ZBP čl. arcibratstva
† z r. Valérie Strukovej

Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup.

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

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

Za farské spoločenstvo
Na úmysel darcu
Na úmysel darcu

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.
Myrovanie

ZBP r. Michala Balušinského
Za farské spoločenstvo
Na úmysel darcu

NEDEĽA 29. TÝŽDŇA PO
PÄŤDESIATNICI.
Náš prepodobný otec Patapios.
4. hlas

10.12.
Po.

17:00

Sv. liturgia csl.

† z r. Heleny Kopčíkovej 146
† Ľubomír Skaličan

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf.

11.12.
Ut.

17:00

Sv. liturgia csl.

† z r. Filičkovej 175

Náš prepodobný otec Daniel
Stĺpnik.

12.12.
St.

07:30

Sv. liturgia csl

† z r. Márie Skaličanovej
† Margita Kerpčárová

13.12.
Št.

17:00

Sv. liturgia csl

† z r. Michala Šenitku 243

14.12.
Pia.

17:00

Sv. liturgia csl

† z r. Šenitkovej 173

15.12.
So.

07:30

Sv. liturgia csl.

† z r. Eliáša Filička 194

Svätý hieromučeník Eleuterios.

16.12.
Ne.

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

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

Za farské spoločenstvo
ZBP r. Jozefa Lazora
Na úmysel darcu

NEDEĽA SVÄTÝCH
PRAOTCOV
Svätý prorok Aggeus.
5. hlas

08.12.
So.

09.12.
Ne.

Program

Úmysel

Liturgický kalendár

Náš otec svätý Mikuláš
Divotvorca, arcibiskup
lykijskej Myry.
Myrovanie
Mikulášska zbierka

Náš prepodobný otec Spiridon
Divotvorca, trimituntský biskup.
Svätí mučeníci Eustratios,
Auxencius, Eugen, Mardarios
a Orest.
Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik.

