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29.04. - Polovica Pä•desiatnice.

oríš,

Slovo pre Teba

30.04. - Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa.
03.05. - Piata nede¾a po Pasche - o Samaritánke. Zbierka na novú nede¾u.
08.05. - Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ. Vo¾nica.
10.05. - Šiesta nede¾a po Pasche - o slepom.
Upratovanie chrámu Baèkov:
02.05. 2015 - p. Zozu¾aková Helena 92, p. Maïarová Veronika 94.
09.05. 2015 - p. Mikulová Helena, p. Pavlišèaková Darina.
Kontrola peòazí Baèkov: Apríl - p. Danko Drahomír 163. Máj - p. Sokirka Marián 76.
Upratovanie chrámu Dargov:
02.05. 2015 -

p. Dobranská Libuša 110,p. Nagyová Helena 113,p. Marunièová Gabriela 125.

09.05. 2015 -

.p. Ferenèíková Alena 123, p. Hodovancová Iveta, p. Goliášová Jana 244

Kontrola peòazí Dargov: Apríl - p. Seman Ján. Máj - p. Ferenèík Radoslav 123.

Oznamy:
Tak ako každý rok, je mesiac máj bohatší na akcie venované mladým, tak je
tomu i teraz. 1. mája sa uskutoèní cyklotúra s vladykom Milanom. Trasa
zaèína pri chráme v Trebišove a konèí vo Ve¾atoch.
2. -3. mája sa uskutoèní odpust mladých v Klokoèove.
8. mája - je naplánovaná túra s vladykom Milanom. Pôjde sa z farnosti
Zemplín na Hatfu (cca 11 km). Bližšie inormácie o akciách môžete pozrie• na
www.aetos.sk, resp. na nástenke v chráme.

BOŽIE ÚSMEVY -

M.W. Edelmanová

V spomienkach istého
duchovného otca sa píše, ako sa ho
jeden mladý muž pýtal, preèo nedokáže
ži• v pokoji a vyrovnanosti. Duchovný
otec mu povedal: „Chýba ti pokoj, lebo
v zime netrpezlivo vyèkávaš, kedy
koneène príde jar. Na jar rozmýš¾aš nad
letnými prácami na poli. Keï v lete
ve¾a pracuješ a máš plno starostí,
netrpezlivo myslíš na to, kedy už práce
skonèia. A keï príde doba odpoèinku,
desíš sa, ko ¾ko práce •a na budúci rok
èaká. Nikdy nie si tam, kde práve si.
Vždy si v mysli niekde inde.“

Farské oznamy:

Pán Ježiš rozmnožil chleby a
nasýtil ve¾ký poèet ¾udí. Potom poslal
apoštolov preè. Asi zbadal ako ich
Židia uznanlivo pot¾apkávajú po
pleciach a hlavne, ako sa im to páèilo. I
Ježiš prešiel na druhú stranu jazera, do
Kafarnauma. Dav totiž na zázrak
reagoval svojsky. Už mali s ním dobré
skúsenosti: uzdravuje, robí zázraky,
nasycuje.... Bol by dobrým krá¾om. A
keï ho ráno nenašli, zapli svoju logiku
a dobehli za ním. A tu sa zaèína ve¾ká
rozprava o Chlebe života. No ako
vidíme, Židia len o svojom
hudú. Ešte
asi mali chutný chlieb medzi zubami a
snívali o ïalšej dávke. A Ježišove
slová, ktoré mieria do duchovnej sféry,
sa od nich odrážajú ako od kameòa.
Všetko púš•ajú cez brucho. Ba
bruchom rozmýš¾ajú: akože máme jes•
tohto proroka? Nevedeli sa ani správne
opýta• na to, èo nechápali. I veru sa
pohádali. My s odstupom èasu vieme,
ako to Ježiš o Chlebe života myslel. Ale
pravdu povediac, ve¾a sme sa
nepouèili. Stále snívame i rozmýš¾ame
ako tí vtedy. Bruchom. „Pane, daj nám
chleba, daj nám
peniaze, daj aby sme
vyhrali v lotérií, daj...“ Keby sme dali
dokopy to, o èo prosíme, zistili by sme,
že sme „echt“ materialisti! Ak by Pán
splnil naše prosby, tak by sme boli
obklopení zlatom, matériou,
konzumom... Èím je to, že èlovek
akoby rozmýš¾al bruchom? Je
„prijemno“ také dôležité, že stále po
òom túžime? Nuž nahrádzame si
nebeský raj pozemskými pôžitkami,
nevieme èaka•, nevieme ís• do
duchovnej dimenzie...! Chceme sa ma•
dobre. Tu a teraz!

Èlovek nemusí ví•azi•. Musí len kona• dobro každý deò”.

KARDINÁLOM ŠPIDLÍKOM

Poznáme to: premárnený èas prináša so
sebou pocit prázdnoty a smútku. Èo
poradi• tomu, kto chce èo najlepšie
využíva• èas? Osvedèenou a múdrou
pomôckou pre správny „time
management“ je „Age quod agis!“, èo
znamená „Rob, èo práve máš robi•!“
Èas pre odpoèinok nie je vhodný na to,
aby si myslel na prácu. Ale aj práca
vyžaduje, aby všetka tvoja pozornos•
bola sústredená na òu, a nie na to, èo
bude po nej. Chví¾a modlitby nie je
vhodná na to, aby si myslel na prácu èi
odpoèinok. Pokia¾ s niekým hov
pokús sa sústredi• na to, èo ti hovorí.
Ale je dobré na to zabudnú•, keï si
¾ahneš spa•.

Keï èlovek rozmýš¾a bruchom.

Slovo pre Teba
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PRE DUŠU

Vie sa o mne, že keï jazdím, mám rád rýchlos•. Raz, keï
som sa ponáh¾al za svojimi neodkladnými povinnos•ami medzi mladými, v spätnom
zrkadle som si všimol policajné auto, ako sa rýchlo ku mne približuje. Rozsvietili
všetky majáky vyzeralo to, že sa chystajú ma zastavi•. Zrazu som zaregistroval
gestikuláciu vo vnútri policajného auta, asi ma policajti spoznali a rozhodli sa, že ma
nechajú tak. (to je výhoda mojej popularity.) Majáky na aute zhasli. Úplne náhodou
sme sa ocitli ved¾a seba èakajú
c na ve¾kej križovatke. Tváre všetkých štyroch
policajtov na mòa h¾adeli. Dotkol sa ma ¾ahký Boží úsmev a ja som stiahol svoje
okienko a požehnal som im. Inštinktívne zložili svoje èapice a každý z nich sa
diskrétne prežehnal. Nato všetci zdvihli hlavy a dostali obrovský záchvat smiechu. I
ja som sa smial. Keï sa rozsvietila zelená, každý z nás vyštartoval za svojou prácou.
Smiech a humor mám rád. Je to skutoèný prejav Božej priazne. Škoda, že som
doteraz nevidel umelecké dielo, kde by sa Pán Je
žiš smial od ucha k uchu. Škoda, on,
dokonalý èlovek, musel ma• predsa ohromný zmysel pre humor.
(Guy Gilbert)

Gréckokatolícka cirkev farnost Bakov
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LITURGICKÝ PROGRAM
27. Apríl - 03. Máj 2015

Deò
Pondelok

18.00 + Ján, Mária, Jozef
( rod. Antolikova)
Moleben k Bohorodièke.

27.04.
Utorok
28.04.
Streda
29.04.

8.00

17.00
18.00

Dargov

01.05.

16.45 Moleben k Bohorodièke.
17.00 + Ján, Ján, Mária
(rod. Strenkova)

Spovedanie chorých.

sviatos• zmierenia

+ Helena, pan.
( rod. Keše¾ova )

16.30 sviatos• zmierenia
18.00 + Ján, Mária

30.04.

( rod. Strenkova)

8.00 * Ctite¾ov Božského
Srdca a ruženca
Vo¾nica.

8.00 * Ctite¾ov Božského
Srdca a ruženca
Vo¾nica.

8.30

10.00

Sobota
02.05.
Nede¾a
03.05.

* farské spoloèenstvo

* Juraj

( rod. Rusnákova)
14.00 Akatist požehnania rodín.

04. - 10 . Máj 2015
Pondelok
04.05.
Utorok

16.45 Moleben k Bohorodièke.
17.00 + Michal, pan.
8.00

( rod. Varcholova)
Moleben k Bohorodièke.

+ Ján Kos•
(bohuznáma)
3 .hodinka.

05.05.
Streda
06.05.

18.00 + Verona, Ján

(rod. Sokirkova )

18.00

+ Michal, pan.

17.00 + Ján, Helena, pan.
( rod. Lenèákova)

( rod. Malinièova )

8.00 + Mária, Juraj

Štvrtok
07.05.

( rod. Kondášova)

Piatok
08.05.

Vo¾nica.

Vo¾nica.

Sobota
09.05.
Nede¾a
10.05.

10.00 * farské spoloèenstvo

8.30 * Libuša, Mária, Mária
( rod. Varcholova )

14.00

ROÈNÍK VII.

ODPOÈÍVA•

* Michal

( rod. Malinièova)
3 .hodinka. Spovedanie chorých.

Štvrtok

Piatok

VEDIE• SPRÁVNE

Bohoslužby
Baèkov

è

Akatist k Bohorodièke.

Jedna stará legenda hovorí, ako
sa jeden náhodný okoloidúci
podivil, že svätý Ján evanjelista
sa hrá s malými zajaèikmi.
Predstavoval si, že tento svätec
sa buï neustále modlí alebo sa
nepretržite snaží by• živým
príkladom, ako ži• lásku k
blížnemu, o ktorej tak rád
hovorieval. Ján mu však
povedal: „Struna luku nesmie
by• stále napnutá, inak
praskne.“ Aj Ježiš vedel správne
odpoèíva• a viedol k tomu aj
apoštolov. V živote každého
èloveka „je èas“ vydáva• svoje
sily dobrému dielu (lásk
ek
blížnemu, k Bohu, zvádza• boje
s vlastnými chybami). Niekedy
je však èas si oddýchnu•,
vypnú• od všetkého èas
vychutna• si krásy prírody,
hudby, Božiu blízkos•,
priate¾stvo.

V HORÁCH SOM SA
NAUÈIL...
Jeden horolezec hovorí: „Vo
vysokých horách som sa nauèil,
aké je dôležité drža• sa správnej
cesty. Nieko¾kokrát som sa
nepozornos•ou alebo snahou
skráti• si cestu dostal do
komplikovanej situácie. Je
zrejmé, že èím je terén
nároènejší, tým dôležitejšie je
nezís• z cesty.“ Aj v našom
živote platí, že „na vrchol“
žiadne skratky nevedú. Je
dôležité neschádza• z cesty,
drža• sa tej správnej, na ktorej sa
nám Boh ponúka ako
sprievodca. Držme sa ho.
Nemáme nadbytok èasu a síl,
aby sme chodili skratkami.

Farský spravodaj veriacich obcí Baèkova a Dargova
, vychádza každý druhý týždeò
Vydáva Gréckokatolícka farnos• v Baèkove
*( : Gréckokatolícka cirkev, farnos• Baèkov 34, Baèkov 076 61, : 056/678 34 54; roèník VII., Èíslo 9
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Dvojtýždenník farského spoloèenstva Baèkova a Dargova
Ako ži• svätos• každý deò?
Èasto sa hovorí, že je •ažké by• svätým, takmer nedosiahnute¾ná méta. Ale
sám apoštol Pavol nás v svojom liste Korin•anom nazýva, "vy moji svätí" Ako to
teda s tou svätos•ou je? Dá sa ži• v dnešnom svete? Ráno vstanem, obliekam deti,
zase nestíhame, snažia sa zo všetkych síl na•ahova• èas. Okrem toho poèúvam
všeobecnú nespokojnos• na obsah chladnièky. Mám za sebou •ažkú noc.
Nervózniem. Som ochotná v pokoji prejs• touto situáciou, rozlúèi• sa a odpusti• si
tých pár "teplých" slov? Utekám s najme
nšou do obchodu. Je deò akcií, všetko je
plné, ¾udia sa predierajú a šomrú. Môj nákupný zoznam je dlhý a Zuzanka zaèína
prejavova• nespokojnos•, tlaèí sa von z koèíka, krièí "lízatko" a pri•ahuje pozornos•
davu. Mám už toho plné zuby. Vezmem ju na ruky, koèík v druhej a horúèkovite
uvažujem, èo mi ešte chýba. Pri pokladni ma ešte ktosi aj predbehol. Som ochotná sa
zastavi•, žehna• okoliu a hodi• v tichu strelnú modlitbu? Zastavujeme sa na ihrisku.
Zuzanka strèila do chlapèeka a poèujem štip¾avú
poznámku na jej adresu. Iná
mamièka sa mi pos•ažuje, cítim trpkos•, aj ja s touto vecou bojujem u detí. Viem
povzbudi•, hoc sama na tom padám? Viem poteši•, hoc nemám síl? Prídeme domov.
Sadám si k poèítaèu, otváram poštu, dcérka mi vylezie na kolená a dožaduje sa
pozornosti. Možnos• surfova• a chatova• s kamoškou je taká lákavá. Viem ustúpi•,
odloži• internet a venova• sa jej? Veï, keï zaspí, viem sa k tomu v pokoji vráti•.
Bežíme po zvyšných do škôlky. Uèite¾ka sa s•ažuje, že stredný èosi vyvi
edol. Viem,
je živý, i keï možno práve toto nebola úplne jeho vina. Viem ju pochopi•, má za
sebou •ažký deò a da• jej najavo svoju vïaku za jej prácu? Deti mám zrazu doma.
Besnia sa a mne už dochádzajú všetky sily. V pokoji vstanem a navrhnem im
spoloènú hru alebo nechám situáciu vyhroti• a ubližujem svojimi výrokmi? Veèer
príde manžel domov. Nemá náladu, je hladný, nie, nakúpi• nejde, hoc vajíèka by sa
nám k veèeri zišli. Obaja sme vyèerpaní. Usmejem sa na neho, objímem a poviem, že
sa teším, ž e je koneène doma, alebo zlostne zavrèím? Malé, nepodstatné, akoby
nedôležité, dennodenné boje. Vyhrám, alebo opä• padám. Pán nám celý èas
našepkáva, èo je správne. Ak ich zvládnem a poèujem ho, verím, že toto je svätos•.
Ak nie, poprosím o odpustenie a zajtra zaèínam nanovo.
(Internet)
“

Stavba domu trvá dlho, jeho búranie len pár hodín.”

(Gabriele Kuby)

