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slovíčko o SLOVE
Kedy ste sa naposledy zachovali márnotratne? Kedy ste si dovolili niečo, čo ste si
podľa svojho rozpočtu nemali dovoliť? Alebo kedy ste venovali čas jednému človekovi bez
toho, aby ste pozerali na hodinky či na svoj časový rozvrh? Na prvý pohľad sú to zvláštne
otázky. Môžeme vôbec žiť márnivo? Nie je to nezodpovedné? Skôr sme boli vychovaní tak,
aby sme ničím neplytvali. Už ako deti nás rodičia učili, aby sme zjedli všetko, čo nám dajú,
aby sme zbytočne nenechávali zažaté svetlo či tiecť vodu počas čistenia zubov... Na druhej
strane takmer denne pozorujeme, ako sa okolo nás plytvá. Vyhadzujú sa potraviny, dokonca
sa vraj do prístrojov tajne dáva akási súčiastka, ktorá po uplynutí určitej doby spôsobí ich
pokazenie. Má sa tak pomôcť udržať tok ekonomiky. Všetci tiež poznáme to zdôvodnenie
hospodárskej krízy, ktorá je vraj krízou našej spotreby. Kupujeme viac, ako potrebujeme.
Preto je dôležité šetriť a neplytvať.
Keď sa ale pozrieme na evanjelium Kvetnej nedele (Jn 12, 1-18), na jeho začiatku
niekto zbadá jasný príklad plytvania. Nachádzame sa v dome Lazára, ktorého Pán Ježiš
vzkriesil z mŕtvych. Jeho sestra Mária urobí niečo, čo prítomných pohorší. Pomaže Kristovi
nohy drahým nardovým olejom. Jeho hodnotu vyčíslil Judáš na 300 denárov. Táto suma vtedy
predstavovala celoročný zárobok poctivého robotníka. Neskutočné plytvanie. Plytvanie, ktoré
ale Pán Ježiš neodmieta. Judáš sa síce pohoršil, že tieto peniaze mohli dať chudobným, ale
Kristus povedal jasne: „Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“ (Jn
12, 8) Kristus neodmietal pomoc chudobným. Vedel o predpise z knihy Deuteronómium, kde
je v 15-tej kapitole nariadená pomoc chudobným. A práve v čase veľkých sviatkov, akým
bola aj židovská Pascha, židia viac ako inokedy pamätali na chudobných. Pán Ježiš tu hovorí,
že starostlivosť o chudobných je potrebná, ale teraz je tu niečo dôležitejšie. Niekto dôležitejší.
To nám znova ukazuje, že je dôležité robiť správne veci v správny čas. Zametať chodník je
určite záslužná vec. Ale ak niekto vedľa mňa dostane infarkt a spadne na zem, budem ďalej
zametať ulicu? Už by to nebolo ani záslužné ani správne. Pomáhať iným je určite dobré. Ale
ak tým trpí moja vlastná rodina, je to ešte stále správne? Nestačí len robiť správne veci, ale
treba ich robiť aj v správnom čase. Tak ako to urobila Mária v evanjeliu. Judáš myslel na
chudobných. Nevidel pritom, že je aj Kristus je vlastne chudobný. Tak ako to vystihol apoštol
Pavol: On, hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobný, aby sme sa my jeho chudobou obohatili

(2 Kor 8,9). Priznám sa, že som si niekedy myslel, že táto udalosť veľmi nesúvisí
s udalosťami Kvetnej nedele. Pokladal som ju len za nejakú ouvertúru, za uvedenie do deja.
Ale dnes tu vidím dôležitý súvis. Mária sa nebojí plytvať. Celoročný zárobok vyleje len tak
na Kristove nohy. Lenže Kristus vyleje chvíľu oveľa viac. Zaplatí tu najväčšiu cenu. Cenu za
každého človeka. Cenu svojej krvi. Preto apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom zvolá:
„Draho ste boli kúpení.“ Nepredávame sa príliš ľahko a pod cenu? Kristus prišiel, aby ukázal
obrovskú hodnotu každého z nás. A čo povieme my? Možno niekto ľahkovážne povie:
„Zbytočné plytvanie!“ Alebo je tu iná možnosť. Môžem povedať: Prijímam túto cenu.
Prijímam ju, aby som potom mohol plytvať ja, tak ako Mária. Možno sa pýtame, ako to
dokázala? Kde nabrala toto odhodlanie? Všimnime si dôležitú vec. Evanjelista Lukáš
zachytáva známu príhodu. Keď bol Pán Ježiš na návšteve u týchto sestier predtým, Mária si
sadla Ježišovi k nohám a počúvala Jeho slovo. Preto mu dnes tieto nohy môže pomazať
drahým olejom. Tam je štart každého kresťana. Pri Kristových nohách. Len tak potom
môžeme „plytvať“ láskou. Lebo v opačnom prípade prežívam strach. Strach otvoriť sa pred
tým druhým človekom. Strach vydať sa mu napospas. Strach plytvať. Tento strach spôsobuje
hriech. Tam, na prvých stránkach Svätého písma človek prežíva strach. Lebo po hriechu, po
oddelení sa od Boha zrazu vidím, že som ponechaný sám na seba. Tak si vbudujem ochranný
múr. Mám svoje limity. Lebo už nemám čím plytvať. Nemám Božiu lásku, ktorá je
nekonečná, a preto sa môže rozdávať stále. A vidieť to potom aj na svedectvách dlhoročných
vzťahov. Možnože ste už aj vy od niekoho počuli vyjadrenie: „Žijem s ním (ňou) 20 rokov,
ale mám dojem, že je to pre mňa cudzí človek.“ Žijeme vedľa seba, ale nie pre seba.
Odcudzili sme sa. Už nedokážeme plytvať láskou. Preto prichádza Ten, ktorý je Láska sama.
Prichádza ako Boh a Človek Ježiš Kristus, aby sme znova mohli plytvať. Aby sme mali lásku,
ktorá je silnejšia ako smrť.
Takmer týždenne počúvame správy o tom, ako sa nejaký atentátnik rozhodne zomrieť.
Lenže z tohto sveta neodíde sám. Pri jeho samovražednom útoku zomrú aj ďalší, nevinní
ľudia. My kresťania máme pred sebou opačný prípad. Zomrel Jeden, aby sme mohli žiť my
všetci. Zomrel jediný Nevinný, aby zotrel našu vinu. Zomrel Kristus, aby sme my boli
zachránení. Toto nám chce pripomenúť Božie slovo dnešnej Kvetnej nedele. Môžeme si teda
vybrať. Strach alebo pokoj. Otroctvo alebo slobodu. Šetrenie alebo plytvanie. My si môžeme
dovoliť plytvať, lebo Kristus zaplatil účet. V mnohých oblastiach života sme nútení šetriť, ale
ak prijmeme Kristovu lásku, môžeme plytvať práve ňou. Lebo táto láska „nikdy nezanikne.“
GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV V MAĎARSKU POVÝŠENÁ NA METROPÓLIU
Svätý Otec František zreorganizoval Gréckokatolícku cirkev v Maďarsku a povýšil ju
na metropolitnú cirkev sui iuris. V rámci toho povýšil Eparchiu Hajdúdorog pre katolíkov
byzantského obradu na metropolitné arcibiskupstvo so sídlom v Debrecíne a za jej prvého
arcibiskupa metropolitu vymenoval vladyku Fülöpa Kocsisa, doterajšieho eparchiálneho
biskupa Hajdúdorogu.
Apoštolský exarchát v Miškolci pre katolíkov byzantského obradu pápež František
povýšil na eparchiu, sufragánnu k metropolii Hajdúdorog, pričom doterajšieho apoštolského
exarchu Atanáza Orosza vymenoval za eparchiálneho biskupa. Svätý Otec zároveň zriadil
novú Eparchiu Nyíregyháza s územím vyčleneným z Eparchie Hajdúdorog. Pre túto
novozriadenú eparchiu, ktorá je rovnako v sufragánnom vzťahu voči metropolii Hajdúdorog,
vymenoval apoštolského administrátora sede vacante, ktorým je eparcha Atanáz Orosz.
Podľa údajov z vatikánskej ročenky žije v Maďarsku 326.200 gréckokatolíkov (v
eparchii Hajdúdorog 270.000 a v exrcháte Miškolc 56.200). Po pittsburskej metropolii sui
iuris v USA a prešovskej metropolii sui iuris na Slovensku sa hajdúdorožská metropolia stala
ďalšou gréckokatolíckou metropoliou sui iuris vo svete.
(www.grkatba.sk)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 3. - 12. 4. 2015
Veľký Pondelok

17.00

Služba vopred posvätených darov (csl.)

Veľký Utorok

17.00

Služba vopred posvätených darov (slov.)

Veľká Streda

17.00

Služba vopred posvätených darov (csl.)

Veľký Štvrtok

9:00
17:00

Sv. liturgia, pri ktorej vladyka Peter Rusnák posvätí myro a
vykoná obrad umývania nôh
Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou, následne Sväté strasti

Veľký Piatok prísny pôst, prikázaný sviatok
8.00 Kráľovské hodinky (slov.- csl.)
16.00 Večiereň s uložením plaštenice (csl.-slov.)
Veľká Sobota
8.00 Jeruzalemská nadhrobná utiereň (slov.)
16.00 Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou (slov.- csl.)
Nedeľa PASCHY
5.30 Utiereň Vzkriesenia, posvätenie jedál, Sv. liturgia (sl.)
9.00 Sv. liturgia (csl.), posvätenie jedál
10.30 Sv. liturgia (slov.), posvätenie jedál
17.00 Večiereň (csl.)
Svetlý Pondelok, prikázaný sviatok
8.00 Utiereň (csl.)
9.00 Svätá liturgia, myrovanie, sprievod okolo chrámu (csl.)
11.00 Svätá liturgia, myrovanie, sprievod okolo chrámu (slov.)
17.00 Večiereň
Svetlý Utorok

7.00 Svätá liturgia ( csl.)
17.00 Svätá liturgia, večiereň (slov.)

Svetlá Streda

7.00 Svätá liturgia ( slov. )
17.00 Svätá liturgia; večiereň (csl.)

Svetlý Štvrtok

7.00 Svätá liturgia ( csl. )
17.00 Svätá liturgia; večiereň (slov.)

Svetlý Piatok

7.00 Svätá liturgia ( slov. )
17.00 Svätá liturgia; večiereň (csl.)

Svetlá Sobota

8.00 Svätá liturgia (csl.)
17.00 Svätá liturgia; večiereň (slov.)

Nedeľa Antipaschy, Tomášova
8.00 Utiereň (csl.)
9.00 Svätá liturgia (csl.)
10.30 Svätá liturgia (slov.)
17.00 Večiereň

OZNAMUJEME

•

Na Kvetnú nedeľu budeme popoludní od 15. 00 h vysluhovať v chráme sv. tajomstvo
zmierenia (spoveď) pred sviatkami Paschy. Začneme spoločnými modlitbami podľa
predpisu. Možnosť vyspovedať sa bude do večierne, ktorá sa začne o 17. 00 h., ale v prípade
potreby aj počas a po nej.
• Program bohoslužieb počas Veľkého týždňa a sviatkov Paschy si môžete pozrieť vyššie. Do
pozornosti dávame Veľký piatok (3. 4. 15), kedy je prikázaný sviatok a zároveň prísny
pôst.
• Sviatok Paschy začneme modlitbou paschálnej utierne o 5. 30 h. a následne budeme
pokračovať svätením jedál, po ktorom bude nasledovať sv. liturgia v slovenskom jazyku.
• Prvý deň Svetlého týždňa, Svetlý pondelok je zároveň prikázaným sviatkom. Bohoslužobný
poriadok bude vyzerať ako v nedeľu, s tým rozdielom, že druhá sv. liturgia sa začne až o 11.
00 h. Po sv. liturgiách bude totiž myrovanie a sprievod okolo chrámu.
• Počas celého Svetlého týždňa budú sv. liturgie aj ráno o 7.00 h. (Na svetlú sobou o 8. 00 h.)
Po večerných sv. liturgiách o 17.00 h. bude celý týždeň nasledovať večiereň.
• Sv. liturgiu v rímskokatolíckom kostole v Malackách budeme sláviť na Tomášovu nedeľu,
12. 4. 2015 o 17. 00h.
• Zakúpiť si môžete krátku publikáciu s názvom Dejiny duše ThDr. Jána Mastiliaka CSsR,
ktorého proces blahorečenia bol otvorený 31. 1. 15. Cena publikácie je 1 €.
• Zakúpiť si môžete hudobné CD s názvom Požehnaný si, Pane, ktoré v uplynulom roku
2014 vydala skupina zboru bohoslovcov kňazského seminára v Prešove. Jedno CD stojí 6 €.
ĎAKUJEME

•

Pri zbierke na podporu výstavby farskej budovy gréckokatolíckej farnosti vo Svite sa
v nedeľu, 22. 3. 15 vyzbierala suma 1285,- €. V mene veriacich farnosti Svit a ich farára o.
Mareka Kaľatu vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“
• Bohu známa osoba darovala na podporu nášho chrámu 50, - €. Za štedrý dar vyslovujeme
úprimné „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
Spoločenstvu Modlitby matiek (21. 3. 15) a rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (28. 3. 15).
11. 4. 15 upratuje: rod. Spoločenstvo Neokatechumenát
18. 4. 15 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková.
BLAHOŽELÁME

•

V sobotu, 21. 3. 15, boli udelené iniciačné sv. tajomstvá Adele Anne Molčányiovej
a Jozefovi Rimovi.. Novoosvieteným Božím deťom a členom našej farnosti blahoželáme
a vyprosujeme Božie požehnanie na mnoho rokov!
KONTAKT
V prípade otázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte:

osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.: 02/529 328 56, 0911/400 845,
e-mail: rastislav.cizik@gmail.com
osobne: o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717

