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Slovíčko o Slove
Drahí bratia a sestry!
Myslím, že všetci sme presvedčení o sile myšlienky. Na túto tému som si pred časom
prečítal zaujímavý článok. Podľa neho významný predstaviteľ západného mníšstva Ján
Kasián hovorí, že duch sa premieňa v to, čím sa zaoberá. Preto je dôležité, aké myšlienky v
nás rezonujú. Kasián teda odporúča, aby sme náš život reflektovali cez Písmo
Je to totiž dobrá prevencia pred negatívnymi myšlienkami. Ak v nás rezonuje
pozitívna myšlienka, potom je ťažké pre negatívnu myšlienku, aby sa objavila a presadila. Nie
je pre ňu priestor v našej duši. Nikdy nevieme, čo sa cez deň stane, ale ak v nás rezonuje
myšlienka, potom si zachováme pokoj a dokážeme s chladnou hlavou zvládať aj veľmi
náročné okamihy. Pre osvojenie si pozitívnej myšlienky, aby v nás rezonovala a aby sme sa k
nej neustále vracali, vymysleli mnísi meditatívnu metódu ruminatio. Pri tejto metóde je
dôležité neustále si myšlienku pripomínať, nazerať na ňu pod rôznymi uhlami, aby sme
objavili ďalšie a ďalšie súvislosti. Podobne ako pri šúpaní cibuľe dávame dole vrstvu za
vrstvou, až sa nakoniec dostaneme k jadru.
Priznám sa, že keď som nedávno písal liturgické okienko do oznamov, bol som na
vážkach. Je nedeľa (30. 12. 12) nedeľou pred osvietením alebo nedeľou po narodení Pána.
Lebo teoreticky mohla by byť aj jedným aj druhým. Vyriešil som to tým, že som sa pozrel do
liturgického kalendára. A našiel som tam usmernenie. Daná nedeľa je nedeľou po Narodení
Krista a je predpísané to isté evanjeliové čítanie ako na sviatok Zboru Presvätej Bohorodičky.
Prečo asi? Možno preto, aby sme uplatnili tu metódu ruminácie. Táto metóda je vlastne
o „znovu prežúvaní“ Božieho slova ako duchovnej potravy, ktoré sme už raz do svojho vnútra
prijali. Možno sa ale zamyslíme a pýtame: Prečo práve toto evanjelium? Veď je tam aj dosť
negatívnych vecí. Herodes je rozhnevaný a necháva povraždiť malé deti. Vidíme Jozefa, ako
spolu s Máriou a Ježišom utekajú pred týmto nebezpečenstvom. Vidíme ako v exile čakajú, až
pokiaľ sa situácia neupokojí. Áno, na toto evanjelium sa môžeme pozrieť z viacerých uhlov

pohľadu. Môžeme sa zamerať na pokoru a pýchu. Na jednej strane pyšný Herodes, ktorý
v Ježišovi vidí ohrozenie svojej pozície. Na strane druhej Jozef, presvätá Bohorodička, ktorí
prijímajú postoj pokory. Na toto evanjelium sa dá pozrieť aj ako na model fungujúcej
kresťanskej rodiny, kde hlavou je muž, ktorý sa rozpráva Bohom. Je s ním v osobnom
vzťahu. Muž, ktorý miluje ženu až na smrť a žena odpovedá na túto lásku poslušnosťou. Na
toto evanjelium sa môžeme pozrieť aj historicko-kriticky a všimneme si, že sv. Matúš,
ktorý píše evanjelium najmä pre židov ako jediný zo všetkých evanjelistov prináša tento
príbeh. Len on sám píše ako Pán Ježiš odchádza do Egypta – do exilu – a znova sa z neho
vracia. Chce tak židovským adresátom jasnejšie ukázať, že Ježiš Kristus je ten Nový Mojžiš,
ktorý vyvedie svoj ľud z otroctva smrti. Vieme, že aj v čase narodenia Mojžiša sa vraždili
novonarodení chlapci, podobne ako sme vidíme v tejto evanjeliovej stati. Trikrát v nej
zaznelo slovo: „aby sa splnilo písmo.“ Matúš teda zdôrazňuje, že v Ježišovi Kristovi sa splnili
predpovede prorokov, že On je tým dlho očakávaným Mesiášom. Na toto evanjelium sa
môžeme pozrieť aj cez optiku zraniteľnosti. Niekoho, kto je nezraniteľný môžeme
obdivovať (tak ako obdivovali Herodesa), ale nie milovať. Krása lásky je práve v tom, že
môžeme byť zraniteľní. Nemôžeme vstúpiť do vzťahu, keď si zakladáme len na našom zdaní.
Čím viac som sám sebou, tým viac som schopný vstúpiť do skutočných vzťahov
Toto je spôsob ruminácie. A čo je jej výsledkom?. Je to veta, ktorú čítame na sviatok
Bohozjavenia: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ (Mt 3, 17) Táto veta
môže byť vetou pre nás. Vezmime si túto vetu a znova a znova si ju opakujme, aby sme sa
premenili na to, čím sa zaoberáme. Aby sa premenilo naše srdce, aby sme sa stali ľuďmi, ktorí
budú pokorní. Aby naše rodiny žili podľa vzoru Nazaretskej rodiny. Aby sa v našom živote
plnilo Božie slovo. A aby sme sa nebáli byť zraniteľní. Dôvodom, prečo toto môžeme urobiť
je práve láska, ktorá zabúda na seba a vidí toho druhého. Je to láska, ktorou nás miluje Boh.
Z PRÍHOVORU VLADYKU PETRA RUSNÁKA NA ZAČIATOK ROKA 2013
Koniec občianskeho roka je pre mnohých ľudí chvíľou zamyslieť sa nad ubiehajúcim
časom. Veta, ktorú v posledný deň roka často vyslovujeme: „A zase sme o rok starší!“ Nie je
iba povinnou frázou, ale vyjadruje realitu človeka, že náš čas je vymedzený, má svoj začiatok
aj svoj koniec. Uvedomujúc si túto skutočnosť mnohí si dávajú predsavzatia, ako zmeniť svoj
život a vylepšiť to, čo sa pokazilo. Iní, naopak stihnúť to, čo zameškali. Preto k tejto noci
patria zábavy, spoločenské party a doslova nekončiace oslavy a to všetko iba preto, aby aspoň
na chvíľu oklamali čas, ktorý aj tak nekompromisne o polnoci udrie a pripomenie všetkým, že
čas sa nezastavil.
Má toto neprestajné plynutie času a neprestajná zmena nejaký zmysel a cieľ? Alebo je
to všetko azda bez zmyslu a je to chaotické? Výroky starozákonnej knihy Kazateľ o tejto veci
sú smutné a skeptické. „Márnosť nad márnosť - hovorí Kazateľ. Márnosť nad márnosť, všetko
je márnosť. Aký osoh má človek zo všetkej svojej námahy, ktorou sa umára pod slnkom?
Pokolenie odchádza a druhé prichádza, ale zem stojí naveky. Slnko vychodí, slnko zapadá,
náhli sa na svoje miesto, kde znova vychádza. Vietor duje k juhu a obracia sa na sever, stále
krúžiac veje a vo svojom kolobehu sa vracia.“ ( Kaz 1, 2 – 11 )
Toto cyklické chápanie času, by malo svoje opodstatnenie, iba vtedy, ak by sa Kristus
nenarodil, nezomrel a nevstal z mŕtvych. Kresťan vo svetle tejto udalosti – udalosti
vzkriesenia čas vníma, ako skutočnosť, ktorá sa nepohybuje v kruhu, ale beží po priamej línii
k novému, veľkému cieľu a tým cieľom je Ježiš Kristus. Prajem Vám bratia na konci tohto
roka, aby ten nový, do ktorého o niekoľko par hodín vstúpime bol pre Vás neustálym časom
hľadania a stretnutia sa s Kristom svojim Spasiteľom v každodennej kňazskej službe, ktorá sa
tak stane celebráciou času na oslavu večného Boha.

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 7. - 13. 1. 2013
Pondelok

Zhromaždenie k sv. Pánovmu predchodcovi, prorokovi a krstiteľovi Jánovi
7:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 * Ľubomír Porhinčák
19:00 * Anna (Gottweisová)

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 * o. Marcel, Peter (Mojzeš)

Piatok

17:00 † Anna, Nikolaj, Michal, Eva, Eva, Jana, Mária, Andrej
(Chalachanová)

Sobota

17:00 † Jozef, Gabriel (Lovaszová)
Večiereň

Nedeľa

Po osvietení, O Zachejovi, 8. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 14. - 20. 1. 2013
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00 Na úmysel

Streda

17:00 * Mikuláš Seman

Štvrtok

17:00 Na úmysel

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

O mýtnikovi a farizejovi, 1. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

•

V nedeľu, 6. 1. 2013, o 16. 00 h. sa v priestoroch biskupského úradu uskutoční bábkové
predstavenie Eustachova vianočná cesta. Pozývame všetky deti!
• V pondelok, 7. 1. 13 slávime odporúčaný sviatok Zhromaždenie k sv. Pánovmu
predchodcovi, prorokovi a krstiteľovi Jánovi. V deň sviatku budú dve sv. liturgie, ráno
o 7.00 h. slovenská a o 17. 00 h. cirkevnoslovanská.
• V období po sviatku Bohozjavenia je zvykom požehnávať a posväcovať príbytky. Kto má
záujem o návštevu kňaza nech to nahlási osobne alebo cez kontakty farského úradu.
Pripomíname, že aj dom, ktorý už bol raz posvätený, môže byť v tento sviatok opäť kňazom
navštívený a požehnaný jordánskou vodou, ktorá sa v tento deň v chrámoch posväcuje. Ide tu
predovšetkým o pastoračnú návštevu kňaza v rodine a zvolávanie Božieho požehnania pre
konkrétny dom (byt) a celú rodinu, ktorá v ňom býva.
• V utorok, 8. 1. 13 znova pokračujú sv. liturgie o 19. 00 hod. Srdečne všetkých pozývame.

•

V stredu, 9. 1. 13 budeme sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR s obvyklým
začiatkom o 16. 00 h.
• Pozývame Vás na dve púte do Ríma. Prvou je Púť k hrobu sv. Cyrila, ktorá sa uskutoční
v dňoch 12. až 15. 2. 13 pod záštitou nášho vladyku Petra Rusnáka a iných osobností. Druhou
bude Národná púť do Ríma, ktorá sa uskutoční od 26. do 28. 2. 13 a organizuje ju
Konferencia biskupov Slovenska. Bližšie informácie získate na farskom úrade.
• V nedeľu, 13. 1. 13 bude po druhej sv. liturgii spoločný farský obed. Po obede bude potom
krátka prednáška v priestoroch biskupského úradu. Témou stretnutia bude prezentácia knihy
Ikony anjelov, ktorú si pripravila Katarína Žeňuchová, PhD. Prosíme, aby ste svoj záujem
nahlásili do stredy, 9. 1. 2013.
• V sobotu, 19. 1. 13, o 15. 30 h. sa v priestoroch biskupského úradu znova uskutoční
príprava detí pred prijatím sviatostí zmierenia a eucharistie.
• Mladí z našej farnosti pripravujú 9. ročník plesu. Ples bude v UPC v Mlynskej doline, 26. 1.
2013 so začiatkom o 19.00h. Cena jedného lístka je 19,- €. Ich predaj sa začne v nedeľu, 9.
12. 12 po sv. liturgiách. Kontaktnou osobou je Michal Janočko. Novinkou je predaj lístkov
cez internet na adrese: www.rezervovane.sk za cenu 18,- €.
• Špeciálne pre našu farnosť sme znova pripravili nástenný kalendár na rok 2013. 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 podieľal dizajnér Ľubomír Michalko ml. Srdečne ďakujeme.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:
Martin Luterán, syn rodičov Jána a Anny r. Pavlíkovej, narodený v Košiciach a bývajúci
v Bratislave a Dorota Šeregiová, dcéra rodičov Jozefa a Gabriely r. Trepáčovej, narodená
a bývajúca v Bratislave. Sobáš budú mať 26. 1. 13 na Sampore.
ĎAKUJEME

• Bohu známa osoba darovala na chrám 100 €, iná Bohu známa 25 €. Vyslovujeme úprimné
„Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (29. 12. 12) a rod. Mojzešovej (5. 1. 13)
12. 1. 13 upratuje: rod. Ličkova a Rimova
19. 1. 13 upratuje: rod. Michalkova a Mockova.

AK MÔŽETE PODPORIŤ OPRAVU NÁŠHO CHRÁMU, MÔŽETE TAK UROBIŤ AJ VKLADOM
ALEBO PREVODOM NA ÚČET NAŠEJ FARNOSTI:
ČÍSLO ÚČTU: 11472476/0900, SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S.
SPRÁV PRE ADRESÁTA: OPRAVA CHRÁMU.

