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Drahí bratia a sestry!
sestry!
Medzi hlavné udalosti v katolíckej cirkvi v uplynulých dňoch iste patrilo vyhlásenie
troch nových svätých. Akt svätorečenia vykonal sv. otec Benedikt XVI. vo Vatikáne
v nedeľu, 23. 10. 2011. A určite sme počuli, že táto udalosť bola narušená incidentom, kedy
istý rumunský občan spálil Sv. písmo. Predtým, ako to vykonal, zakričal: „Pápež, kde je
Kristus?!“ Tlačová kancelária KBS to komentovala tak, že tým chcel zrejme poukázať na
problém terorizmu. Na jednej strane cirkev slávnostne potvrdila život troch ľudí. Večný život
s Bohom. Na opačnej strane tu počuť známu otázku: Kde bol Boh, keď sa stala taká a taká
tragédia? Dve protichodné tendencie.
A tieto dve tendencie vidíme aj v dnešnom evanjeliu. (Lk 7, 11-16) Sú tu dva
sprievody. Sprievod života na čele s Ježišom Kristom a sprievod smrti, ktorý kráča za mŕtvym
chlapcom. Nie je náhoda, že sa stretli pri bránach mesta. Tak je tomu aj dnes. Smrť musí preč
z očí. Aj tento Ondrejský cintorín sa vlastne pôvodne nachádzal za bránami mesta.
Neznesieme smrť dlhší čas, len ak na okraji nášho životného priestoru. Tam sa vyberiem
vtedy, kedy chcem ja. Prípad v dnešnom evanjeliu je o to viac tragickejší, že zomrel jediný
syn matky – vdovy. Nevieme, koľko mal chlapec rokov. Vieme ale, že bol poslednou oporou
svojej matky. Stratila živiteľa a tiež právneho ochrancu. Prežívala bolesť nad stratou jediného
syna a k tomu sa pridala aj jej vlastná „spoločenská smrť“. A oproti tejto žene kráča Ježiš
Kristus. „Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto...“ (Lk 7, 13) Slovo súcit alebo ľútosť je
v tomto prípade slabým výrazom. Keby sme chceli preložiť grécke slovo do slovenčiny, asi
by sme museli vynájsť nový výraz. Napr. spoluvášeň. Pán Ježiš je akoby uchvátený biedou
tejto ženy. A všimnime si nepatrnú, ale dôležitú vec. Ježiša tu nikto nevolal. Nepočujeme
žiaden krik, žiadne prosby matky, aby vzkriesil jej syna. Zvykneme síce hovorievať, že ťažké
chvíle nás privádzajú k modlitbe. Ale keď je situácia skutočne tragická, vtedy skôr platí, že
nás to umlčí, ochromí. Lebo kedy je viera v lásku a moc Boha viac vystavená otrasom, ako pri

smrti dieťaťa? A kde je Ježiš Kristus? Je pri tejto žene v najťažšej chvíli jej života. Je pri nej
so slovom: Neplač! Ale v úplne inom význame, ako to naše: „Ale veď už neplač!“ My by sme
len možno chceli odstrániť trápne slzy, ale toto Pán Ježiš nerobí. Jeho „neplač“ v sebe nesie
prísľub. Keby to boli len slová nejakého človeka, asi by sme označili za veľmi nevhodné.
Prečo zakazuje plakať žene, ktorá stratila svoje dieťa? Ale toto nie sú slová človeka.
Nezaznieva tu už prísľub, ktorý počujeme v Knihe zjavení apoštola Jána?: Zotrie im z očí
každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac nebude...(Zjv 21, 4) A Pán
Ježiš to potvrdzuje aj úkonom. Dotkne sa már a sprievod sa zastaví. Sprievod smrti už
nepokračuje, lebo sa stretol s Ježišom Kristom. A dôsledok je úžasný: „Mŕtvy sa posadil a
začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke.“ (Lk 7, 15)
Dobre vieme, že táto udalosť je vystupňovaním inej udalosti. V Starom zákone v Prvej
knihe kráľov vidíme proroka Eliáša, ktorého Pán pošle k vdove, aby u nej býval. Počas jeho
pobytu tejto vdove zomrie jediný syn, ale Eliáš sa nad ním modlí a chlapec ožije. To isté robí
Pán Ježiš teraz. Ale oveľa suverénnejším spôsobom. Svojím slovom. A zároveň v tomto
príbehu vidíme náznak ešte dôležitejšej udalosti. Odohrala sa neskôr. Aj tam bola jedna vdova
– aspoň podľa tradície. S jediným synom. Aj táto vdova vidí smrť svojho syna – na kríži. Aj
tento príbeh má šťastný koniec. Vďaka Bohu. Mária zažije úžasnú vec – vidí svojho syna
vzkrieseného.
Chceme byť účastníkmi týchto príbehov? Chceme, aby tieto príbehy boli o nás a pre
nás? Na to potrebujeme vieru. Potrebujeme uveriť tomu, že tu nešlo len o nejaké vdovy, na
ktoré sa tentoraz usmialo šťastie, nad ktorými sa Boh zľutoval a vrátil im ich deti zo smrti.
Ale uveriť, že tu ide o mňa, teba, o každého z nás. Boh definitívne vyriešil problém smrti.
Nechce nám dávať len nejakú dočasnú „dovolenku od smrti“, ako v prípade vzkriesenia syna
vdovy zo Sarepty, či chlapca z Naimu. On má pre nás omnoho viac – život naveky! Toto je
skutočné evanjelium, ktoré môžeme počuť práve z tohto miesta, ktoré predstavuje kameň
odvalený od hrobu Ježiša Krista. Na tomto stojí všetko. Na tom, že Boh Otec vrátil svojho
syna nielen jeho matke, ale nám všetkým. Aby sme mali život.
Možnože budeme v nasledujúcich dňoch konfrontovaný s otázkou, ktorú zakričal
duševne chorý človek počas slávnosti svätorečenia: Kde je Kristus?! Aj tento svet je vnútorne
chorý. Keby nebol videl by jednu podstatnú skutočnosť. Kristus je tu. Je s nami, aby nás
potešil, povzbudil, ale hlavne preto, aby nás zachránil. Tak neopúšťajme sprievod Ježiša
Krista. Je to sprievod života, ktorý je silnejší ako smrť.

Zo života našej cirkvi: formačný deň pre mládež
V sobotu, 22. 10. 2011 sa v našej farnosti uskutočnil formačný deň pre mladých
(duchom), kde sme sa spoločne zamýšľali nad témou identity kresťana. Témou stretnutia bolo
zamyslenie nad otázkou: Kto som?.
Celodenný program (za účasti cca. 20-tich ľudí) sa začal o 8.30 h. spoločnou modlitbou
tretej hodinky, po ktorom nasledovalo predstavenie a zoznámenie sa účastníkov stretnutia.
Nasledujúce zamyslenie sa nieslo v intenciách danej témy a pokračovalo prácou v troch
skupinkách, ktorá sa zakončila individuálnou modlitbou. Po duchovnej aktivite sme sa
spoločne posilnili aj na tele spoločným obedom v blízkej reštaurácii. Po ňom nasledovala
druhá katechéza na konkrétnejšiu tému: Identita muža a identita ženy s následnou diskusiou
a záverečnou modlitbou.
Bodku za programom dala účasť na sv. liturgii v chráme v obvyklom čase o 17. 00
s neobvyklým počtom veriacich (vzhľadom na sobotu). Toto stretnutie bolo síce prvé, ale
určite nie posledné. Veríme, že tieto naše spoločné stretnutia prispejú nielen k upevneniu
identity kresťana, ale pre niektorých ešte konkrétnejšie – gréckokatolíka!

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 31. 10. – 6. 11. 2011
Pondelok

17:00 † Anna, Andrej, Anna, Michal, Anna (Fedor), panychída

Utorok

8:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel, panychída za našich zosnulých na cintoríne

Streda

17:00 Na úmysel, panychída za našich zosnulých v chráme

Štvrtok

Začiatok obnovy misií v našej farnosti (privítanie o. misionárov)
17:00 † Oľga Sičáková, panychída

Piatok

7:00 Na úmysel
15:30 Stretnutie o. misionárov s deťmi
17:00 † Júlia, Vasiľ, Michal, Andrej, Júlia, Anna, Helena, Zdenek,
Stretnutie pre mužov a ženy (obnova misií)

Sobota

9:00 Akatist k Matke ustavičnej pomoci, stretnutie mladých
17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

21. po Päťdesiatnici, 4. hlas, Ukončenie obnovy misií
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská), myrovanie
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 7. - 13. 11. 2011
Pondelok

Utorok

17:00 Na úmysel, večiereň
Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam
7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 Na úmysel

Piatok

17:00 † Ján, Mária (Sabadošová)

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

22. po Päťdesiatnici, 5. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME
• V utorok, 1. 11. 2011 slávi latinská cirkev sviatok Všetkých svätých a zároveň je aj štátny
sviatok. Preto budú dve sv. liturgie. Prvá o 8.00 hod. cirkevnoslovanská a druhá v obvyklom čase
o 17.00 hod. slovenská. Po tejto sv. liturgii bude panychída za našich zosnulých pri
centrálnom kríži na Ondrejskom cintoríne. V stredu, 2. 11. 2011 je Pamiatka zosnulých.
• Od štvrtka, 3. novembra až do nedele, 6. novembra 2011 bude v našej farnosti prebiehať obnova
misií. Pri tejto príležitosti našu farnosť navštívia misionári otcovia Redemptoristi východného
obradu. Program je uvedený vyššie.
• Piatok, 4. 11. 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 utorok, 8. 11. 2011 slávime odporúčaný sviatok Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi
a ďalším beztelesným mocnostiam. V predvečer sviatku bude večiereň a v deň sviatku budú dve
sv. liturgie, jedna ráno o 7.00 h. v cirkevnoslovanskom a druhá večer o 17.00 h. v slovenskom
jazyku.
• V stredu, 9. 11. 2011 bude v kaplnke Úradu vlády SR slávená naša sv. liturgia s obvyklým
začiatkom o 16.00 h. Táto liturgia je prístupná verejnosti.
• V nedeľu, 13. 11. 2011 bude zbierka na tzv. Solidárny fond. Jej účelom je podpora ekonomicky
slabších farností našej eparchie. Už vopred ďakujeme za Vaše dary.
• Pozor zmena! Spoločný farský obed sa v novembri uskutoční až v nedeľu, 20. 11. 2011, po
druhej sv. liturgii. Po spoločnom obede v blízkej reštaurácii bude nasledovať prednáška
v priestoroch biskupského úradu. Pozvanie na toto stretnutie, ako aj na sv. liturgiu prijal český
diakon, autor, psychiater Max Kašparů.
• 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. Prvé stretnutie sa
uskutoční v sobotu, 5. 11. 2011 o 15.30 h.
• Otcovia redemptoristi dávajú do pozornosti časopis Misionár. Je to 60 stranový farebný
mesačník určený pre strednú a staršiu generáciu. Veľkú časť časopisu tvorí tzv. ľudová čítanka,
ktorá obsahuje katechézy a kázne na nedele a sviatky. Cena jedného čísla je 1 €, avšak celoročné
predplatné je 11 €. Objednať si ho môžete samostatne alebo cez náš farský úrad. Pri objednávke
do 10. 12. 2011 získate ako bonus farebný gréckokatolícky stolový kalendár na rok 2012.
ĎAKUJEME
• Pri jesennej zbierke na misie sme prispeli sumou 399, 20 €, čím sme podporili misijné aktivity
katolíckej cirkvi v krajinách tzv. tretieho sveta.
• Bohu známa rodina darovala na podporu farnosti sumu 100,- €, iná Bohu známa osoba darovala
50,- €. Úprimné „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Michalkovej a Mockovej (22. 10. 11) a rod. Kováčovej a Vavríkovej (29. 10. 11)
5. 11. 2011 upratuje: rod. Hrubčinova a Semberova
12. 11. 2011 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova .
Ďakujeme za Vašu službu!
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

