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Drahí bratia a sestry!
sestry!
Walter raz vzal svojho priateľa Artúra na výlet, aby mu ukázal, aké plány má do
budúcnosti a zároveň mu niečo daroval. Vyšli z mesta a prišli k rozľahlému pozemku. Tu
začal Walter svojmu priateľovi vysvetľovať, akú má víziu a plány. A potom mu hovorí:
„A keďže si môj najlepší priateľ, kúpil som pozemok hneď vedľa a chcem Ti ho darovať.
Podľa mňa jeho cena za niekoľko rokov vzrastie stonásobne.“ Artúr sa zamyslel a nešlo mu to
do hlavy. Walter mu ponúka zadarmo pozemok. Na tom niečo bude, to bude mať nejaký háčik.
A Walter pokračoval: „Rozhodni sa hneď, lebo mám mnoho iných záujemcov, ktorí to kúpia.
Tebe to chcem darovať. A Artúr sa rozhodol. Neprijal ponuku svojho priateľa. Zdala sa mu až
podozrivo veľkorysá. Lenže čas ukázal, že to bola chyba. Pretože aj životopisci hovoria, že to
bola chvíľa kedy Artúr Linletter odmietol budúci lukratívny pozemok pri pozemku svojho
priateľa Walta Disneyho – ktorý do dnes poznáme ako Disnyeland.
Klasický príklad, ktorý ukazuje, ako sa nám môže vypomstiť to staré známe, často
spomínané úslovie: nič nie je zadarmo. Lebo vo svete to zažívame bežne. Nedávno som pri
jednom obchodnom dome videl stánok s „akciovým“ tovarom. Predavač sa ma pokúšal
presvedčiť. Tento kus zadarmo, henten kus zadarmo, stačí, keď si k tomu kúpite tento produkt
za 80,- €. Pekné „zadarmo“. A toto zmýšľanie sa nebadane presúva do duchovnej roviny. Keď
potom príde pozvanie Boha na jeho hostinu úplne zadarmo, možno ma nahlodáva
pochybnosť. Skutočne zadarmo? V tom musí byť nejaký háčik. A potom mám blízko k
tulákovi zo známej knihy Boba Georga: Kresťanstvo na každý deň, ktorý prehrabáva smetné
koše vedľa luxusnej reštaurácie. Cez okno ho zbadá majiteľ. Vyjde von a pozve ho dnu na
výborný obed. Tulák sa pozrie na majiteľa a hovorí: „Pomaly, pomaly. Ako dnu? No určite.
Ja a na obed?“ A jednoducho odíde. Bola by škoda, keby sme sa zachovali ako tulák z tohto
príbehu. A naopak. Bolo by dobré, keby sme si vzali príklad od tulákov z dnešného
podobenstva. Podobenstvo je vcelku jasné. Všimnime si najprv jeho kontext. Je sobota. Pán
Ježiš prijal pozvanie stolovať u popredného farizeja. Pozornosť hostiteľa i hostí sa sústredí

naňho. Ktosi z prítomných zahlási: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“
(Lk 14, 15) A na to Pán Ježiš rozpovie podobenstvo o človeku, ktorý usporiadal veľkú večeru
a pozval mnoho ľudí. A keď všetko pripravil, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným, že
už nadišiel čas. Dobre poznáme význam podobenstva. Ten, kto usporiadal hostinu, je Boh.
Pozval mnoho ľudí. V užšom zmysle tu môžeme dosadiť Bohom vyvolený národ Izrael.
Izrael vie o svojom vyvolení. Vie o pozvaní na hostinu. Kedy nastal problém? Keď nespoznal
správny čas. Prečo? Výhovorky v podobenstve vyznievajú na prvý pohľad opodstatnene.
Nemohol hostiteľ presunúť večeru na iný termín? Veď išlo o dôležitých hostí a tí majú práve
vybaviť súrne veci. Jeden si kúpil pole a chcel si ho ísť obzrieť, iný kúpil 5 záprahov volov
a chce si ísť vyskúšať, ďalší sa oženil a to ho predsa zaväzuje. Keď sa nad tým zamyslíme,
tieto výhovorky neobstoja. Veď kto kupuje pole a neobzrie si ho ešte pred kúpou? Takisto kto
si kúpi voly (auto) a nevyskúša si ich (ho) ešte predtým? A prečo vlastne ten pozvaný, ktorý
sa oženil, nemôže prísť aj s manželkou? Všetko sú to len prázdne reči. Odrážajú hodnotový
rebríček pozvaných hostí. Pozvanie od Boha nebolo u nich na prvom mieste. Otázka, ktorú
sme postavili pred týždňom zaznieva s obmenou znova: Odvíja sa môj život od pozvania
Boha, alebo je toto pozvanie len jednou ponukou medzi mnohými? Ďalej si všimnime, že
spoločným znakom výhovoriek je aktivita – či pracovná (pole, voly) alebo vo vzťahu
(manželstvo). Môžeme tu vidieť narážku na prax zákonníkov a farizejov, ktorí si chcú
zabezpečiť večný život aktivitou – dodržiavaním zákona. A tu zrazu príde jeden, ktorý „vzal
na seba prirodzenosť sluhu, (...) uponížil sa, stal sa poslušný až na smrť, až na smrť na kríži.
(Flp 2, 7n) Ježiš Kristus je tým Božím služobníkom, ktorého na štyroch miestach ospieval
prorok Izaiáš. Ježiš Kristus je tým sluhom, ktorý „prišiel do svojho vlastného a vlastní ho
neprijali.“ (Jn 1, 11)
Na jednej strane dnešné podobenstvo a jeho kontext, na druhej strane dnešná realita. Aj
dnes prichádza Ježiš Kristus medzi svojich, medzi nás, aby bol našim hosťom i hostiteľom.
Pozýva nás na oslavu večného života. Prijmem toto pozvanie? Prijmem ho celým svojím
srdcom? Alebo je tu pole, voly, manžel/-ka. Boh sám nás chce nasýtiť svojou láskou, svojím
odpustením. Alebo sa radšej nechám kŕmiť niečím iným, čo ma beztak nikdy nenaplní? Na
rôznych pozvánkach si môžme všimnúť poznámku RSVP - répondez s'il vous plait. Je to
prosba o odpoveď. Aj Božie slovo dnes obsahuje túto poznámku. Odpovedz hneď, prosím.
/-or-/

Zo života našej cirkvi: 20. ročník festivalu chrámových zborov v Prešove
Od 11. do 13. novembra t. r. prebiehal v prešovskej katedrále jubilejný festival
duchovných piesní byzantského obradu. Keďže sa na ňom zúčastnili iba spevácke zbory zo
Slovenska, poskytol pomerne verný obraz úrovne nášho liturgického spevu.
Na sobotnom koncerte sa predstavili etablované aj začínajúce spevokoly, preto trpezliví
poslucháči – medzi nimi aj vladyka Ján Babjak – si mohli porovnať ich prednosti aj slabiny.
Tohoročný festival bol osobitný v tom, že jednotlivé zbory vytvorili nadzborové teleso, ktoré
spievalo spoločné skladby. Odznelo dovedna 45 skladieb, z toho iba 26 liturgických. Za
ocenenie nášho prístupu pokladáme skutočnosť, že skladbu Tebe pojem od P. G. Česnokova
spieval pod vedením M. Škovieru zbor P. P. Gojdiča z Vranova – Čemerného i náš
Kyrillomethodeon; záznam skladby potom odznel v regionálnom vysielaní Slovenského
rozhlasu. Dvadsiaty ročník bol prínosom aj v tom, že sa na festivale vôbec prvý raz zúčastnil
náš Chrysostomos i Kyrillomethodeon. Azda to smieme pokladať za prísľub spolupráce aj
v našej bratislavskej katedrále.
prof. Daniel Škoviera

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 12. – 18. 12. 2011
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 † Alexander (Čarná), panychída
19:00 * Marianna Bodnárová

Streda

17:00 † Jarmila, panychída

Štvrtok

17:00 † Gašpar (Froncová)

Piatok

17:00 † Oľga Rimová, panychída

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

sv. Otcov, 2. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 19. - 25. 12. 2011
Pondelok

17:00 † Juraj Parnahaj, panychída

Utorok

17:00 Na úmysel

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 Na úmysel

Piatok

8:00 Kráľovské hodinky sviatku Narodenia Pána
17:00 Na úmysel

Sobota

Predvečer Narodenia Pána, zdržanlivosť od mäsa
14:30 Sv. liturgia, večiereň
21:30 Veľké povečerie, lítia

Nedeľa

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Veľká večiereň

OZNAMUJEME
• V stredu, 14. 12. 11, o 16.00 hod. budeme znova sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR. Táto
sv. liturgia je prístupná pre verejnosť. Kvôli bezpečnostnej kontrole je potrebné prísť aspoň 15 minút
pred jej začiatkom.
• V sobotu, 17. 12. 11, o 16. 00 hod. sa v priestoroch biskupského úradu uskutoční stretnutie detí.
Náplňou tohto stretnutia bude najmä príprava ozdôb na náš vianočný stromček v chráme.
• V nedeľu, 25. 12. 11 budeme zároveň sláviť prikázaný sviatok NARODENIE PODĽA TELA
NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. V pondelok, 26. 12. 11 bude sviatok
Zbor presvätej Bohorodičky. Presný bohoslužobný poriadok nájdete vyššie.
• Pôstna disciplína: Zdržanlivosť od mäsa s pôstom je v deň pred Narodením a Bohozjavením Pána,
teda v sobotu 24. 12. 2011 (tu len zdržanlivosť od mäsa) a vo štvrtok 5. 1. 2012 (Zdržanlivosť
znamená nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú. Zdržanlivosť zaväzuje
od 7. roka veku do telesnej smrti. Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé
občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe,
respektíve po 15. hodine. Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku. Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú
chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko
pracujúcich a spoločne sa stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu.)
• Mladí z našej farnosti pripravujú 8. ročník gréckokatolíckeho plesu a s radosťou Vás na ňom
očakávajú. Budú vďační za podporu darom alebo financiami. Ples bude v UPC v Mlynskej doline, 4.
2. 2012. Predaj lístkov začne 8. 1. 2012. Prvých 100 lístkov za 15€ ostatné za 18€.
• Spolok sv. Cyrila a Metoda ponúka knižný kalendár na rok 2012, cena/ks = 2,- €. Okrem toho je
v ponuke slovenské vydanie knihy Blažený Teodor Romža, život a smrť biskupa – mučeníka za cenu
2,50 €.
• Špeciálne pre našu farnosť sme nechali zhotoviť nástenný kalendár na rok 2012. Tento kalendár
obsahuje aj fotografie udalostí v našej farnosti. Výroba jedného stála 7,50 €. Môžete si ho ale zakúpiť
za dobrovoľný príspevok, ktorým podporíte našu farnosť. Na zhotovení tohto kalendára sa znova
podieľal najmä Ľubomír Michalko ml. s manželkou Teréziou. Srdečne ďakujeme.
• Okrem toho sú k dispozícii jednolistové nástenné kalendáre Blahovistník za cenu 1,- €.
ĎAKUJEME
• Pri zbierke na Charitu v nedeľu, 4. 12. 2011 sme ľudí v núdzi podporili sumu 498, 80 €. Za túto
štedrú podporu úprimne ďakujeme.
• Rodina Mikulová podporila našu farnosť sumou 500,- €. Štedrým radcom vyslovujme „Pán Boh
odmeň!“
• V našom chráme sa v duchu každoročnej tradície objavil vianočný stromček, ktorý nám znova
zabezpečil Ing. Vladimír Kutka. Za túto pomoc mu srdečne ďakujeme.
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Kováčovej a Vavríkovej (3. 12. 11) a rod. Hrubčinovej a Semberovej (10. 12. 11)
17. 12. 2011 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová
23. 12. 2011 upratuje: rod. Jancurová a Mojzešová.
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME
• V stredu, 30. 11. 11 oslávil svoje 65-te narodeniny a v nedeľu, 11. 12. 2011 65-te meniny aktívny
veriaci našej farnosti kantor a vedúci zboru Chrysostomos prof. Daniel Škoviera. V nedeľu, 11. 12.
2011 oslávila svoje 25-te narodeniny aj naša veriaca, členka zboru Chrysostomos Terézia Michalková
Srdečne ďakujeme za službu a 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

