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Ďalšia forma našej existencie.
V keď v časoch Ježiša Krista bolo mnohé
iné ako dnes, jedna vec
však zostáva rovnaká.
Realita smrti. Pravda
smrti je jav, ktorému ľudia
museli
čeliť
v minulosti
rovnako,
ako my dnes.
Evanjelium
nám
hovorí, že smrť zaúradovala veľmi bolestne. Zasiahla
vdovu,
ktorej
zomrel syn. Pre túto ženu to bola najväčšia
strata. Bolesť vdovy teda
ľudským spôsobom vieme sčasti pochopiť.
Prvá vec, nad ktorou si môžeme lámať
hlavu je: Prečo vlastne
človek musí zomrieť?
Takto o tom píše apoštol
Pavol: „Odplata
za
hriech
je
smrť.“ Nuž
a keďže každý z nás je
hriechom
poznačený,
smrť sa týka každého
z nás. Avšak Sväté Písmo hovorí o troch druhoch smrti. Rozlišuje:
Telesnú smrť – kde

sa jedná o biologické
ukončenie ľudského života.
Duchovnú smrť počas života – kde ide
o prerušenie
vzťahu
a kontaktu
s Bohom.
Tento stav však môže
kedykoľvek počas života zmeniť svojim návratom k Bohu.
Večná
duchovná
smrť – pokiaľ človek
v stave duchovnej smrti
zotrvá až do svojej telesnej smrti, hrozí večná
smrť. Na tomto stave sa
už nedá zmeniť nič.
Dnes sme počuli,
ako rieši problém telesnej smrti Ježiš, že jednoducho
povie: Mládenec, hovorím
ti, vstaň!
Oživenie mládenca
z mesta Naim nám jasne hovorí, že Božia moc
je silnejšia než smrť. Telesná smrť nie je definitívnym koncom, aj keď
sa to tak javí.
...
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Znášať krivdy je lepšie, ako páchať neprávosť
To nie je pravá trpezlivosť, ktorá chce trpieť len toľko, koľko sa jej
vidí, a len od koho jej to vyhovuje.
Pravý trpiteľ nehľadí na to, aký človek ho skusuje: či je to jeho
predstavený, seberovný, alebo podriadený; či je to človek nábožný
a svätý, alebo zlý a nehodný.
Ale nech sa mu dostane kedykoľvek, koľkokoľvek a akéhokoľvek
utrpenia od hocktorého stvorenia, všetko bez rozdielu prijíma ako
z ruky Božej a považuje to za veľký zisk.
Lebo pred Bohom ani najmenšie utrpenie, znášaný z lásky
k Bohu, nemôže ostať bez odmeny.
Pripravuj sa teda do boja, ak chceš zvíťaziť.
Bez boja nemôžeš dosiahnuť korunu trpezlivosti.
Keď nechceš trpieť, pohŕdaš korunou.
Ale ak chceš byť korunovaný, bojuj mužne a znášaj trpezlivo.
Bez práce niet odpočinku, bez boja niet víťazstva.
Tvoja milosť, Pane, nech mi umožní, čo sa mojej prirodzenosti zdá
nemožné.

Farské oznamy

Keď ste nastúpili
cestu ku kresťanskej
dokonalosti,
nezanechávajte ju, ale
vždy sa snažte
rozmnožiť začaté.
(z poučení sv. Antona
Veľkého )
Gréckokatolícka Cirkev
farnosť Kuzmice

•

Pre počty v cerkvi na svätých liturgiách sledujte
oznamy v médiách.

•

Tiež je potrebné sledovať semafor, ktorý platí aj na bohoslužby.

•

V exteriéri môže byť väčšie
množstvo ľudí.

•

V zakrestii máme ponuku
troch publikácii. Môžte si
ich zakúpiť.
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Nech Vás Boh žehná!

Z knihy: „Ako sa v nás začína kresťanský život?“
Primát patrí Božej milosti

Formovanie uprostred Cirkvi

Za povšimnutie stoja slová apoštola: „A hriech už nebude panovať
nad vami, lebo nie ste pod zákonom,
ale pod milosťou“ (Rim 6, 14). Dávajú
nám pochopiť, že sila, ktorá v našej
padnutej prirodzenosti nás tiahne
k hriechu, nie je úplne vykorenená
krstom, ale iba daná do stavu,
v ktorom nemá nad nami žiadnu moc,
žiadnu vládu, aby sme jej slúžili. Ale
stále v nás žije a koná, ale už nie ako
náš pán. Primát patrí Božej milosti
a duši, ktorá sa jej vedome oddáva.

S vä t ý Te o fa n Za t vor n i k
v ďalšej kapitole vysvetľuje, že milosť, ktorá zostúpi na nemluvniatko
pri krste, má rovnaké účinky, ako
keby jeho slobodná vôľa sa zúčastnila tohto úkonu. Predpokladom je
presvedčenie, ktoré je zároveň aj
podmienkou, že v budúcnosti, keď
nadobudne poznania a užívanie slobodnej vôle, sám sa rozhodne pre
zasvätenie sa Bohu s radosťou
a vďakou, že mohol požívať blahodarné účinky milosti už od útleho
veku. Naplnenie tejto podmienky
pred Bohom a Cirkvou sľubujú rodičia a krstní rodičia a zaväzujú sa
výchovou priviesť dieťa k naplneniu
tejto podmienky.
A tak skrze krst semeno života
v Kristovi je vložené do nemluvniatka
a jestvuje v ňom; ale je to akoby nejestvovalo: účinkuje v ňom ako vzdelávacia sila. Duchovný život, zrodený
milosťou krstu v nemluvniatku, stáva
sa vlastníctvom človeka a prejavuje
sa v ňom v úplnej forme nie iba skrze milosť, ale tiež skrze charakter rozumného stvorenia, ktoré prichádzajúc k chápaniu svojím vlastným úkonom vôle zasvätí sa Bohu, otvorí sa
pre moc milosti v sebe a prijíma ju
s túžbou, radosťou a vďačnosťou. Do
toho času skutočný duchovný život
je v ňom aktívny, ale to je akoby bez
jeho poznania; účinkuje v ňom, ale
akoby ešte nebol jeho vlastný. Ale od
minúty
uvedomenia
si
a rozhodnutia, stáva sa jeho vlastným, nie iba skrze milosť, ...

Svätý Teofan Zatvornik pokračuje vo vysvetľovaní účinkov krstu.
Poukazuje na zmenu, ktorá sa odohráva v človeku a ako má vnímať pokušenia, ktoré po krste prichádzajú.
Týmto dáva základ pre nutnosť pochopenia a prijatia asketického života. Boh dáva milosť zadarmo, ale
očakáva, že človek, ktorý ju hľadá
a prijíma, sa úplne zasvätí Bohu. Toto sa odohráva v pokání, ktoré spočíva v odmietnutí ponúk, ktoré prichádzajú od hriechu, ktorý sa neustále
snaží obnoviť svoju vládu v srdci človeka. Svätý Teofan Zatvornik vo svojom diele sa venuje tomuto duchovnému zápasu, opisuje jeho detaily,
triky nepriateľa a zbrane, ktorým sa
pokrstený môže uchrániť. Najprv
však venuje niekoľko kapitol krstu
a výchove detí a mládeže.
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21. ned. po ZSD

17,00 -- + Zuzana +p!
/ Kandračová

17,00 -- + Anna
/ K. Rimarová

-

-

17,00 -- + Ivan Ján
/ Labičová
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Týždeň po 20. nedeli po ZSD

08,00 -- ** rod. Uliková

18,00 – + Juraj Júlia Petrík
/ Dudičová

18,00 – + Elena
/Vašková

08,00 -- ** Pavol s rod.
/ Verebová

08,00 -- + Helena + p!
/ r. Vašková

18,00 – + Andrej Jolana
Štefan Radoslav / Dudičová

