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Informačný (dvoj)týždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

slovíčko
slovíčko o SLOVE
Drahé sestry a bratia!
29. júna slávime sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Oslavujeme tých, na ktorých Kristus postavil
svoju cirkev. A to je vhodná príležitosť zamyslieť sa nad tým.
Keď som o tom premýšľal, spomenul som si na jeden obraz cirkev– ako veľká záhrada, ktorú
založil a nad ktorou bdie jej majiteľ. (Boh – Ježiš Kristus). Po jej založení ju zveril ľuďom – za hlavného
záhradníka určil jedného človeka. Počas 2000 rokov jej existencie – do tejto záhrady ľudia nasadili
záhony vzácnych kvetín, naštepili stromy s hodnotnými plodmi, vytvorili jazerá s cennými úlovkami.
Lenže všeličo sa im aj nepodarilo – niekde sa nevyužila úrodná pôda, nezaštepili sa stromy. To je realita.
Cirkev sa nevymyslela sama, nevymysleli ju ľudia, založil ju Boh. Prečo? Aby nás takto spasil, aby sme
takto raz prišli do neba, spoločne. Ako jedno spoločenstvo. Toto je naša úloha.
Pozrime sa ale na motívy ľudí, ktorí s cirkvou ukončili vzťah, alebo ten vzťah visí len na nejakých
rodinných udalostiach ako sú krsty, sobáše a pohreby. Vieme, že ukončenie vzťahu dvoch ľudí môže mať
min. 3 dôvody: sklamanie, nedorozumenie a nevedomosť. Aké sú teda skupiny týchto ľudí – v obraze
cirkev – záhrada.
Prvú skupinu by sme mohli nazvať: hľadači kompostov. Každá záhrada – aj tá najkrajšia má
kdesi v kúte kompost. Ak do záhrady vstúpi návštevník s črtami hyperkritickosti, urobí jedno preskočí
všetky tie nádherné kvety, stromy, postaví sa ku kompostu a neustále kritizuje jeho obsah. Nie je schopný
pochopiť, že pre cirkev, každý omyl môže znamenať aj poučenie – a teda aj „humus“ pre ďalší zdravý
vývoj.
Ďalšiu skupinu by sme mohli nazvať: konzumenti kyslého jablka. Títo ľudia majú tú smolu, že
im niekto v záhrade v Cirkvi ponúkol kyslé jablko a oni už nechcú nijaké ďalšie. Majú sa na čo
vyhovoriť. Ide o ľudí, ktorí o cirkvi nevedia veľa, a ani to zmeniť nechcú. Ich vedomosti sú obmedzené
na to, že cirkev robila inkvizíciu a akýsi kňaz potrestal ich dedka trstenicou.
Inú skupinu by sme mohli nazvať: teoretici za plotom. Ľudia, ktorí neuznávajú prax. Chodia za
plotom záhrady, ovládajú presné latinské názvy stromov a rastlín. Ale ak im dáme do rúk motyku,
nevedia, čo s ňou. Považujú sa za veriacich svojim spôsobom. Žijú podľa motta: vyber si, čo Ti vyhovuje.
Ak cirkev hovorí niečo, čo im nevyhovuje, je podľa nich staromódna, skostnatená, nič nechápe.
Sestry a bratia, v tomto výpočte skupín by sme mohli pokračovať, ale to nie je cieľom. Lebo
všetky skupiny majú niečo spoločné – nevidia že v tej záhrade je aj jej majiteľ. Že v cirkvi je Ježiš
Kristus. Toto majme pred očami aj my – nad všetkým je ten najlepší „záhradník“ – Boh ktorý nás miluje.

LITURGICKÉ OKIENKO
.

VÝKLAD SVÄTEJ BOŽSKEJ LITURGIE SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO

3. Liturgia katechumenov
Diakon okiadza prestol, ikony a všetkých, ktorí sa zišli, aby sa pokúsili o jednotu s Jediným v tele
Cirkvi. Tento úkon slúži ako forma pozdravu. Diakon sa ukloní a my tiež. Okiadzaním chrámu sa tiež
pretvára bežný vzduch, ktorý dýchame. Znovustvorenie nášho sveta sa začína ako voňavý dym, ktorý sa
vznáša nad tvárami zhromaždených ako Svätý Duch vznášajúci sa nad tvárou zeme. (Gn 1) Prvá tichá
modlitba kňaza je modlitba k Svätému Duchu. Modlitbou „Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy,
ktorý si všade a všetko naplňuješ…” slúžiaci prosia o dar Ducha, ktorý „prichádza na pomoc našej
slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás
nevysloviteľnými vzdychmi.” (Rim 8, 26)
Diakon sa otočí ku kňazovi a polohlasne hovorí: „Nadišiel čas konať Pánovi. Vladyka, požehnaj!”
Nesmieme nikdy zabúdať na to, že kresťanskú bohoslužbu od pohanských obradov odlišuje to, že
kresťania oslavujú príchod Boha k nám. To sa vyplnilo v Ježišovi Kristovi. Boh cez Krista a v Svätom
Duchu nás v tejto liturgii vťahuje do dôverného styku trojičného spoločenstva.
Po úvodnom dobrorečení „Požehnané kráľovstvo…” sa začíname modliť za potreby cirkvi a sveta.
Tieto prosby sú vstavané do veľkej (alebo mirnej) ekténie. Diakon začína: „Modlime sa v pokoji k Pánovi.
- Mírom Hóspodu pomolímsja.” Historicky táto ekténia nasledovala po evanjeliu a homílii (najprv by sme
mali vypočuť Boha, skôr ako ideme o niečo prosiť) a ešte viac ako obetovanie prosfory pred liturgiou
slúži ako „most”, cez ktorý je celý svet prinášaný pred Boha, tak ako aj my vstupujeme do jeho
prítomnosti. Vskutku, táto sviatosť je daná „za život sveta”. (Jn 6, 51) Diakon pokračuje: „Za mier na
celom svete…” Toto je len malá časť vyjadrenia záujmu o Bohom stvorený svet.
Diakon zakončuje prosby formulou, ktorá prináša vhodný postoj k ekténii: „Presvätú, prečistú,
preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých
spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.” Keď prosíme Boha, musíme
mať jednoznačný postoj. Tak ako Bohorodička, aj my musíme povedať: „Nech sa mi stane podľa tvojho
slova.” (Lk 1, 38)

Z VAŠICH OTÁZOK VYBERÁME:
OTÁZKA: Prečo sa pri niektorých ekténiách na rôznych spieva raz dlhá a inokedy krátka verzia – „Tebe
Pane“ príp. „Tebi Hospodi“ alebo tiež „Pane zmiluj sa“ – „Hospodi pomiluj“?
ODPOVEĎ: Dôvod je jednoduchý. Závisí to od prítomnosti diakona pri sv. liturgii. Ak je totiž diakon
prítomný, on sa modlí všetky ekténie. Pri každej ekténii sú predpísané modlitby, ktoré sa kňaz musí
pomodliť. Ak je teda na liturgii účastný diakon, kňaz sa tieto modlitby môže pomodliť už počas toho, ako
diakon prednáša ekténiu. Ak diakon na liturgii nie je účastný, má sa kňaz túto modlitbu pomodliť práve
počas spomínaných dlhších spevov.

FARSKÉ OZNAMY
Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 6. – 6. 7. 2008
Pondelok

17:00 † Júlia, Jozef, Štefan (Papíková)

Utorok

17:00  Štefan (Demková), panychída

Streda

17:00 † Boris (Jacošová)

Štvrtok

17:00 † Magda a Ján (Michalková)

Piatok

17:00  Richard s rodinou (Duška)

Sobota

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.
8:00 Utiereň
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)

Nedeľa

8. Po Päťdesiatnici, 7. hlas.
8:00 Utiereň (slovenská)
9:00 Sv. Liturgia (slovenská)
10:30 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Eucharistická poklona

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 7. 7. – 13. 7. 2008
Pondelok

17:00 † Mária, Július (Krajčiová), panychída

Utorok

17:00 Na úmysel

Streda

17:00  Richard s rodinou (Duška)

Štvrtok

17:00 † Magda a Ján (Michalková)

Piatok

17:00  Richard s rodinou (Duška)

Sobota

9:00 Primičná sv. liturgia o. Jána Burdu
17:00 Večiereň

Nedeľa

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

OZNAMUJEME

• Piatok 4.7.2008 je prvý piatok v mesiaci. Všetci sme znova naliehavejšie pozvaní k sviatosti
zmierenia.

• Nedeľou 6. 7. 2008 prechádzame na „prázdninový“ režim nedeľných bohoslužieb. To znamená,
že v nedeľu bude utiereň o 8.00hod, prvá liturgia o 9.00hod v slovenčine a liturgia o 10.30hod
v cirkevnoslovanskom jazyku.

• Mládežnícke sv. liturgie v utorok o 19.00hod cez prázdniny nebudú. Budeme pokračovať v
Septembri.
• V sobotu 5. 7. 2008 je odporúčaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. O 8.00 hod bude utiereň
a po nej o 9.00hod sv. liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku.
• V sobotu 5. 7. 2008 o 10.00hod príjme v Stropkove sviatosť kňazstva diakon Ján Burda.
Primičnú svätú liturgiu bude sláviť 6. 7. 2008 o 10.15 hod v Ruskej Kajni.
Primičnú sv. liturgiu bude sláviť aj v Bratislave v sobotu 12. 7. 2008 o 9.00hod. Po tejto
liturgii o. Ján pozýva všetkých veriacich na agapé do priestorov biskupského úradu.
ĎAKUJEME

•
•

Bohu známa osoba darovala na chrám 2000,- SKK. Srdečné Pán Boh odmeň!
Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu:
„oázovej“ mládeži (21. 6. 2008) a rodinám Mojzešovej a Krajcsovicsovej (27.6.2008)
4. 7. 2008 upratujú: rod. Michalková a rod. Bodnárová
11. 7. 2008 upratujú: rod. Karczubová a rod. Jancurová
Srdečná vďaka za Vašu službu.
BLAHOŽELÁME

•

Dňa 22. 6. 2008 oslávil svoje 94. narodeniny o. Ján Škoviera. K jeho životnému jubileu mu
blahoželáme a vyprosujeme ešte veľa Božích milostí na mnoho a šťastných rokov..

•

Dňa 21. 6. 2008 sa do nášho farského spoločenstva sviatosťami kresťanskej iniciácie
začlenili Renáta Teodora Karczubová (narodená 13. 4. 2008) a Jakub Peter Kačur
(narodený: 21. 4. 2008) K tomuto znovuzrodeniu v Kristovi Božím deťom blahoželáme
a vyprosujeme veľa darov Svätého Ducha na mnoho rokov.
Dňa 20. 6. 2008 promovali na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave absolventi
Mgr.art. Mária Zdravecká a Mgr.art. Mgr.art. Ľubomír Michalko.
Dňa 20. 6. 2008 získal Andrej Škoviera obhajobou svojej doktorskej práce v Slavistickom
ústave Jana Stanislava SAV titul Philosophiae doctor. (PhD)
K dosiahnutiu týchto úspechov im blahoželáme a prajeme veľa pomoci Svätého Ducha v ich
ďalšom pôsobení.
KONTAKT

•

V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás prosím kontaktujte:
osobne: o. Rastislav Čižik, farár
tel.:
02/ 52932856, 0907/387 265,

e-mail: rastislav.cizik(zavináč)gmail.com
osobne: o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný
tel.:
0903/946 717

