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SLOVÍČKO O SLOVE

Drahí bratia a sestry!
Nedávno som si vypočul pieseň známeho slovenského speváka. V texte tejto piesne sa
zamýšľa nad tým, ako by vyzeral svet, keby ho stvoril on. Okrem iného tam zazneli verše:
„Keby som ja stvoril svet, inak by sa krútil. Ponúkol by človeku život podľa chuti. Brat by
brata nezabil za najbližším rohom. Ó, Bože môj, prečo len nemôžem byť Bohom (...) Každý by
bol spokojný, či človek, či zviera, celý svet by vyzeral ako nevyzerá.... Je tu vyjadrená mylná
predstava, že my by sme to urobili lepšie a jednoducho. Máme svoje opatrenia, ako to
v rovnomennej básni opisuje rakúsky poet Erich Fried. „Odstránime lenivých, svet bude
usilovný. Odstránime škaredých, svet bude krásny. Odstránime chorých, svet bude zdravý.
Odstránime zlých a svet bude dobrý.“
Keď čítame alebo počúvame Podobenstvo o kráľovskej hostine (Mt 22, 1-14), možno
tam niekto nájde potvrdenie tohto zmýšľania. Aj tu predsa vidíme jasné delenie na dobrých
a zlých. Násilníci sú odstránení, človek ktorý má nevhodný odev, je vyhodený „von do tmy“.
Už som počul aj čítal úvahy, kde sa autori pokúšali pomocou tohto podobenstva vysvetliť
zadelenie sveta na dobrých a zlých. Ide tu len o to? Odstránime zlých a svet bude dobrý?
Vyženieme zo spoločenstva tých, ktorí nám lezú na nervy a hneď sa nám bude žiť ľahšie?
Keď si všimneme to isté podobenstvo paralelne u evanjelistu Lukáša, tam to nie je až také
drastické. Tam sa nehovorí o tom, že poslovia kráľa sú zabití, ani tam nie je zmienka o
tvrdej pomste kráľa voči tým, ktorí odmietli jeho pozvanie. Takisto tam chýba správa
o človeku, ktorý nemal vhodný odev a bol vyhodený von. Prečo evanjelista Matúš spomína
také drastické kúsky? Možno nám pomôže, keď si všimneme okruh poslucháčov. Kontext
tohto podobenstva ukazuje, že Pán Ježiš tu hovorí k zákonníkom a farizejom, teda
k židovským teológom. A my dobre vieme, že práve títo „odborníci v náboženstve“ ho
odmietali najtvrdšie. Často ho chceli podchytiť v reči, aby ho mohli obžalovať. Preto im Pán

Ježiš rozpovie podobenstvo, aby im jasnými výrazmi otvoril oči. A aby otvoril oči aj nám.
Minulú nedeľu sme počúvali podobenstvo o vinici (Mt 21, 33-42). Možno v nás ešte rezonuje
jeho odkaz, že byť kresťanom znamená pracovať a odovzdávať Bohu „časť úrody.“ A dnešné
Božie slovo hovorí, že byť kresťanom znamená byť na hostine. A tu vyvstáva otázka: Je to to
isté Božie kráľovstvo? Je to to isté kresťanstvo? Ako sa to dá zjednotiť? Pracovať vo vinici
a hodovať niekde na hostine? A sme pri odkaze dnešného evanjelia: Aby som mohol
pracovať, musím najprv s Bohom stolovať. To je logické. Na to, aby som mohol pracovať,
musím sa najprv posilniť. Presne to je ten zmysel: na to, aby som mohol skutočne milovať,
musím byť skutočne milovaný. A toto je cieľ tejto sv. liturgie, tejto hostiny, ktorú Kráľ – Boh
Otec usporiadal na počesť svojho Syna – Ježiša Krista. Aby sme všetci dnes počuli a prijali
jednu vetu, ktorú nám chce povedať: „Je dobré, že si! Je dobré, že existuješ! Toto je Jeho
láska. Táto láska neodstráni zlo z tohto sveta, ale môže odstrániť zlo z môjho života.
Všimnime si ešte jedno. Je zaujímavé, že v podobenstve nie je ani zmienka o neveste.
Kto je tá záhadná osoba? V knihe Zjavení čítame: „A prišiel jeden zo siedmich anjelov ... a
povedal mi: “Poď ukážem ti nevestu Baránkovu manželku!” A v duchu ma preniesol na veľký
a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha ožiarené
Božou slávou.” (Zjv 21, 9-10) Kto je teda nevesta? To som ja, ty, to sme my, bratia a sestry.
Spoločenstvo, kde uprostred medzi nami je náš ženích – Ježiš Kristus. Cirkev. Alebo inými
slovami – spoločenstvo tých, ktorí uverili, že Boh je láska. Lebo slovami podobenstva, toto je
ten svadobný odev, ktorý chýbal tomu pozvanému človeku. My vieme, že sa nemal na čo
vyhovoriť. Lebo v tých časoch bolo zvykom, že hostia pri príchode na hostinu dostávali
patričný odev. Ani my, ktorí sme pokrstení a prijali sme pozvanie na hostinu sa nemáme na čo
vyhovárať, lebo sme pokrstení v Krista a Krista sme si obliekli. Preto nás apoštol Pavol v liste
Kolosanom vyzýva: „Ale predovšetkým majte lásku. Ona je dokonalým spojivom. (Kol 3, 14)
Preto majúc na mysli slová úvodného zamyslenia môžeme povedať, že každý máme
možnosť tvoriť svet. Aspoň ten okolo nás. Ak ho chceme utvoriť správne, je tu jedna
možnosť – prijať Boha, ktorý je Láska a odstrániť hriech zo svojho života. Prečo nás Pán
pozval na hostinu? Aby sme si ho vzali. Môže niekto vymyslieť lepší svet?

SLOVO NA ÚVOD

Prvý september nie je len začiatkom nového školského roka alebo štátnym sviatkom,
ale pre nás gréckokatolíkov je predovšetkým začiatkom Nového cirkevného roka. Z histórie
vieme, že tento začiatok cirkevného roka prijali otcovia Prvého Nicejského snemu v roku 325
a vo východnej cirkvi sa zachoval dodnes
Odkedy sa deň 1. september stal začiatkom cirkevného roka, dostal náboženskú náplň
so svojou vlastnou bohoslužbou. V byzantskom obrade v prvý deň liturgického roku čítame
zo sv. evanjelia tú časť, v ktorej sa spomína, že Ježiš Kristus prišiel do synagógy v Nazarete
a prečítal slová proroka Izaiáša: „Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal... ohlásiť
milostivý rok Pánov“ (Lk 4, 18-19).
Na začiatku nového liturgického roka modlíme sa slovami tropara z 1. septembra: „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). Ochraňuj nás na príhovor
Matky Božej.“
Na začiatku väčšinou bilancujeme minulosť a zároveň očakávame budúcnosť.
Nevieme, čo presne nás stretne, ale veríme Kto. Nech je preto pre nás povzbudením Božia
prítomnosť, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Kiežby láska živého Boha prispela
k budovaniu nášho farského spoločenstva aj ten nasledujúci cirkevný rok.

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 3. - 9. 9. 2012
Pondelok

17:00 † 0ľga Rimová, panychída

Utorok

17:00 Miroslava

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 Ján, Tatiana (Murínová)

Piatok

Prvý piatok v mesiaci
7:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel
Veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov

Sobota

Nedeľa

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, myrovanie
8:00 Na úmysel
17:00  Ján Gero (Michalková)
15. po Päťdesiatnici, 6. hlas, Pred Povýšením
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 10. - 16. 9. 2012
Pondelok

17:00 Na úmysel (Cipan)

Utorok

17:00 † o. Ján, o. Ján (Michalková)

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00  Ján, Ján (Michalková)
Veľká večiereň

Piatok

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

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

Eparchiálna odpustová slávnosť
16. Po Päťdesiatnici, Po Povýšení sv. Kríža; 7. hlas.
9:00 Utiereň (slovenská)
10:00 Akatist k Presvätej Bohorodičke
10:30 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská), sprievod okolo chrámu, agapé
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

•

Piatok, 7. 9. 12 je prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať odpustenie vo
sviatosti zmierenia. V tento deň budú dve sv. liturgie – jedna o 7.00 h. a druhá o 17. 00 h.
• V sobotu, 8. 9. 2012 slávime odporúčaný sviatok Narodenie našej presvätej Vládkyne,
Bohorodičky Márie, vždy Panny (Roždestvo presvjatyja Bohorodicy). V deň sviatku budú znova
dve sv. liturgie, jedna o 8. 00 h. v cirkevnoslovanskom a druhá o 17. 00 h. v slovenskom jazyku.
• V piatok, 14. 9. 2012 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 sobotu, 15. 9. 2012 slávime sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Je to zároveň
štátny sviatok. V deň sviatku bude jedna sv. liturgia o 17. 00 h. V tento deň je zároveň národná púť
v Šaštínskej bazilike Sedembolestnej Panny Márie. V prípade dostatočného záujmu objednáme z našej
farnosti na túto púť autobus. Svoj záujem nahláste najneskôr do piatku, 7. 9. 2012 V rámci tejto púte
je v programe aj modlitba akatistu k Presvätej Bohorodičke so začiatkom o 14. 00 h.
• V nedeľu, 16. 9. 2012 bude v našej farnosti eparchiálna odpustová slávnosť.
Bohoslužobný poriadok bude vyzerať nasledovne: o 9. 00 h. bude utiereň v slovenskom
jazyku, o 10.00 h sa pomodlíme akatist k Presv. Bohorodičke a o 10. 30 h. 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 a slávnostným kazateľom bude o. Jozef Popík. Tejto odpustovej slávnosti bude
predchádzať aj 3-dňová duchovná príprava, kedy pri sv. liturgiách od štvrtka, 13. 9. do
soboty 15. 9. 12 nás Božím slovom a svojou prítomnosťou povzbudia pozvaní kňazi.
• POZVÁNKA: Naša bratislavská eparchia organizuje púť do Lúrd, ktorá sa uskutoční
v termíne od 4. do 10. októbra 2012. Pôjde sa autobusom a cena za osobu zostáva nezmenená
- 240 €. Svoj záujem nahláste čím skôr na eparchiálnom alebo farskom úrade.
ĎAKUJEME

•

Bohu známa rodina darovala na chrám sumu 50,- €, ža čo jej vyslovujeme úprimné „Pán
Boh odmeň!
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Rimovej a Roháčovej (25. 8. 12) a rod. Michalkovej a Mockovej (1. 9. 12).
8. 9. 12 bude upratovanie pred odpustovou slávnosťou, na ktoré pozývame rodiny:
Kováčovu, Vavríkovu, Hrubčinovu, Semberovu, Žeňuchovu a Krajňákovu.
15. 9. 12 upratuje: rod. Jancurova a Mojzešova.
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

•

V sobotu, 24. 8. 12 udelil vladyka Peter Rusnák iniciačné sviatosti Alžbete Márii
Angyalovej. Novoosvietenej Božej služobníčke prajeme veľa otvorenosti pre Božiu lásku.
KONTAKTY

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

