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slovíčko o SLOVE

Drahé sestry a bratia!
„Ďakujem, nemám ďalšie otázky.“ Keď sledujeme filmy s prostredia súdnictva, hlavne
tie americké, tak často môžeme počuť túto vetu z úst nejakého advokáta. Buď mu otázky
jednoducho došli alebo svojimi otázkami dosiahol, čo chcel.
Keď sa pozrieme do Svätého písma, nájdeme tam oba prípady. Pán Ježiš veľmi často
čelí otázkam „náboženských advokátov“ – farizejov, zákonníkov, saducejov, herodiánov
a ďalších. Títo sa ho pýtajú, aby si len potvrdili svoj názor, že Ježiš Kristus nie je mesiáš.
Dnes sme boli svedkami názorného príkladu. (Mt 22, 35-46). Prichádza učiteľ zákona
s otázkou, ktoré prikázanie je veľké. Počuli sme, že prišiel, aby Ježiša pokúšal. Nepochodil.
Nasledovala protiotázka od Pána Ježiša a na konci sme počuli, že od toho dňa sa ho už nikto
nič nepýtal. Výsluch sa skončil. Evanjelium nám hovorí, že aj obhajcovia Ježiša Krista – jeho
učeníci – mu tiež kládli rôzne otázky. A to najmä vtedy, keď niečomu nerozumeli. Ako sa
končí ich „vypočúvanie“? Keď sa Pán Ježiš s nimi lúči, povie im niečo dôležité: A vašu
radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. (Jn 16, 22n) Pán Ježiš
hovorí o dni, keď už nebudeme mať otázky.
Tým, ktorí úprimne a pokorne hľadajú odpovede, sľubuje Pán Ježiš úspech. A čo my?
Na ktorej strane sa nachádzame častejšie. Medzi tými, ktorí si chcú potvrdiť svojou otázkou
svoj názor, „svoju pravdu“? Alebo častejšie úprimne hľadáme odpovede na životné otázky?
Aby sme si uľahčili zaradenie, predstavme si, že sme živými účastníkmi „procesu“ dnešného
evanjelia. Počujeme Ježišovu odpoveď na otázku, ktoré prikázanie je najväčšie? „Milovať
budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“
(Mt 22, 37) Ja by som sa tu na mieste učiteľa zákona pýtal ďalej. Prečo mi Boh v prvom rade
prikazuje, aby som ho miloval? Túto otázku by som ale nepoložil v kritickom duchu, ale ako
ten, kto chce evanjelium priblížiť tomuto svetu. Pretože toto je otázka viacerých ľudí. Keď

o tom ako kresťan premýšľam, je mi čoraz jasnejšie, že toto prikázanie tu nie je kvôli Bohu.
On totiž nepotrebuje, aby som ho miloval. Z evanjelia a možno aj zo skúsenosti vieme, že
Boh je láska. (1Jn 4, 16) To je ako myslieť si, že oceán potrebuje aby som doňho nosil vodu,
lebo ináč by vyschol. Obdobne môžeme vnímať aj Boha. Tak ako do mora nemusím nosiť
vodu, aby neprestalo existovať, ani Boh nebude trpieť nedostatkom lásky pokiaľ ho nebudem
milovať. Okrem toho náš Boh nie je samotár. Je Bohom v Troch Osobách, prežíva vzťah, je
obklopený zástupmi anjelov, ktorý mu slúžia, chvália, ospevujú. Boh nepotrebuje, aby som ho
miloval. Som to ja, kto to potrebuje. Pretože len vzťah skutočnej lásky ma môže naplniť,
urobiť naozaj šťastným. Akoby to cítili aj neveriaci, ktorí nehľadajú zmysel vo veciach, ale
vo vzťahoch.
Keď Boh hovorí o prikázaniach, požiadavkách na človeka, občas nezabudne dodať, čo
za to. V knihe Deuteronómium čítame: „Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán,
tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali a aby sa ti darilo na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj
Boh!“ (Dt 5, 16) Boh prikazuje, lebo tým sleduje moje dobro, moje šťastie. Keď som sa
pozeral na prikázania, tak som sa na ne väčšinou díval ako na niečo, čo nesmiem robiť ja. Ale
vnímal som ich ako niečo, čo iní nemajú robiť mne? Sedem prikázaní z desiatich hovorí práve
o medziľudských vzťahoch. Cti svojho otca a matku. Čo keď som ja na mieste otca a matky?
To prikázanie ma vlastne chráni. Nezabiješ, nepokradneš... Tu nejde len o to, že ja nemám
zabíjať, kradnúť, klamať, ale že toto sa nemá diať mne. Prikázania sú aj na moju ochranu.
Ako výraz toho, že Boh ma miluje. Preto dnes Ježiš Kristus povie, že celé to je o Láske. Toto
je to hlavné prikázanie. Predsa tu ale stále ostáva to slovo - prikázanie. A to je pre súčasného
človeka nepríťažlivé, lebo znamená, že niečo musí. Niekedy mi však nejaký „nanútený“
impulz len ukáže, že to „niečo“ vlastne chcem. Pri predmanželských stretnutiach mi už viacerí
povedali: Bral som to ako niečo, čo musím absolvovať, ale zistil som, že to nebolo až také
hrozné. Skôr naopak. Boh teda niekedy môže použiť niečo, čo musím, práve na to, aby som
zistil, čo vlastne chcem. Odpoveď dnešného evanjelia je – žiť v láske.
Ako dopadol tento náš dnešný „výsluch“? Verím, že aj dnešný deň nás posunie bližšie
k úprimnej a radostnej vete, ktorú raz poviem nášmu Bohu: Ďakujem, Pane, nemám ďalšie
otázky!

Všetko najlepšie: 1. 9. 2010 sme začali nový cirkevný rok
Začiatok cirkevného roku nazývame ináč aj začiatkom indiktu. Indikt – pochádza
z latinského slova „indictio“ a doslovne znamená: ohlásenie, určiť cenu, odhadnúť. Tak sa
nazýval výnos rímskych cisárov, ktorý nariaďoval každých päť rokov uskutočniť súpis
a ohodnotenie pozemkov vo vlastníctve občanov. Prvé indikty sa objavili za cisára
Diokleciána (284-305) od roku 297, ktoré nariaďovali súpis a ohodnotenie pozemkov za
každých pätnásť rokov. Postupne slovo „indikt“ nadobudlo význam pre celý pätnásťročný
cyklus, ale bol aj označením pre jeho prvý deň. V počiatkoch sa výraz „indikt“ užíval len pre
finančný rok. Postupne sa však stal východiskovým bodom aj na označenie rôznych dátumov
spoločenského života. Finančný rok sa nekryl s astronomickým rokom, ktorý sa od reformy
Júlia Cézara začínal 1. januára. Prvým dňom indiktu bol najprv 23. september – deň
narodenín cisára Augusta. Od čias cisára Konštantína Veľkého (306-337) bol začiatok indiktu
preložený na 1. september každého bežného roku.
Otcovia Nicejského snemu v roku 325 prijali deň 1. september na začiatok cirkevného
roka a tak ostal vo východnej cirkvi až dodnes.
Na začiatku nového liturgického roka modlíme sa slovami tropára: „Pán všetkého
stvorenia, zo svojej moci si ustanovil obdobia i roky. Vo svojej dobrote žehnaj i tento rok.
Udeľ pokoj našej vlasti i nášmu mestu (našej obci)...“

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 6. – 12. 9. 2010
Pondelok

17:00 † Mário (Demková), panychída

Utorok

17:00 Na úmysel
Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov
19:00 † Ladislav Fülöp, panychída (Michalková)

Streda

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, myrovanie
7:00 Na úmysel
17:00  vladyka Peter

Štvrtok

17:00 Na úmysel

Piatok

17:00 † Helena, Júlia, Anna, Mária, Andrej, Mikuláš, Miroslav (Kačur)

Sobota

17:00 † Ladislav Fülöp, panychída (Michalková)
Večiereň

Nedeľa

16. po Päťdesiatnici, 7. Hlas, Pred Povýšením sv. Kríža
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 13. – 19. 9. 2010
Pondelok

Utorok

17:00 † Mária Chomová, panychída
Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov
Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom, myrovanie
7:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel
19:00 † Ladislav Fülöp, panychída (Michalková)

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 † Ján Gajdoš

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 † Artúr (Michalková)
Večiereň

Nedeľa

Eparchiálna odpustová slávnosť
17. Po Päťdesiatnici, Po Povýšení sv. Kríža; 8. hlas.
9:00 Utiereň (slovensky)
10:30 Sv. Liturgia (cirkevnoslovansky), sprievod okolo chrámu, agapé
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

• Utorkom, 7. 9. 2010 znova začínajú sväté liturgie „pre mladých duchom“. Čas týchto liturgií
zostal nezmenený - 19:00 hod.
• V stredu, 8. 9. 2010 slávime odporúčaný sviatok Narodenie našej presvätej Vládkyne,
Bohorodičky Márie, vždy Panny (Roždestvo presvjatyja Bohorodicy). Po sv. liturgii sme všetci
pozvaní na agapé do priestorov biskupského úradu. Tejto liturgie aj agapé sa zúčastní náš
vladyka Peter Rusnák, ktorý oslávi svoje životné jubileum, 60-te narodeniny!
• V nedeľu, 12. 9. 2010 bude po druhej svätej liturgii spoločný farský obed v blízkej
reštaurácii s následnou krátkou prednáškou pri káve v priestoroch biskupského úradu. Svoj
záujem nahláste, prosím, do stredy, 8. 9. 2010. Cena za menu zostáva 5,- €.
• V utorok, 14. 9. 2010 budeme sláviť náš chrámový sviatok Povýšenie úctyhodného
a životodarného Kríža nad celým svetom (Vozdviženije čestnaho i životvorjaščaho Kresta).
Pri tejto príležitosti bude k verejnej úcte vyložená ikona s pravými ostatkami Kristovho
Kríža, ktorá sa nachádza v predsieni nášho chrámu. V deň sviatku je zároveň predpísaná
zdržanlivosť od mäsa.
• V nedeľu, 19. 9. 2010 bude v našej farnosti eparchiálna odpustová slávnosť. Bohoslužobný
poriadok bude vyzerať nasledovne: o 9. 00 hod. bude utiereň v slovenskom a o 10. 30 hod. bude
sv. liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku. Po nej bude myrovanie, sprievod okolo chrámu
a spoločné agapé pre všetkých veriacich v priestoroch biskupského úradu. Pozvanie na našu
odpustovú slávnosť prijal J. Em. kardinál Jozef Tomko! Tejto odpustovej slávnosti bude
predchádzať aj 3-dňová duchovná príprava, kedy pri sv. liturgiách od štvrtka, 16. 9. do soboty
18. 9. 2010 nás Božím slovom a svojou prítomnosťou povzbudia pozvaní kňazi – o. Igor Cingeľ
(Trenčín) a o. Miroslav Medviď (Bratislava).
• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k najsvätejšej eucharistii resp.
k sviatosti zmierenia, aby svoj záujem nahlásili čim skôr nižšie uvedeným spôsobom. V októbri
chceme začať prípravu pravidelnými stretnutiami.
ĎAKUJEME

• Bohu známa osoba prispela na chrám sumou 30,- €, za čo je vyslovujeme vďačné „Pán Boh
odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Kováčovej a Vavríkovej (4. 9. 2010)
11. 9. 2010 upratuje: rod. Semberova a Hrubčinova
18. 9. 2010 upratuje: rod. Krajňákova
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

•

V pondelok, 6. 9. 2010 oslávi svoje 60. narodeniny náš o. biskup vladyka Peter Rusnák.
Spoločne mu srdečne blahoželáme a vyprosujeme potrebnú Božiu milosť pri jeho
zodpovednej úlohe na „mnohaja i blahaja lita!“
• V sobotu, 28. 8. 2010 naše farské spoločenstvo zaznamenalo ďalší prírastok – Michaelu
Chandogovú. Vyprosujme jej Božie požehnanie na mnoho rokov!
KONTAKT
V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte:
osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.: 02/529 328 56, 0907/387 265,

e-mail: rastislav.cizik(zavináč)gmail.com
osobne: o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717

