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Sláva Isusu Christu
Jedna vec je brnkať na klavíri a druhá vec je hrať na ňom ako virtuóz. Podobne
jedna vec je ísť na ochutnávku vína, ale niečo iné je byť jeho znalcom. To isté platí aj
v našom živote s Ježišom. Jedna vec je poznať evanjeliové posolstvo, Desatoro alebo
miesto Panny Márie v Cirkvi, ale druhá vec je byť svätý – alebo aspoň žiť, „ako sa
patrí vzhľadom na Pána, a páčiť sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie
všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha“ (Kol 1, 10). Toto rozlišovanie je
jadrom učenia Cirkvi o obrátení. Obrátenie môžeme definovať ako rozhodnutie
zanechať hriech a obrátiť sa k Ježišovi. Grécke slovo, ktoré sa v Biblii používa na
obrátenie, je metanoia. Mohli by sme doslova povedať, že toto slovo znamená
„nad“ alebo „za“ (meta) „mysľou“ (noia) – alebo aj „nový spôsob myslenia“. V
biblickom príbehu o obrátení Lýdie – Sk 16, sa hovorí o „prvotnom obrátení“, keď sa
Ježiš dotkol človeka a podnietil ho zmeniť sa. Viete čo je náhla zmena situácie?
Napríklad ste tvrdo pracovali na nejakom projekte a nedarilo sa vám, no zrazu do
seba všetko zapadlo a vy ste presne vedeli, ako postupovať ďalej. Alebo ste nevedeli
pochopiť nové učivo na hodine matematiky, no napokon vám svitlo a všetko začalo
dávať zmysel? Veľmi to dokáže človeka povzniesť a povzbudiť. Vaše sebavedomie
vtedy vzrastie. Získavate nový pohľad. Cítite sa slobodnejšie a ste silnejší. A ste tiež
radi, že ste sa zbavili námahy a obáv! Toto sa stalo Lýdii, ktorá žila v maloázijskom
meste Tyatira - niekoľko sto kilometrov od Filíp. Musela byť dosť bohatá, lebo mala
vo Filipách dom (Sk 16, 14. 40). Lukáš píše, že obchodovala s purpurom. Lýdia však
nebola len bohatá, ale aj veľmi vzdelaná. Byť úspešnou ženou v starovekom Blízkom
východe bolo veľmi náročné. Pracovala vo veľmi konkurenčnom odvetví. Všetok čas
venovala podnikaniu, ale na rozdiel od svojich konkurentov sa rozhodla, že v sobotu
obchodovať nebude. Celý deň sa klaňala Bohu. A za svoje rozhodnutie dostala veľkú
odmenu. Písmo hovorí, že Lýdia sa každú sobotu zúčastňovala na modlitbovom
stretnutí spolu s ďalšími ženami. Keďže dodržiavala sobotný odpočinok, bola
„bohabojná“. Spolu s ďalšími ženami pravdepodobne vedela o Bohu Starého
zákona, ale ešte nepočula o Ježišovi. Tieto ženy milovali Pána a chceli sa mu svojím
životom zapáčiť. Príbeh o Lýdii sa začína rozprávaním, že Svätý Duch pohol Pavla a
jeho spoločníkov, aby svoju misionársku činnosť rozšírili aj do Macedónska, prvého
európskeho územia. Prvou zastávkou bolo mesto Filipy. Keď Pavol s priateľmi prišiel
na stretnutie, začal sa so ženami rozprávať. Kým Pavol rozprával o evanjeliu, Lýdii sa
niečo stalo. Svätý Duch na ňu zostúpil a „otvoril jej srdce, aby pozorne sledovala, čo

Pavol hovorí“ (Sk 16, 14). Takto vznikla cirkev vo Filipách – prvá cirkev na
európskom kontinente. Nikdy sa k Ježišovi neobrátime úplne – až kým s ním
nebudeme v nebi. Hriech je mocná sila – vo svete i v našom srdci. Môžeme
zmaturovať a absolvovať aj univerzitu, ale štúdium v Kristovej škole neukončíme
nikdy. Je dobré, že učiteľ, Svätý Duch, nás túži učiť každý deň a poznatky vovádzať
do praxe. Dúfam, že aj vás to inšpiruje, aby ste s Ježišom kráčali ďalej a každý deň sa
k nemu čoraz viac obracali. Len tak sa staneme virtuózmi a znalcami duchovného
života. Nech vás Boh žehná.
o. Rastislav (farár)

Veľký pôst
O chvíľu začneme prežívať Veľký pôst. Preto si potrebujeme položiť otázku: Aký
bude mať skutočný dopad na náš život? Dnes žijeme v obrovskej mestskej,
technologickej spoločnosti, ktorá je z náboženského hľadiska pluralitná, z hľadiska
svetonázorového sekularizovaná. Ako môžeme - namiesto zavedenia jednej či
dvoch „symbolických“ zmien do nášho každodenného života - zachovávať celý Veľký
pôst? Zrejmé je napríklad to, že pre veľkú väčšinu veriacich je príchod na
veľkopôstne bohoslužby vzdialenou záležitosťou. Naďalej prichádzajú do chrámu
počas nedieľ, avšak, ako už vieme, liturgie nedieľ počas veľkého pôstu,
prinajmenšom navonok, neodrážajú Veľký pôst, a tak človek môže veľmi ťažko čo
len „zacítiť“ veľkopôstny typ bohoslužby, ktorá je hlavným prostriedkom
sprístupňujúcim nám ducha Veľkého pôstu. A pretože Veľký pôst nie je žiadnym
spôsobom odrážaný v kultúre, ku ktorej patríme, potom nie je nič zvláštne, že naše
súčasné chápanie Veľkého pôstu je prevažne negatívne - chápeme ho ako obdobie,
v priebehu ktorého sú zakázané niektoré veci, ako napríklad mäso v stredy a piatok,
tanec a zábava. Populárna otázka, čoho sa vzdávaš počas Veľkého pôstu, je dobrým
príkladom tohto spoločného negatívneho prístupu. V „pozitívnom“ zmysle sa na
Veľký pôst pozerá ako na čas, kedy si kresťan má splniť svoju aspoň každoročnú
„povinnosť“ spovede a prijímania. Bez akéhokoľvek zveličovania môžeme povedať,
že aj keď sa Veľký pôst zachováva, zo svojho dopadu na náš život stratil veľa, prestal
byť takým kúpeľom pokánia a obnovy, ako je chápaný v liturgickom a duchovnom
učení Cirkvi. Môžeme ho ale potom znovuobjaviť a spraviť z neho znova duchovnú
silu dennej reality našej existencie? Odpoveď na túto otázku závisí predovšetkým, a
povedal by som, výlučne na tom, či sme alebo nie sme odhodlaní prijať Veľký pôst s
vážnosťou.
Brať Veľký pôst vážne znamená, že najprv o ňom budeme uvažovať na
najhlbšej možnej úrovni, akú sme schopní dosiahnuť, ako o duchovnej výzve, ktorá
si vyžaduje odpoveď, rozhodnutie, plán, neustále úsilie. Ako už vieme, toto je
dôvod, prečo boli Cirkvou ustanovené týždne prípravy na Veľký pôst. Je to čas na
odpoveď, rozhodnutie a plánovanie. A najlepšia a najľahšia cesta k tomuto je
nechať sa viesť Cirkvou, hoci len rozjímaním nad piatimi čítaniami z Evanjelia, ktoré

nám Cirkev ponúka počas piatich nedieľ, ktoré predchádzajú Veľký pôst: o túžbe
/Zachej/, o pokore /mýtnik a farizej/, o návrate z vyhnanstva /márnotratný syn/, o
súde /posledný súd/ a o odpustení /nedeľa odpustenia/.
Tieto čítania z Evanjelia nie sú iba na to, aby boli počúvané v chráme, ale treba
ich so sebou „zobrať domov“ a uvažovať nad nimi v zmysle môjho života, mojej
rodinnej situácie, mojich profesionálnych záväzkov, mojich záujmov o materiálne
veci, môjho vzťahu ku konkrétnym ľudským bytostiam, s ktorými žijem.
Je to tiež vhodný čas na čítanie náboženských kníh. Účelom tohto čítania nie je
len obohatenie nášho poznania o náboženstve, ale je to hlavne očistenie našej
mysle od všetkého toho, čo ju zvyčajne napĺňa. Je neuveriteľné, ako veľmi je naša
myseľ preplnená rôznymi druhmi starostí, záujmov, úzkostí a dojmov a akú malú
kontrolu nad tým všetkým máme.
Drahí bratia a sestry, veľký pôst je
duchovnou prípravou na prežitie Paschy. Ale aj táto príprava potrebuje čas, kedy
spoznávame seba, svoje postoje, nálady, zlozvyky. Tou vzdialenou prípravou sú
nedele pred Veľkým pôstom.- o Zachejovi, o mýtnikovi a farizejovi, o márnotratnom
synovi, o poslednom súde a o odpustení. Skúsme byť počas týchto nedieľ pozorní
a pýtajme sa Boha, akú podobnosť má náš život s témou nedele, aby sme s našou
slabosťou vstúpili do Veľkého pôstu s vedomím, že sa potrebujeme priblížiť práve
cestou pokánia k Pánovi, že potrebujeme na neho volať s kajúcim srdcom.
(Zdroj: Alexander Schmemann- Veľký pôst)

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 V nedeľu, 12.02.2017 je večiereň o 15:00 a po ňom slávnostne
mariánske večeradlo za manželov.
 V pondelok, 13.02.2017 bude stretnutie hospodárskej radykurátorov o 19.00 hod.
 V nedeľu, 19.02.2017 bude druhé stretnutie rodičov
a prvoprijímajúcich detí po 2. sv. liturgii v pastoračnom centre.
Účasť rodičov a detí je povinná vo vlastnom záujme.
 V piatok pokračuje kantorský kurz po sv. liturgii.
 V týždni od 13.02.-19.02. sa koná na celom Slovensku Týždeň
manželstva. V našej farnosti bude duchovný program. Viac na
výveske a vo farskom liste.
 Od 13.02.2017 začínajú v našej farnosti každý pondelok a piatok
katechézy neokatechumenátnej cesty vždy o 19.00 hod.
 V sobotu, 18.02.2017 je prvá zádušná sobota s hramotami.
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