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slovíčko o SLOVE

V televízii Lux jeden kňaz pri rozhovore o sviatku Bohozjavenia povedal na úvod
anekdotu. V nej traja muži diskutujú o otázke, kedy sa vlastne začína život. Najmladší z nich,
kresťan, hovorí, že život sa začína už pri počatí dieťaťa. Už tam je ten zázračný okamih.
Druhý zasa povie, že život sa začína vraj až pri narodení dieťaťa. A napokon hovorí tretí a
najstarší z nich: „Obaja sa mýlite! Ten skutočný život sa začína až vtedy, keď deti odrastú a
odídu z domu. To je ten ozajstný ´život´.“ Tento vymyslený príbeh odrážajúci reálny postoj
mnohých rodičov nám môže poslúžiť ako štart pre zamyslenie nad inou, dôležitejšou otázkou:
„Kedy sa začína skutočný život kresťana?“ Kresťanský moralista by možno povedal, že
už pri túžbe človeka nechať sa pokrstiť alebo nechať pokrstiť svoje dieťa. Cirkevný právnik
by možno na túto otázku povedal, že život kresťana sa začína až pri krste samotnom. Až tam
človek začína byť kresťanom. Čo nám ale hovorí sviatok Bohozjavenia?
Sviatok Bohozjavenia je oslavou udalosti. Pán Ježiš bol pokrstený v rieke Jordán,
zostúpil naňho Svätý Duch a z neba zaznel Otcov hlas: Toto je môj milovaný syn. V tomto
sviatku sa opäť deje dôležitá vec. Boh nám najprv pripomína, čo to vlastne znamená, že sme
pokrstení. Znamená to otvorené nebo a vetu nebeského Otca, ktorú hovorí každému z nás: Ty
si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra! Pri každom krste si pripomíname dôležitú
vec. Každý krst je potvrdením viery. Preto cirkev pozerá na toho, kto o krst žiada. Pozerá na
jeho vieru. Či sú to rodičia dieťaťa alebo je to dospelý človek, cirkev sa pýta na ich sluch.
Pýta sa, či počujú jasne a zreteľne, že to Boh konkrétne im hovorí vetu, ktorú vyriekol pri
krste svojho Syna v Jordáne.
Preto sa pristavme pri tejto udalosti. Vieme, že tento sviatok nám v krátkosti ukazuje,
čo je cieľom nášho života. Tento sviatok nám ukazuje, že naším cieľom je zbožštenie.
Poznáme vetu sv. Ireneja, že Boží syn sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Božím
synom. Boh sa naklonil k človeku, ako sa rodič nakloní k svojmu dieťaťu, aby ho vzal k sebe
do náručia. Preto sa Pán Ježiš zaradil medzi hriešnikov a necháva sa pokrstiť Jánom

Krstiteľom v rieke Jordán. A pri tomto krste Pána Ježiša sa zjavuje celá Presvätá Trojica. A
tým je vlastne naznačené, čo vlastne krst znamená. Svätý krst je totiž prijatie človeka do
života Presvätej Trojice.
Na druhej strane nás ale pri tomto sviatku vyruší naša realita. Sme trápení našimi
hriechmi, slabosťami, pádmi. Alebo nás často ohrozuje všednosť, rutina či zvyk. Aj život
viery žijeme akosi automaticky. Z bonusov a pridanej hodnoty najväčších sviatkov
liturgického roka sme si urobili svoje centrum. Na Paschu je to svätenie jedál, na Vianoce sú
to darčeky a na Bohozjavenie je to svätenie vody či požehnanie príbytkov.
Sviatok Bohozjavenia nás v prvom rade nepozýva dať si požehnať byt či dom, ale je
pozvaním ísť ku koreňu. Za všetkých spomenieme len jedno meno – Simeon Solúnsky. Tento
komentátor východnej duchovnosti si všíma práve jeden styčný bod. Tým bodom je nahota.
Sväté písmo totiž hovorí, že práve nahota bola a stále je dôsledkom hriechu. Nahota bytostná,
nahota môjho ja. Keď totiž hriechom preruším vzťah s Bohom, - t.j. keď chcem byť sám sebe
Pánom - stávam sa nahý. Človek pred hriechom nebol v skutočnosti nahý. Na tom sa zhodujú
mnohí cirkevní otcovia. Človek pred hriechom bol totiž zaodetý do nádherného odevu Božej
milosti.
A ako to celé súvisí so sviatkom Bohozjavenia? Ako to súvisí s naším krstom? Ako to
súvisí so mnou? Pri každom sv. krste sa modlíme jednu nádhernú vetu, ktorú spievame aj na
sv. liturgii sviatku Bohozjavenia: „Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli“ (Gal 3,
27). Kristus prichádza, aby odstránil moju nahotu. Ako? Celkom názorne to vidieť na príklade
malých detí. Vezmime si takého novorodenca, malé bábätko, ktoré sa narodí milujúcim
rodičom. Takéto, hoci aj obnažené dieťa, nie je nikdy v pravom zmysle slova nahé. Lebo je
zahalené pohľadom lásky svojich rodičov. Je oblečené ich radosťou a šťastím z toho, že je tu,
že sa narodilo. Možno aj preto sa malé deti nemusia hanbiť. Lebo sú „oblečené“ pohľadom
lásky svojich rodičov. Dieťa si to ničím nezaslúžilo. Láska jeho rodičov by sa dala vyjadriť
vetou: „Je dobré, že si tu. Je dobré, že si na svete, je dobré, že žiješ!“
A tento obraz môžeme preniesť do život viery. Kristus prichádza, aby zahalil našu
nahotu. Stal sa človekom, aby som si ja, človek, mohol obliecť Boha. A to znamená vlastne
jednu vec. Prijať ten pohľad OTCA, ktorý sa na mňa díva ako na milovaného syna či dcéru a
hovorí mi – je dobré že si! Ničím som si to nezaslúžil. Nedávno mi jedna pani hovorí, že
niečím sme si to predsa len zaslúžiť museli. Tak som na ňu pozrel a spýtal sa: „A čím?“ Ona
odpovedala: „No predsa hriechom!!!“ Ale nie v tom zmysle, že teraz musím hrešiť, aby som
si zaslúžil Božiu milosť. Zaslúžiť si Božiu milosť vlastne znamená vidieť a uznať svoj hriech.
Často sa cirkvi vyčíta, že hovorí len o hriechu. Lenže tam to celé začína. Bez hriechu totiž
vlastne potrebujem pána Boha načo? Aby robil „kozmetiku“ v mojom živote. Malé, nedeľné,
sviatočné úpravy. Stačí, keď mi posvätí na Paschu jedlo, na Bohozjavenie vodu či byt a na
Vianoce mi dával darčeky. To ostatné a hlavné budem robiť ja sám. Život si budem vytvárať
ja.
Kedy sa začína život kresťana? Keď dovolí, aby jeho život vytváral a formoval Boh.
Aby sa Boh stal jeho skutočným Životom! Život sa nezačína vtedy, keď dieťa odíde z domu.
Život začína, keď sa Božie dieťa domov, k Otcovi vráti.

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 15. - 21. 1. 2018
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (csl.) * Elena a Antonín (Pjatáková)

Utorok

17:00 Sv. liturgia (sl.) Na úmysel
17:00 Sv. liturgia (csl.) † Juraj, Anna (Šeregiová), panychída

Streda
Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (sl.) † Svätopluk, Ján (Mojzeš)

Piatok

17:00 Sv. liturgia (csl.) * Ján, Mária (Pjatáková)

Sobota

17:00 Sv. liturgia (sl.)
Večiereň

Nedeľa

O mýtnikovi a farizejovi, 8. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň (slovenská)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 22. – 28. 1. 2018
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (csl.) * Mária, Antónia, Jaroslav (Špaleková)

Utorok

17:00 Sv. liturgia (sl.)

Streda

17:00 Sv. liturgia (csl.)

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (sl.)

Piatok

17:00 Sv. liturgia (csl.)

Sobota

17:00 Sv. liturgia (sl.)
Večiereň

Nedeľa

O márnotratnom (stratenom) synovi, 1. hlas.
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

•

Mládež v našej farnosti pripravuje ďalší ročník plesu, ktorý bude opäť v UPeCe Mlynská
Dolina v sobotu, 20. 1. 2018. Lístky sú v predaji za cenu 23 €/kus. Ples sa začne slávením sv.
liturgie v kaplnke o 17. 00 h. Program bude pokračovať otvorením vo veľkej sále o 18. 30 h.
Pre deti bude zabezpečená animácia.
• V nedeľu, 21. 1. 18 bude zbierka na Katechizáciu. Ďakujeme vopred za Vaše dary, ktorými
môžete podporiť katechetické aktivity našej cirkvi.
• V období po sviatku Bohozjavenia je zvykom požehnávať a posväcovať príbytky. Kto má
záujem o návštevu kňaza nech to nahlási osobne alebo cez kontakty farského úradu.
• V sobotu, 27. januára bude vladyka Peter Rusnák o 11. 00 sláviť archijerejskú sv. liturgiu
pri príležitosti 10. Výročia ustanovenia našej bratislavskej eparchie, pri ktorej udelí nižšie
svätenia našim bohoslovcom Lukášovi Homoľovi a Jozefovi Durkotovi.
• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať: Vasil Hricák, syn rodičov Vasila a Jarmily r.
Leššovej, narodený a bývajúci v Bratislave a Viera Dlháňová, dcéra rodičov Ľubora a Edity r.
Nemčekovej, narodená v Komárne, bývajúca v Bratislave.
• Sobota, 3. 2. 18 je prvá zádušná. Svätá liturgia o 17. 00 h. bude slávená za zosnulých
veriacich našej farnosti a našich príbuzných a po nej bude panychída s hramotami. Kto chce
obnoviť hramotu svojej rodiny alebo nahlásiť novú, prípadne dopísať mená zosnulých, môže
tak urobiť v najbližších dňoch.
• V ponuke sú CD od hudobnej skupiny Anastazis (skupina bohoslovcov kňazského seminára
v PO) „On bol vzkriesený“ za cenu 8 €/kus.
ĎAKUJEME

• Bohu známa rodina darovala na chrám 100 €, iná Bohu známa osoba darovala 40 €, rodina
Mosorjaková darovala 50 €. Pri príležitosti sv. krstu Gréty Kataríny Šeregiovej darovala jej
rodina 100 €. Srdečne ďakujeme za štedré dary.
• Na začiatku nového kalendárneho roka 2018 sa chceme úprimne poďakovať všetkým,
ktorí sa akokoľvek pričinili o budovanie nášho farského spoločenstva. Predovšetkým Vám
ďakujeme za duchovnú podporu vo forme modlitieb. Vďaka patrí všetkým kantorom za
obetavú službu, našim obom chrámovým zborom, miništrantom, členom farskej rady,
rodinám i jednotlivcom, ktorí sa pravidelne podieľajú na upratovaní chrámu, či organizátorom
nášho plesu. Ďakujeme tiež za obetavú starostlivosť o kvetinovú výzdobu v chráme, ale aj
v kaplnke pri chráme. Srdečné „Pán Boh odmeň!“ chceme znova vysloviť aj za vašu
materiálnu podporu farnosti vo forme finančných darov či zbierok na rôzne úmysly.
Vyprosujme si, aby sme aj v tomto roku rástli v službe a jednote s Kristom uprostred
smerujúc k dokonalej jednote a láske v Božom kráľovstve.
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Krajňákovej (5. 1. 18) a rodine Semberovej a Vavríkovej (13. 1. 18)
20. 1. 18 upratuje rod. Mojzešova a Mockova
27. 1. 18 upratuje: rod. Porhinčákova a Ďukova.
BLAHOŽELÁME

•

V stredu, 29. 11. 2017 oslávil 60-te narodeniny dirigent nášho chrámového zboru
Chrysostomos p. Martin Škoviera. V pondelok, 8. 1. 2018 oslávil svoje 65-te narodeniny náš
aktívny veriaci p. Ľubomír Porhinčák. Oslávencom srdečne blahoželáme, za ich vklad
ďakujme 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

