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Ako chrániť rodinu od diabla podľa sv. Šarbela
Makhloufa
Svätý Šarbel bol skromný maronitský pustovník, ktorý zomrel v roku 1898 a
odvtedy je dobre známy vďaka nespočetným zázrakom, ktoré sa pripisujú jeho príhovoru.
Bol to svätý kňaz v blízkom spojení s Ježišom and mal veľkú múdrosť, ktorá bola ovocím
jeho hlbokých modlitieb.
V jeho písomnostiach, z ktorých niektoré môžeme nájsť v knihe Love is a Radiant Light:
The Life & Words of Saint Charbel, píše o rodine a o jej najväčšom nepriateľovi –
diablovi. Jeho myšlienky na túto tému sú ďalej rozvité v tomto dokumente na SlideShare,
ktorý obsahuje jeho hlbokú múdrosť (dokument je v angličtine, pozn. red.)
Vysvetľuje, že diabol vždy sústredil svoju energiu na zničenie rodiny, pretože rodina tak
veľmi pripomína obraz Boha.
Rodina je základ Božieho plánu; a všetky sily zla sústredia svoju zlobu na zničenie
rodiny pretože vedia, že zničením rodiny sa otrasie samotný základ Božej vôle. Boj Zlého
proti Pánovi je vojnou proti rodine a boj Zlého proti rodine je v samom centre vojny proti
Bohu. Pretože rodina je obrazom Boha od začiatku stvorenia tohto vesmíru, Zlý sa
sústredí na zničenie rodiny – samotného základu Božieho plánu.
Nemusíme dlho hľadať, aby sme videli dôkazy o tomto satanovom pláne v našom svete,
keďže rodina sa v našej modernej kultúre čoraz viac fragmentuje a rozdeľuje.
Svätý Šarbel radí rodinám, ako sa môžu pred útokmi Nepriateľa brániť:
Chráňte svoje rodiny a držte ich od úkladov Zlého skrze Božiu prítomnosť. Ochraňujte ich
a udržiavajte skrze modlitby a rozhovory, skrze vzájomné porozumenie a odpúšťanie,
skrze úprimnosť a vernosť a najmä skrze počúvanie. Počúvajte sa navzájom ušami,
očami, srdciami, ústami a dlaňami vašich rúk a udržujte burácajúci hluk tohto sveta
ďaleko od vašich domovov pretože je ako zúriaca búrka, ako prudké vlny; keď sa dostane
dnu, zmietne všetko a všetkých rozoženie. Uchovávajte teplo rodiny, pretože ani teplo
celého sveta ho nemôže nahradiť.

Je zaujímavé, ako veľmi sv. Šarbel zdôrazňuje potrebu „udržať burácajúci rev tohto sveta
ďaleko od domova.“ Keďže žil v druhej polovici 19. storočia, sv. Šarbel by si nikdy
nevedel predstaviť, koľko hluku vtrhlo do našich domovov za posledných 50 či 60 rokov a
aké je náročné nájsť ticho. Avšak, rodina je dnes naozaj hlboko zasiahnutá touto inváziou
hluku.
Môžeme sa učiť z veľkej múdrosti sv. Šarbela, ak sme ochotní počúvať tohto
pokorného mnícha. Ak chceme ochraňovať naše domovy od vplyvu diabla, snažme sa
vytvárať kultúru počúvania, usilujúc sa o zmiernenie hluku v našich domovoch,
udržiavajme v ňom rozhovory, porozumenie a odpúšťanie.
https://aleteia.org/2019/07/24/how-to-protect-your-family-from-the-devil-according-to-stcharbel-makhlouf/
preklad: Lucia Froncová (www.zastolom.sk)

Farské oznamy
V nedeľu 8.12.máme sviatok-Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou, po
svätej liturgii bude myrovanie. Poobede o 17.00 bude bábkove divadlo pre deti a rodičov
v refektári otcov Jezuitov. Vchádza sa tam plechovou bránou cez ul. Františkánska 34b,
kde sa dá vo vnútri zaparkovať. Po divadle nás navštívi aj svätý Mikuláš. Jeho darčekom
pre deti je aj spomínané bábkove divadllo. Hrať sa bude rozprávka Žabí princ. Všetci ste
srdečne pozvaní.
Sviatosť zmierenia – budete môct prijat stále pred a po svätých liturgiách.
Zbor svätého Jakuba – v piatok 13.12. o 18.00 bude koncert zboru svätého
Jakuba(zbor gréckokatolíckch kňazov) v kostole v Šenkviciach. Všetci ste pozvaní.
Farská veselica výťažok z farskej veselice bol 1550 eur. Peniaze sa použijú na
splátku fary a na projekty pre deti.
Zbierka Prešov - bratislavská eparchia vyhlasuje zbierku na pomoc rodinám, ktoré
prišli o svoje byty v postihnutom dome v Prešove. Svoje dary budete môcť odovzdať
v nedeľu 15.12. pri svätej liturgii namiesto zvončeka. Za tých čo zomreli bude vo štvrtok
po svätej liturgii slávená panychída za zosnulých.
Zbierka na farnosť – v nedeľu 15.12. tak ako bolo vyhlásené bude zbierka na
farnosť. Prispieť môžete svoje dary do krabice na to určenej v chráme po svätej liturgii.
Bude sa prispievať obálkovým spôsobom (dám peniaze do obálky). Je to preto aby ste sa
mali čas o tom doma prozprávať a aby ste zvážili koľko môžete prispieť. Chcem Vás
poprosiť o modlitbu na tento účel a o Vašu štedrosť. Každý z Vás si bude môcť za Váš
dar zobrať jednu z ponúknutých vecí v chráme. Potrebujeme ešte splatiť posledných 6000
eur za faru najneskôr do konca marca a tiež z týchto peňazí podporujeme projekty pre deti.
Ďakujeme.
Vianočné pásmo – nacvičovanie vianočných kolied bude v nedeľu 15.12. o 17.00
na fare. Kto by sa mal chuť zapojiť - ste vítaní.

Zimný eparchiální tábor - Pozývame mládež vo veku od 14 rokov na už v poradí
piaty Zimný Eparchiálny Tábor (ZET 2019), ktorý sa uskutoční na pútnickom mieste
Skalka pri Trenčíne v termíne od 27.12.2019 do 30.12.2019.
Téma tábora: Identita kresťana – „Komuže prirovnám toto pokolenie? (Mt 11,16)
Prihlasovanie a ďalšie informácie môžete získať na web stránke našej Bratislavskej
eparchie: https://forms.gle/FvfAi8rSi4DWN9488
Termín nahlasovania necháme otvorený do nedele 15.12.2019.
Registrácia na ZET 2019 je elektronická prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA na
web stránke eparchie: https://forms.gle/FvfAi8rSi4DWN9488
Hosťom podujatia bude gréckokatolícky saleziánsky kňaz o. Peter Ondrej SDB zo Žiliny,
ktorý v sobotu 28.12.2019 povedie katechéz
Zbierka na misie - minulú nedeľu bola zbierka na charitu do Prešova 150 eur.
Zvonček za mesiac november bol v Trnave – 584eur a Piešťany – 52eur

Gréckokatolícka cirkev svätého apoštola a evanjelistu
Lukáša – rímskokatolícky kostol svätej Heleny

Liturgický program
Deň

Utorok
10.12.
Svätí mučeníci Ménas
a ostatní.

Štvrtok
12.12.
Náš prepodobná otec
Lazár divotvorca.

Nedeľa svätých
praotcov.
15.12.

Pondelok
16.12.
Svätý prorok Aggeus.

čas

intencia

Kde

17 30

Svätá liturgia

*Tatiana

Kostol
sv. Heleny

17 30

Svätá liturgia

*Tatiana

Kostol
sv. Heleny

Svätá liturgia

+Ján, Mária..

Piešťany

10 00

Svätá liturgia

*za farnosť

Kostol
sv. Heleny

17 30

Večiereň

07 30

Kaplnka na
fare

Utorok
17.12.
Svätí prorok Daniel
a traja mládenci.

Štvrtok
19.12.
Svätý mučeník Bonifác

Nedeľa pred
Kristovým
narodením svätých otcov.
22.12.

Svätá liturgia

*Viktória
Denisa

Kostol
sv. Heleny

30

Svätá liturgia

*Marek
František
Andrej

Kostol
sv. Heleny

10 00

Svätá liturgia
Modlitby za
uzdravenie a
oslobodenie

17 30

17

*za farnosť

Kostol
sv. Heleny

Gréckokatolícka cirkev, farnosť svätého apoštola a evanjelistu Lukáša,
ul. Mikuláša Kopernika 32, 917 01 Trnava, o. František Fedorišin , farár 0911 711 304.

