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SLOVÍČKO O SLOVE

Drahí bratia a sestry!
sestry!
Čítal som jeden príspevok, v ktorom sa jeho autor zamýšľal nad kvalitou súčasnej
kinematografie. Vraj sa dnes už nenakrúcajú také filmy, ako kedysi. Dnes je bežné, že si film
pozrieme iba raz a vcelku to postačí. Kde sú tie časy, keď sme si film chceli pozrieť aj
viackrát, lebo nás jednoducho niečo na ňom zaujalo? Jedna príčina toho javu je zreteľne jasná.
Dnešnú dobu sme my sami nastavili na neustály príval noviniek. Najnovšie módne trendy,
najnovšie filmy, piesne, knihy, klebety. Istý čas sú na vrchole hitparád, prehliadok, záujmu
a potom ich zakrátko vystriedajú iné. Akoby sme čakali, že s tými novými vecami sa obnoví
aj náš život. Ale je to skutočne tak? Pri takejto otázke sa mi vybaví citát, ktorý hovoril:
„Chceš jazdiť novým kočiarom? Ale načo, keď v tvojom vnútri je všetko po starom?“
Myslím, že táto veta opisuje situáciu nás kresťanov, ktorí sa „snažíme“ žiť svoju vieru.
Máme pred sebou známy príbeh z evanjelia. Vidíme bohatého človeka, ktorý prichádza
za Pánom Ježišom z otázkou: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ (Mt
19, 16) Z kontextu badáme, že sa vlastne pýta, čo ešte má robiť, aby sa dostal do neba. Je ešte
niečo nové, čo by mohlo doplniť moju vieru? A skutočne prichádza od Pána Ježiša pozvanie
k niečomu novému: „...choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi.
Potom príď a nasleduj ma!“ (Mt 19, 21) A predsa tento človek odchádza smutný. Prečo?
Lebo v jeho vnútri zostalo všetko pri starom. Pýtal sa na niečo nové, ale v skutočnosti nebol
na nič nové pripravený. A to je jeden z dôvodov, prečo odchádza sklamaný. Tento človek
akoby hľadal len akýsi doplnok. Preto ho zmiatlo, keď počuje, že Pán Ježiš chce zmeniť celú
jeho životnú náplň. Ježiš Kristus sa mu ponúka, že On sám bude hlavným obsahom jeho
života. Ale tu nastáva zlom. On nechce náplň, on chce doplnok. Na prvý pohľad je zvláštna aj
reakcia Pána Ježiša. Niekto mi povedal, že on by si vedel predstaviť aj iný koniec príbehu.
Chcel by vidieť, ako sa Pán Ježiš rozbehne za tým človekom, položí mu ruku na rameno
a povie: „No dobre, počúvaj, že si to ty, urobím výnimku! Dohodneme sa na nejakom

kompromise! Len sa, prosím ťa, vráť!“ Nie. Kresťanstvo v zľavnenej ponuke sa nekoná.
Evanjelium má iný koniec. Koniec, ktorý je vlastne začiatkom nášho kresťanstva. Lebo práve
ono začína slovami: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“ (Mt, 16, 26) Hlavný
problém spočíva práve v tej otázke: čo mám (ja) robiť, aby som dosiahol večný život? Je tu
zamlčaný podmet. Ide o moje ja.
Jeden môj kolega sa rozprával so svojou mamou krátko predtým, ako odišla z tohto
sveta. Obzvlášť ju trápila jedna otázka: „Myslíš, že som urobila dosť, aby ma „tam hore“
prijali?“ Najprv nevedel, čo odpovedať, ale potom sa zmohol práve na tieto slová: „Nepýtaj
sa, či si dosť urobila ty, ale či Boh dosť urobil pre teba? Táto odpoveď jej stačila. Takto sa
pýta kresťan. Čo má Boh robiť, aby som bol spasený? A na to existuje len jedna správna
odpoveď. On má byť hlavnou náplňou môjho života. Nielen nejakým kozmetickým
doplnkom. Keď čítam alebo počúvam toto Božie slovo, neviem sa ubrániť známemu obrazu
tzv. trojnožky viery. Podľa toho by moja viera mala pevne stáť na troch pilieroch, ktorými sú
teória, prax a milosť. Lebo je dôležité, čo viem, ako poznám Sv. písmo, prikázania, svoj
obrad. Je dôležité, že tento obrad, Božie slovo, prikázania aj praktizujem. No najdôležitejšie
je, že dovolím Bohu, aby to vlastne On urobil vo mne. Preto sa v osobnej modlitbe otvorme
pre pôsobenie Boha vo svojom živote, aby sme spolu s apoštolom Pavlom mohli povedať: Už
nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho
Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
Človek z dnešného príbehu odišiel od Pána Ježiša smutný. Mal veľký majetok. A to si
možno myslím aj ja pri prežívaní svojho kresťanstva. Že mám majetok teologických
informácií, modlitieb, sviatostí, dobrých skutkov a tento majetok mi otvorí nebo. Toto je starý
pohľad. Je to pohľad starého človeka. Je to pohľad môjho ega. Preto je tu jeden príbeh, ktorý
môžeme nielen čítať, ale aj prežívať znova a znova. Tento príbeh sa začína poslednou vetou
dnešného evanjelia.

Zo života našej cirkvi: Začal sa nový cirkevný rok
Cirkevný rok v byzantskom obrade je zvláštny tým, že sa nezačína občianskym novým
rokom v januári, ale jeho začiatok je práve 1. september. Začiatok cirkevného roku nazývame
ináč aj začiatkom indiktu. Znamená to úplný cirkevný rok v trvaní od 1. septembra do 31.
augusta.
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. Od čias cisára Konštantína Veľkého (306-337) bol začiatok indiktu
stanovený na 1. september každého bežného roku.
Otcovia Nicejského snemu v roku 325 prijali deň 1. september za začiatok cirkevného
roka a takto zostalo vo východných cirkvách až dodnes. Indikt, o ktorom hovoríme – lebo boli
aj iné indikty – má ináč aj názov „byzantský“ alebo „konštantínopolský“ alebo je
pomenovaný podľa mena cisára, ktorý začiatok určil na prvý september – „Indikt
Konštantínov“. Bol záväzný s výnimkou Egypta v celej rímskej ríši. Cisár Justínián I. (527565) nariadil, aby sa všetky úradné dokumenty uvádzali dátumom podľa indiktu.
Ako teda my „odhadneme“ tento nový rok pre nás kresťanov. Nevieme čo nás čaká, ale
vieme kto. Čaká nás Boh, ktorý bude ten istý, ako v minulom roku. Nech nás v tejto viere
povzbudí aj tá, ktorej sviatok tento rok otvára aj končí – Presvätá Bohorodička Panna Mária.

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 5. – 11. 9. 2011
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00  Ľubomír, Terézia (Mihalovič)

Streda

17:00 † Ján, Melánia, Michal (Rybáková)
Veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov

Štvrtok

Piatok
Sobota
Nedeľa

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, myrovanie
7:00 Na úmysel
17:00  Mária (Froncová)

17:00 † Ladislav, Ján panychída
17:00 Na úmysel
Večiereň
13. po Päťdesiatnici, Pred Povýšením sv. Kríža, 4. Hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 12. - 18. 9. 2011
Pondelok

17:00 † Oľga (Chalachanová), panychída

Utorok

17:00 Na úmysel
Veľká večiereň
19:00 † Anna, Alexander (Michalková)

Streda

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom
7:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel

Štvrtok

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka
7:00 Na úmysel
17:00 † Anna (Michalková)

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 † Artúr (Michalková)
Večiereň

Nedeľa

Eparchiálna odpustová slávnosť
14. Po Päťdesiatnici, Po Povýšení sv. Kríža; 5. hlas.
9:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská), sprievod okolo chrámu, agapé
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME
• Utorkom, 6. 9. 2011 znova začínajú sväté liturgie „pre mladých duchom“. Čas týchto liturgií
zostal nezmenený - 19:00 hod.
• Vo štvrtok, 8. 9. 2011 slávime odporúčaný sviatok Narodenie našej presvätej Vládkyne,
Bohorodičky Márie, vždy Panny (Roždestvo presvjatyja Bohorodicy). V deň sviatku budú znova dve
sv. liturgie, jedna o 7. 00 h. v cirkevnoslovanskom a druhá o 17. 00 h. v slovenskom jazyku. Po večernej
sv. liturgii sme všetci pozvaní na agapé do priestorov biskupského úradu. Tejto liturgie sa
zúčastní náš vladyka Peter Rusnák, ktorý 6. 9. 2011 oslávi svoje 61-te narodeniny!
• V nedeľu, 11. 9. 2011 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, 7. 9. 2011. Cena za menu zostáva 5,- €.
• V stredu, 14. 9. 2011 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 budú znova dve sv. liturgie, jedna o 7. 00 h.
v slovenčine a druhá o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku.
• Vo štvrtok, 15. 9. 2011 slávime sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Je to zároveň
štátny sviatok. V deň sviatku budú znova dve sv. liturgie, jedna o 7. 00 h. v cirkevnoslovanskom a druhá
o 17. 00 h. v slovenskom jazyku. V tento deň je zároveň národná púť v Šaštínskej bazilike Sedembolestnej
Panny Márie. V rámci tejto púte je v programe aj modlitba akatistu k Presvätej Bohorodičke so začiatkom
o 15. 00 h.
• V nedeľu, 18. 9. 2011 bude v našej farnosti eparchiálna odpustová slávnosť. Bohoslužobný
poriadok bude vyzerať nasledovne: o 9. 00 hod. bude utiereň v cirkevnej slovančine a o 10. 30
hod. bude sv. liturgia v slovenskom jazyku. Po nej bude myrovanie, sprievod okolo chrámu
a spoločné agapé pre všetkých veriacich v priestoroch biskupského úradu. Pozvanie na našu
odpustovú slávnosť prijal a slávnostným kazateľom bude o. Miroslav Mrug. Tejto odpustovej
slávnosti bude predchádzať aj 3-dňová duchovná príprava, kedy pri sv. liturgiách od štvrtka, 15.
9. do soboty 17. 9. 11 nás Božím slovom a svojou prítomnosťou povzbudia pozvaní kňazi.
• Veriaci našej farnosti ThLic. Andrej Škoviera, PhD. vydal knihu Svätí slovanskí
sedmopočetníci, ktorá je venovaná učeníkom sv. Cyrila a Metoda a rôznym otázkam spojeným s
cyrilometodskou misiou. Túto vedeckú publikáciu si môžete zakúpiť na farskom úrade za sumu
11 €.
ĎAKUJEME
• V nedeľu, 21. 8. 2011 sa pri zbierke na katechizáciu a katolícke školy sa vyzbierala suma 177,€, za čo Vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
Kováčovej a Vavríkovej (3. 9. 11)
V sobotu, 10. 9. 2011 bude tzv. veľké upratovanie pred odpustovou slávnosťou. Začne
sa o 8. 00 h. a pozývame naň rodiny: Mojzešovu, Jancurovu, Semberovu, Hrubčinovu,
Krajňákovu a Žeňuchovu.
17. 9. 2011 upratuje: rod. Michalkova a Mockova.
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

• V sobotu, 20. 8. 11 prijala v našom chráme iniciačné sviatosti Alexa Elena Hudack (*20. 5.
2011) . Novoosvietenej Božej služobníčke želáme veľa úspechov v živote i vo viere!
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

