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slovíčko
slovíčko o SLOVE
Drahé sestry a bratia!
„Tu nemám, čo by som dodal.“ Asi takto vyzerala jedna odvážna, ale pravdivá reakcia
istého kňaza, ktorý po evanjeliu, namiesto homílie povedal túto krátku vetu a pokračoval
v slávení sv. liturgie. Priznám sa, že keď som si prečítal text dnešného evanjelia (Lk 8, 5-15),
moja prvá myšlienka bola taká istá – tu niet čo dodať. Ježiš Kristus povie podobenstvo o
rozsievačovi, ktorý rozsieva semeno do 4 typov pôdy. A hneď na to pridáva aj výklad:
rozsievač je Boh, semeno je Božie slovo a tie typy pôdy sú typy poslucháčov. Keď som ale
s tým podobenstvom prechádzal, prežíval uplynulý týždeň, tak som aj s pomocou názorov
iných predsa len prišiel k trocha novému pohľadu, s ktorým by som sa chcel podeliť.
Myslím, že keď stojíme pred týmto podobenstvom, ktoré je vlastne o nás o poslucháčoch Božieho slova - tak máme tendenciu škatuľkovať: „kam vlastne patrím, do
ktorej z týchto 4 skupín?“ Skúsme sa ale na to pozrieť z trocha iného uhla. Tá roľa, na ktorej
Boh rozsieva svoje slovo, to som vlastne ja – celý môj život. A nechýba tam ani cesta, ani
skaly, ani trnie a dúfam, že ani úrodná pôda. To znamená, že sú situácie, chvíle, obdobia,
kedy nad Božím slovom preváži moja pýcha, moje názory, moje potreby, predstavy. Čo je ale
dôležité?: vidieť to v pravde a vidieť aj to, že Boh má vždy moc premeniť moje vnútro na
úrodnú pôdu.
Významný nemecký exegéta Joachim Jeremias vo svojom výklade podobenstiev
hovorí: niekto môže namietať, že rozsievač koná márnivo. Veď musí vidieť, že seje na cestu,
medzi tŕnie a skaly. Prečo to robí? Jeremias vysvetľuje: „Musíme vnímať vtedajšie okolnosti.
Keď sa totiž pozrieme na spôsob sejby v tej dobe, vidíme, že presne to bol zaužívaný spôsob
– najprv sa zasialo a až potom nasledovala orba – teda potrebná úprava pôdy.“
Toto je dôležité vidieť – aký typ pôdy dnes predstavuje moje srdce, moje vnútro. A tiež
vidieť to, že Boh chce a môže dnes upraviť túto „moju pôdu“. Ak mu to dovolím a vydržím,
zažijem čo to znamená – priniesť úrodu. Tridsať, šesťdesiat i stonásobnú!

LITURGICKÉ OKIENKO

VÝKLAD SVÄTEJ BOŽSKEJ LITURGIE SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO
11. Anafora (2časť)
Milovať znamená pamätať a pamätať znamená sprítomňovať. Teraz ohlasujeme všetkým to, čo
bolo pre nás vykonané: kríž, hrob, vzkriesenie na tretí deň, vystúpenie na nebesia, zasadnutie po
pravici Otca a druhý a slávny príchod. My, telo Krista, žijúci na konci 20. storočia, prinášame
teraz jednu Kristovu obetu „za všetkých i pre všetko.” Ježiš Kristus prišiel k nám a prijal náš život
- život, ktorý stratil svoju pôvodnú slávu. On obnovuje tento život, pozdvihuje, uzdravuje a
zbožšťuje našu prirodzenosť. Cez neho sme úplne prinavrátili svoje osoby Otcovi ako dary
obetované v čírej oddanosti.
Dar vzbudzuje dar, láska plodí lásku. A svet so svojím zacykleným systémom nenávisti a odplaty
sa obnovuje na raj. V slávení tohto veľkolepého vďakyvzdávania (eucharistie) sa obnovuje aj
naša prirodzenosť, pretože práve vyjadrením našej úplnej závislosti na Bohu premáhame pýchu,
ktorú zapríčinil prvotný pád. Teraz sa začína vzývanie Svätého Ducha (epikléza). Prosíme Otca,
aby poslal Posvätiteľa, ktorý premenil dary na Kristovo telo a krv, aby nám boli „na občerstvenie
duše, na odpustenie hriechov, na spoločenstvo v tvojom Svätom Duchu, na uskutočnenie
nebeského kráľovstva…”
Tieto myšlienky zaznievajú počas liturgie
niekoľko ráz. V závere liturgie prosíme Boha aj
o zachovanie plnosti cirkvi. Herézy si vyberajú
iba určité časti z Tradície. Schizmy reflektujú
túžbu po oddelení. A hriech stále vyžaduje
dezintegráciu - vo vnútri človeka i vo vzťahu k
ostatným.
Eucharistia je koinónia (spoločenstvo), pretože
Duch Pravdy zostupuje na cirkev a na sväté
dary. Účasťou na týchto daroch prekonávame
všetky formy odcudzenia a rozdelenia aj
osobného aj spoločenského, pretože Kristovo
telo sa stáva naším telom, jeho krv tečie v žilách
nás všetkých.
„Žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Z neho
celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej
každej časti, rastie a buduje sa v láske.” (Ef 4, 15-16)
V záverečnej časti anafory je potrebné spomenúť svätých, hierarchov, kňazov, diakonov,
svetských predstaviteľov a všetkých núdznych. Veď ak rastieme v láske, akoby sme mohli na
niekoho zabudnúť? Preto spievame: Pane, spomeň si na všetkých (mužov) i na všetky (ženy).
Anafora vrcholí témou jednoty: „A dožič nám jednými ústami a jedným srdcom oslavovať a
ospevovať tvoje vznešené a veľkolepé meno Otca i Syna i Svätého Ducha…”

FARSKÉ OZNAMY
Bohoslužobný poriadok na obdobie: 6. 10. – 12. 10. 2008
Pondelok

17:00 † Katarína (Kučera), panychída

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00 † Artúr

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00  Viera, Ján, Ján Viliam (Mihalovič)

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

22. Po Päťdesiatnici – pamiatka sv. siedmeho všeobecného snemu;
5. hlas.
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 13. 10. – 19. 10. 2008
Pondelok

17:00  Radomír (Bžanová)

Utorok

17:00  Marta Demková (životné jubileum)
19:00  Štefan (Michalková)

Streda

17:00  o. Tomáš, Anna, Sára, Nina (Porhinčák)

Štvrtok

17:00  Jozef, Monika (Porhinčák)

Piatok

17:00  Ľubomír, Anna (Porhinčák)

Sobota

17:00

Nedeľa

23. Po Päťdesiatnici; 6. hlas.
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Na úmysel
Večiereň

OZNAMUJEME

• Ešte stále sú k dispozícii ďalšie exempláre knihy Agent a špión Vatikánu od autora Daniela
Atanáza Mandzáka CSsR. Zakúpiť si ju môžete na farskom úrade za „uvádzaciu cenu“ 180,SKK (5,97 €).

• Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča ponúka pre deti omaľovánky s motívmi svojho
patróna. Cena je 60,- SKK/kus (1,99 €). Kúpou tejto omaľovánky podporíte kňazský seminár.

• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k najsvätejšej eucharistii resp.
k sviatosti zmierenia, aby svoj záujem nahlásili na nižšie uvedené kontakty. V druhej polovici
októbra 2008 chceme začať prípravu pravidelnými stretnutiami.

• V nedeľu, 19. 10. 08 (tzv. misijná nedeľa) bude pravidelná jesenná zbierka na podporu misií.
Podobne ako katolícki veriaci na celom Slovensku, aj my prispejeme touto zbierkou na podporu
misijných aktivít riadených Kongregáciou pre evanjelizáciu národov.
• V pondelok, 20. 10. 08 sa v našej farnosti začnú ohlasovať katechézy neokatechumenátnej
cesty. Tieto katechézy (14) budú vždy v pondelky a štvrtky po sv. liturgii – t.j. cca o 18.00
hod. Srdečne Vás na ne všetkých pozývame.
ĎAKUJEME

• V nedeľu, 28. 9. 08 sa konala zbierka na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča
v Prešove. Z Vašich darov sa vyzbieralo 9 256,- SKK (307, 24 €), za čo sa Vám chceme
srdečne poďakovať.

• Bohu známa osoba prispela na zvony sumou 1000,- SKK (33.19 €), za čo jej taktiež
vyslovujeme úprimné: „Pán Boh odmeň!“

•

Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu:
rod. Segiňákovej a rod. Semberovej (27. 9. 08) a členom oázového spoločenstva (4. 10. 08).
11. 10. 2008 upratujú: rod. Mojzešová a rod. Krajcsovicsová
18. 10. 2008 upratuje: rod. Bodnárová a rod. Michalková.
Srdečná vďaka za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

•
•

V sobotu, 27. 9. 08 sa do nášho farského spoločenstva sviatosťami krstu a myropomazania
začlenil Jonáš Vasičák; v sobotu, 4. 10. 08 to bol Matúš Legnavský Z rozšírenia našej
farskej rodiny sa úprimne tešíme a vyprosujeme darov Svätého Ducha počas celého života
V sobotu, 27. 9. 08 prijali sviatosť manželstva v našom Chráme Povýšenia sv. Kríža
Tomáš Kozák a Andrea Mikušová. Novomanželom blahoželáme a prajeme veľa Božej milosti
v ich spoločnom živote.
KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás prosím kontaktujte:
osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.: 0907/387 265, e-mail: rastislav.cizik(zavináč)gmail.com
osobne: o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný (titulárny dekan)
tel.:
0903/946 717

