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ročník XI.

Sláva Isusu Christu
Filipovka a Vianoce sú vhodný čas,
aby sme sa zamysleli nad pokojom na
zemi. Už len pohľad na Dieťa v jasliach
nás napĺňa pocitom tepla a šťastia.
Túžime, aby každý cítil tento pokoj.
Prichádza obdobie, keď sa v rodinách po
celej krajine ozýva dobre známa otázka:
Čo chceš na Vianoce? Všetci sme počuli
odpovede rozumné (šľahač do kuchyne,
nákladné
autíčko,
sveter),
vecné
(zamestnanie, dobré zdravie, priatelia) i
odvážne (boxovacie vrece do kancelárie,
športové auto). Keď to však porovnávame
s
prisľúbením
Vianoc,
aj
tie
najambicióznejšie zoznamy prianí blednú.
Boh pozýva nás i naše rodiny, aby sme sa
pozreli na niečo vyššie – aby sme hľadali
„pokoj na zemi“, ktorý ohlásili anjeli pri
Ježišovom narodení (Lk 2, 13 – 14). Pokoj
je najhlbšia potreba a túžba nášho srdca i
sveta. A pokoj je trvalý dar, ktorý Ježiš
priniesol. Po celý svoj pozemský život
hovoril o pokoji všetkým, ktorí ho počúvali.
Tých,
čo
šíria
pokoj,
nazval
„blahoslavenými“ a svojich učeníkov
povolal, aby pokračovali v jeho misii
pokoja a zmierenia. Filipovka je vhodnou
príležitosťou nanovo prijať tento dar.
„Pane, kam chceš priniesť pokoj? Ako
môžem spolupracovať na tvojom pláne?
Čo ti v tomto období môžem spolu so
svojou rodinou ponúknuť, aby som ti
pomohol priniesť pokoj na zem?“ Tento
svet je dnes vo veľkom zmätku: od
teroristických útokov a vojen cez štrajky,
násilné demonštrácie až po problém

utečencov; priepasť medzi bohatstvom a
hladom a bezdomovectvom je čoraz
väčšia; takže niet divu, že mnohí sa cítia
stratení a sú bezcitní. Kladieme si otázku:
„Ako mám žiť v takomto svete?“ Mnohí
ľudia od prezidentov a premiérov až po
kňazov,
rabínov
a
poradcov
a
samozvaných guru nám ponúkajú istoty a
rady. Hoci ich slová môžu byť užitočné,
žiadne z nich sa nevyrovná Ježišovým
radám. Prečo je Ježiš obdivuhodný
Radca? Odpoveď znie, že je Boží Syn,
ktorý vie všetko. Ale je tu ešte niečo viac:
Ježiš vie, aké to je byť v našej koži. On sa
nám pripodobnil vo všetkom, okrem
hriechu. Preto je najlepší radca. Istá žena
sedela v ambulancii lekára a čakala na
pravidelnú kontrolu. Zrazu dostala infarkt.
O pár dní neskôr, keď sa pozviechala, jej
prvá myšlienka bola: „Musím dať do
poriadku vzťah k Bohu!“ Už dlhší čas vo
svojom živote ospravedlňovala istý hriech.
Dotyk so smrťou v nej vyvolal naliehavú
túžbu konať pokánie. Nepotrebujeme
infarkt, aby sme sa zmierili s Bohom! Ak je
v našom živote hriech, z ktorého sme sa
nekajali, môžeme vo sviatosti zmierenia
dostať
odpustenie.
Môžeme
sa
porozprávať s deťmi alebo priateľmi o tom,
čo znamená mať pokoj s Bohom, a potom
využite prípravné obdobie a spoločne ísť
na spoveď. Odpúšťajte a rozdávajte lásku
ako Ježiš, a spoznáte odkiaľ prichádza
pokoj. Ježiš je nevyčerpateľná studnica
poznania, ako získať pokoj srdca.

o. Rastislav (farár)

"Vystri sa!"
Drahí bratia a sestry, jedného môjho známeho seklo kdesi v krčnej chrbtici a jeho pohyb
bol obmedzený. Hneď som mu volal a hovoril, že mám známu fyzioterapeutku, ktorá by mu
vedela pomôcť. On mi však povedal: „Vieš čo, asi najprv pôjdem k ortopédovi, aby sa na mňa
pozrel, spravil mi rentgén a potom sa ozvem.“ Tento môj kamarát najprv chcel diagnostiku
a potom liečbu.
Ak sa pozrieme na Božie slovo, môžeme tam vidieť zaujímavú vec. Ježiš Kristus zbadá
v dave ženu, ktorá chodí roky zhrbená. Volá ju k sebe a uzdravuje ju. Čo je na tom zvláštne?
Podľa mňa to, že najprv Ježiš uzdravuje a potom hovorí diagnózu. Hovorí, že za ten jej stav
môže diabol. Hovorí o príčine jej choroby- a tá príčina je duchovná.
Aj my máme veľa problémov a chodíme akoby sme boli zhrbení. Veľakrát to je preto,
lebo vstupujeme do hriechu, dokonca v ňom žijeme- chutí nám, zvykli sme si na neho. To
môže byť hnev, neodpustenie, klamstvo, nečistota a mohli by sme pokračovať. Človek, ktorý
je pohodlne v hriechu, človek, ktorý sa hriechu nevyhýba, jeho život je ním pomaly a ticho
deformovaný a vadiť mu to začne až neskôr.
Možno ste počuli, čo údajne spravil jeden futbalista Lionel Messi. Lionel Messi nie je
známy len vďaka skvelým výkonom na trávnikoch futbalových štadiónov, ale aj kvôli jeho
prístupu k problémom bežných ľudí a charitatívnemu zmýšľaniu. Podľa novinára Juana Pala
Varskeho z argentínskej rádio stanice Metro 95,1 urobil Lionel Messi ďalšie milé gesto počas
nedávnej účasti na kvalifikačných zápasoch za Argentínu. "Pred zápasom s Brazíliou v Belo
Horizonte Messi čakal vo svojej hotelovej izbe, keď mu niekto zaklopal na dvere. Za nimi sa
objavili niekoľkí členovia ochranky argentínskych reprezentantov. 'Leo, potrebovali by sme s
tebou hovoriť. Už päť alebo šesť mesiacov nám nikto nezaplatil. Naša situácia je zložitá, ty si
kapitán tímu, poznáš nás, preto ťa prosíme o pomoc,'" vysvetlil novinár. Futbalista na
prekvapenie aj samotných ochrankárov vyriešil ich problém veľmi rýchlo a jednoducho.
Údajne zavolal otcovi Jorgemu, aby ihneď chýbajúce peniaze členov ochranky poslal z jeho
peňazí.
Bratia a sestry, Boh robí čosi podobné. On zišiel z neba, aby sa k nám čo najviac
priblížil. Dokonca aj dnes schádza z neba v podobe Eucharistie, aby sa zahľadel na svoj ľud
a dotkol sa tých, ktorí po tom s vierou túžia. On sa však nechce dotknúť len toho, čo je
zhrbené- naše vzťahy, správanie, slabostí atď, On sa chce dotknúť aj toho, čo zhrbenie
spôsobuje. My ľudia však niekedy chceme od Boha iba to, aby sa Boh dotkol našich
problémov, ale nie toho, čo spôsobuje problémy. Prosme teda aj počas obdobia Filipovky
Boha, aby sa dotkol nás do tej najväčšej hĺbky, aby nás menil zvnútra, aby sme nechodili ako
tí, ktorí sú zhrbení, ale vzpriamení.

Otázky na zamyslenie:
V akých oblastiach cítim tlaky, ťažkosti?
Kedy sa správam, ako by som bol zhrbený? Vadí mi to?
Túžim po zmene? Prosím o ňu Boha?
Mám vieru, že sa môžem narovnať? Ako k tomu prispievam?

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy


V utorok, 06.12. je Sviatok sv. Mikuláša. Sv. liturgie budú o 08:00
(csl.), 15:30 v kaplnke polikliniky a o 18:00 hod. Tento deň možno
príde sv. Mikuláš.



V štvrtok, 08.12.2016 je prikázaný sviatok Počatie presvätej
Bohorodičky svätou Annou. Sv. liturgie s myrovaním budú
o 08:00 (csl.), o 16:00 na Bani a o 18:00 vo farskom chráme. Po



sv. liturgii bude adorácia s požehnaním a prednáškou na tému
Modlitba liturgie.
V nedeľu, 18.12.2016 bude veľká predvianočná spoveď o 15:00



hoda o 17:00 hod. bude sv. liturgia. Prosíme, aby ste využili túto
ponuku sviatosti zmierenia a nechali tak priestor v dňoch pred
Vianocami pre veriacich pricestujúcich zo zahraničia.
Môžete si objednať knihu Cyril Vasiľ- Kresťan by mal byť hrdinom
s bonusom zdarma (knihou jeho kázní) na stránke www.postoj.

Zábavné okienko:
Prezri si pozorne tri koruny na obrázku. Nájdeš medzi korunami v rámčeku
rovnakú postupnosť? Hľadaj vo všetkých smeroch...
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