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Drahí bratia a sestry!
sestry!
Mnohí poznáme prvú hru spisovateľa Eugèna Ionesca, ktorá nesie názov The Bald
Soprano. V jednej scéne hry sedia oproti sebe muž a žena. Chvíľu sedia v tichu. Potom sa
začnú na seba nesmelo usmievať. Nato muž začne slušne, no veľmi opatrne rozhovor. V ňom
postupne prídu na to, že ich životy obklopuje neskutočné množstvo vecí, ktoré majú spoločné.
Obaja pochádzajú z Manchestru. Obaja majú dvojročnú dcérku Alicu. Obaja žijú v Londýne
na Bromfield Street. Obaja žijú na piatom poschodí toho istého obytného domu. A čo je už
úplne nepochopiteľné, obaja žijú v byte číslo 8. Na svoje veľké prekvapenie zisťujú, že sú
vlastne manželia. Táto absurdná dráma poukazuje na hrozné odcudzenie v medziľudských
vzťahoch. Žijeme vedľa seba, ale vlastne sa nepoznáme. Tak ako to v podobnej súvislosti
trefne vyjadril filozof Martin Heidegger: Technika síce odstránila vzdialenosti, ale
nevytvorila blízkosť. Vieme, čo sa udialo niekde v Nepále, ale často nevieme, čo sa deje
v duši človeka, s ktorým žijeme. Toto isté sa nanešťastie môže odohrávať aj medzi Bohom a
človekom. Teda zo strany človeka. Navonok sa môže zdať, že sme mu oddaní. Môžeme
chodiť do chrámu, zachovávať prikázania. Ba dokonca môžeme i čítať duchovnú literatúru,
ale môže sa stať, že nepoznáme Boha
Túto krátku úvahu spôsobil pohľad na tretieho sluhu z dnešného podobenstva. V akej
súvislosti? Poďme poporiadku. Najprv je tu znova otázka, prečo Pán Ježiš povedal toto
podobenstvo. Prečo na inom mieste prináša obraz Boha Otca, ktorý s láskou objíma svojho
márnotratného syna a tu tvrdo zúčtuje so sluhom? Možno sa dostaneme ďalej, ak si znova
uvedomíme, do akej situácie je vložené toto podobenstvo. Totiž spoločenstvo, pre ktoré
Matúš písal toto evanjelium žilo v parúzii – t.j. v očakávaní skorého druhého príchodu Ježiša
Krista. Čo asi prežívali títo prví kresťania, keď videli, že ten skorý príchod akosi mešká?
Predstavujem si to tak, že niektorí stáli možno trocha bezradne pred príbehmi, rozprávaniami

evanjelií. Čo s tým máme robiť? Tieto dávne príbehy sa možnože hodili k tým, ktorí Pána
Ježiša zažili naživo, a ktorí vedeli, čo znamená nasledovať ho. Ale čo my? Čo to znamená pre
nás? My už nevidíme fyzicky žiadneho Boha a človeka v jednej osobe, ktorého by sme mohli
nasledovať. Je to také, ako keby Pán odcestoval a jeho sluhovia nevedia, kedy znova príde.
A do tejto situácie vkladá evanjelista Matúš Ježišovo podobenstvo, ako vôbec posledné z jeho
podobenstiev. Lebo po ňom už nasleduje len reč o poslednom súde a potom hneď udalosti
Veľkého týždňa.
Podobenstvo má z tohto uhla pohľadu jasný cieľ. Posilňuje nádej spoločenstva prvých
kresťanov: Ježiš príde, určite príde! Na nás je, aby sme pracovali, aby sme talent nezakopali.
A čo je tým talentom? Pre raných kresťanov to boli príbehy o Ježišovi, celé toto evanjelium.
Celý ten pravdivý obraz Boha, ktorý je zjavený v Ježišovi Kristovi.
A tu väzí ten problém tretieho sluhu. Zakopal talent. Zakopal ten skutočný pravdivý
obraz Boha. Vidno to v jeho odpovedi, keď svojmu pánovi povie: „Pane, viem, že si tvrdý
človek, žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl
tvoj talent v zemi. (Mt 25, 24n) Tento človek mal takúto predstavu o Bohu. Boh je niekto
tvrdý. Boh je niekto, kto berie, čo nie je jeho. A čo s takou predstavou Boha – čo s takým
Bohom? Len sa ho báť. „Bál som sa...“ Lenže toto je obraz prirodzenej nábožnosti a nie
kresťanstva. Človek si vytvorí svoju predstavu o Bohu, lebo má v živote strach. Strach o seba,
o svoju rodinu, svoju školu, prácu, úspory, ... strach z budúcnosti. Preto prichádza do chrámu,
aby vyjednával so svojou predstavou Boha.
A o čom je kresťanstvo? Jednoducho o tom, že neprichádzam do k Bohu v strachu, ale
o tom, že Boh mi kráča oproti s láskou. V kresťanstve Boh robí prvý krok. A vždy je to krok
lásky. Vždy je to o tej vete: Boh ma tak miluje, že dal svojho syna, aby som mal život, aby
som žil večne s ním. Ak toto zakopem, čo mi zostane? Aké kresťanstvo? Potom sme možno
podobní tým manželom z absurdnej hry, ktorí žijú vedľa seba, ale vôbec sa nepoznajú. Ak
dnes odtiaľ neodnesiem tento talent, túto radostnú správu, ak túto správu nechám medzi
múrmi tohto chrámu, načo som sem prišiel? Tak, ako záver podobenstva, tak aj odpoveď
môže vyznieť tvrdo: zbytočne!

Zo života farnosti: Odpustky na domácej pôde
V nedeľu, 19. septembra 2011 sa v našej katedrále konala odpustová slávnosť pri
príležitosti chrámového sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým
svetom. Slávnosť sa začala utierňou o 9:00 hod. a pokračovala archijerejskou svätou liturgiou,
ktorú slávil náš vladyka Peter Rusnák. Slávnostnú homíliu predniesol bývalý kaplán našej
farnosti, o. ThLic. Miroslav Mrug, t.č. farár v Rešove, okr. Bardejov.
Vo svojej homílii poukázal na históriu sviatku a úcty ku sv. Krížu. Ako zdôraznil,
rímsky cisár Konštantín – jeden z mocných tohto sveta – sa po videní nezdráhal pokoriť
a vzdať úctu krížu ako znaku víťazstva. Vo svojej homílii sa ďalej zamýšľal na tým, čo
znamená kríž v duchovnom slova zmysle a povedal: „Kríž ukazuje veľkú lásku, je to
sklonenie sa Boha k človeku.“ Veriacich ďalej vyzval, aby v rodinách pestovali nielen
vonkajšiu úctu ku krížu, ale predovšetkým úctu vnútornú.
Počas liturgického slávenia si mohli veriaci uctiť aj kríž a ikonu Ukrižovania Krista,
v ktorej sú vsadené pravé relikvie svätého Kríža. Odpustová slávnosť, ktorú spevom obohatil
Katedrálny zbor Chrysostomos, vyvrcholila myrovaním, sprievodom okolo chrámu s čítaním
štyroch evanjelií, pápežskou hymnou a spevom „Mnoho rokov!“. Slávnostné chvíle odpustu
nakoniec umocnilo aj agapé ako vyjadrenie bratskej lásky celého liturgického spoločenstva.

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 3. – 9. 10. 2011
Pondelok

17:00 † Oľga Sičáková, panychída

Utorok

17:00 † Michal, Ján, Pavol, Stanislav panychída
19:00 Na úmysel

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 * Ján, Jolana (Špaleková)

Piatok

7:00 Na úmysel
17:00 * Mária, Antónia, Jaroslav (Špaleková)

Sobota

17:00 * Viera, Ján, Ján, Viliam, Richard (Mihalovič)
Večiereň

Nedeľa

17. po Päťdesiatnici, 8. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 10. - 16. 10. 2011
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00 † o. Alexander (Hattalová)

Streda

17:00 † Mária (Hattalová)

Štvrtok

17:00 † Mikuláš (Hattalová)

Piatok

17:00 † Štefan, Anna (Lovaszová), panychída

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

18. po Päťdesiatnici, 1. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME
• Piatok, 7. 10. 2011 je zároveň prvým piatkom v mesiaci, a teda pozvaním pristúpiť k sviatosti
zmierenia. V tento deň budú znova dve sväté liturgie, prvá o 7. 00 h. v slovenskom a druhá o 17. 00
h. v cirkevnoslovanskom jazyku. Počas celého dňa bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia
a k verejnej adorácii bude vyložená Najsvätejšia eucharistia.
• V nedeľu, 9. 10. 2011 bude po druhej svätej liturgii spoločný farský obed v blízkej reštaurácii
s následnou krátkou prednáškou v priestoroch biskupského úradu. Svoj záujem nahláste, prosím, do
stredy, 5. 10. 2011.
• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k najsvätejšej eucharistii resp. k sviatosti
zmierenia, aby svoj záujem nahlásili čím skôr nižšie uvedeným spôsobom. V októbri chceme začať
prípravu pravidelnými stretnutiami.
• V stredu, 12. 10. 2011 bude v kaplnke Úradu vlády SR slávená naša sv. liturgia s obvyklým
začiatkom o 16.00 h. Táto liturgia je prístupná verejnosti.
• Pozývame Vás na eparchiálnu púť do Lúrd, La Salety, Paray le Monial, Marktl am Inn (rodisko
Sv. Otca) a Altöting, ktorá sa uskutoční v dňoch od 17. – 22. októbra 2011. Cena na osobu je 260,- €.
• Sviatosť manželstva chcú 8. 10. 11 prijať tieto páry:
1. Tomáš Hupka, syn rodičov Jozefa a Rozálie r. Dinušovej, narodený a bývajúci v Bratislave
a Zuzana Chochuľová, dcéra rodičov Pavla a Drahomíri r. Palackej, narodená a bývajúca v Žiline.
2. Miroslav Blažovský, syn rodičov Miroslava a Valérie r. Cuckovej, narodený v Humennom
a bývajúci v Bernolákove a Barbora Baďanská, dcéra rodičov Jána a Daniely r. Pavlíčkovej
narodená v Dunajskej Strede a bývajúca v Bernolákove.
• V dňoch 15. 9 – 9. 10. 2011 prebieha piaty ročník celoslovenskej verejnej zbierka Boj proti hladu
na pomoc chudobným na Haiti a Hondurase, ktorú organizuje Vincentská rodina. Pomôcť môžeme aj
my kúpou medovníkového srdiečka v nedeľu, 9. 10. 11 po sv. liturgiách.
ĎAKUJEME
• Ďakujeme členom nášho chrámového zboru Kyrillomethodeon, ktorí prispeli k skrášleniu našich
bohoslužieb nielen spevom, ale aj zafinancovaním nových bohoslužobných plachiet červenej farby
v hodnote 500,- €. Vyprosujeme Božie požehnanie na „mnohaja lita!“
• Pri zbierke na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove sa v nedeľu, 25. 9. 11
vyzbierala suma 487, 40 €. Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ za Vašu hmotnú podporu
formácie kňazských povolaní. Zároveň prosíme, aby ste nezabúdali na tú oveľa dôležitejšiu –
duchovnú.
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Kováčovej a Vavríkovej (24. 9. 11) a rod. Hrubčinovej a Semberovej (30. 9. 11)
8. 10. 2011 upratuje: rod. Mojzešová a Jancurová
15. 10. 2011 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová.
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME
• V sobotu, 1. 10. 11 prijal v našom chráme iniciačné sviatosti Leo Ľudovít Kasič (*16. 8. 2011)
a sviatosť myropomazania prijal Rastislav Duraj (34). Prajeme veľa zdaru na ceste k Bohu!
• V prvom mesiaci cirkevného roka oslávili svoje okrúhle životné jubileá aj veriaci našej farnosti –
Juraj Molčányi (30), Mária Škovierová (65), Samuel Škoviera (18). V nedeľu, 2. 10. 11 oslávila svoje
90-te narodeniny Mária Chalachanová a 45-te narodeniny sestra Veronika Vislocká. Všetkým
vyprosujeme 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

