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Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré mesto

slovíčko o SLOVE
Pri sledovaní televíznych novín alebo iných programov sa bežne stáva, že ich preruší
reklama. Osobne v takom prípade zvyknem prepnúť na iný kanál. Lenže často je na inom
kanáli reklama tiež. Občas mi napadne otázka: Dohodli sa? Túto otázku si kladiem aj pri
podobných situáciách v živote. Niečo jednoducho nechcem vidieť alebo počuť, ale počúvam
to od manželky, detí, priateľov. „Vy ste sa dohodli!“
Dnes nám Pán Ježiš povedal znova podobenstvo o Božom kráľovstve. Prirovnal ho
k svadobnej hostine. Keď teraz na chvíľu „prepneme“ na evanjelium minulej nedele,
spomenieme si, že Boh nám cez svoje slovo odovzdal Podobenstvo o majiteľovi vinice
a nevďačných vinohradníkoch. Dobre poznáme aj jeho význam. Možno nás zarazila tvrdá
reakcia vinohradníkov. Tí poslov majiteľa vinice „pochytali; jedného zbili, iného zabili,
ďalšieho ukameňovali.“ (Mt 21,35) A keď Pán Ježiš skončil toto podobenstvo, nasledovala
reakcia veľkňazov a farizejov, ktorí spoznali, že hovorí o nich: „A chceli ho zajať,...“ (Mt 21,
46) Slovami úvodného obrazu by sme mohli povedať, že chceli prepnúť. Chceli sledovať len
životný program podľa seba a keď im do toho vstúpil Pán Ježiš s programom Boha, chcú ho
umlčať. Lenže hneď nato Kristus povie to dnešné podobenstvo. A znova nás zarazí tvrdá
reakcia pozvaných na svadbu: „Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili.“ (Mt 22,6)
Keď evanjelista Lukáš zaznamenáva toto podobenstvo, hovorí len o výhovorkách pozvaných
hostí. Pri pohľade na tieto dve podobenstvá nám môže napadnúť: Oni sa dohodli.
Vinohradníci aj pozvaní hostia. Akoby sa dohodli na spoločnom postupe. Vinohradníci uverili
klamstvu, že vinica patrí im. Pozvaní hostia mali zasa iné priority. Tiež podľahli omylu, že je
niečo dôležitejšie ako svadobná hostina kráľovho syna. Keď si bližšie všimneme taktiku
kráľa, vidíme, že najprv posiela skupinu poslov a keď to nevyjde pošle iných poslov. Napadne
nás, či to náhodou nie je na posloch. Či vedia dosť zaujímavo a príťažlivo odovzdať pozvanie
na kráľovu hostinu. Pred pár dňami sa ku mne dostal výrok kardinála Špidlíka, ktorý znel:
„Dôvod, prečo cirkev umiestnila vyznanie viery až po kázni je, že pozýva ľudí veriť Bohu aj
napriek tomu, čo v kázni počuli.“ Záleží na posloch? Záleží na nás, ktorí pozývame na hostinu
Boha? Áno. Je dôležité, či kladiem do centra seba alebo Boha a stretnutie s ním.
V podobenstve ale problémom neboli poslovia. Problémom boli spomenuté priority

pozvaných hostí. Prečo ale odmietli priority prehodnotiť? Vieme si predstaviť, kto sa najviac
teší, keď príde pozvanie na nejakú oslavu. Deti. Tie vidia len zábavu a radosť. My dospelí
zväčša reagujeme ináč. Hneď riešime otázky typu: „Aký dar kúpime? Aké šaty si
oblečieme?“ Radosť z pozvania rýchlo zatienia starosti.
Zaujal ma aj text pozvánky, ktorý kráľ sformuloval: Hostinu som už prichystal, voly a
kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu.“ (Mt 22,4) Kráľ
všetko pripravil. Táto poznámka je veľmi dôležitá, pretože nám hovorí jednu úžasnú vec. Boh
všetko pripravil. Všetko. Každý jeden detail, každú jednu vec naplánoval, pripravil aj
program pre mňa a pre teba a čaká. On pripravil to, či budem nízky alebo vysoký. On
pripravil to, či budem mať takých rodičov alebo iných. On pripravil to, či budem mať toho
partnera alebo aj žiadneho. On pripravil, či budem mať päť detí alebo žiadne. On pripravil, či
budem zdravý alebo dopustí aj nejakú chorobu. Boh to pripravil. Aby mi priviedol k sebe.
Aby mi daroval večný život. Boh toto všetko pripravil a pozýva. Lenže my sme náchylní
odpovedať svojou vlastnou aktivitou, tak ako pozvaní hostia v podobenstve. Ja mám
pripravený svoj vlastný program. Prečo? Lebo mi chýba viera, že všetko, čo Boh pre mňa
pripravil, je pre mňa to najlepšie. Preto aj je tu dnes jedno osobné pozvanie od Boha pre nás.
Predsa si možno položíme otázku: „Prečo bol kráľ taký prísny k mužovi, ktorý nemal
patričný svadobný odev?“ Lebo vieme, že v tom prostredí sa praktizoval zvláštny zvyk. Ten,
kto pozýval s pozvánkou posielal aj odev. Prečo taká naoko tvrdá reakcia hostiteľa. Čo urobil
muž so svadobným odevom, ktorý dostal? Aj tu teda zaznieva posolstvo: „Boh všetko
pripravil. Nežiada nič, čo by sám nedal. Boh nepotrebuje moje spevy, obrady, modlitby,
pôsty, snaženia. Ale žiada jedno: Aby som si obliekol jeho odev.“ Na to, aký je to odev,
odpovedá apoštol Pavol Odpoveď nám dáva sv. apoštol Pavol v liste Kolosanom: „Ale
predovšetkým majte lásku. Ona je dokonalým spojivom.“ (Kol 3,14)
Preto nám Boh dnes s pozvaním ponúka aj odev. Ponúka nám svoju lásku. Ponúka nám
svoje slovo a Presväté telo a krv Ježiša Krista. Ponúka nám Svätého Ducha. Nemôžem prijať
pozvanie na hostinu Boha bez jeho odevu. Ak si to myslíme, videli sme tragický dôsledok.
Preto „neprepínajme na iný, vlastný program.“ Veď Boh všetko pripravil...

ARCHIEPARCHIÁLNA ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V ĽUTINE
Na najväčšom pútnickom mieste Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie v Ľutine sa
cez víkend 17. a 18. augusta zišlo niekoľko tisíc pútnikov, aby oslávili sviatok Zosnutia
Presvätej Bohorodičky.
Program púte začal už v sobotu popoludní posvätením vody na Ľutinskej hore a
pokračoval paralelne na hore a v bazilike minor v obci. Tohtoročná púť bola spojená so
slávením 25. výročia vyhlásenia miestneho chrámu pápežom Jánom Pavlom II. za baziliku
minor. Pri tejto príležitosti po večernej archijerejskej svätej liturgii posvätil prešovský
arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ nové rozmerné nástenné mozaiky v jej interiéri.
V nedeľu púť vyvrcholila slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorej hlavným
slúžiacim bol bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák a slávnostným kazateľom
kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Liturgiu
koncelebrovali aj vladyka Ján Babjak SJ, vladyka Milan Chautur CSsR, vladyka John Pazak
CSsR, eparchiálny biskup v Toronte pre slovenských gréckokatolíkov v Kanade, a vladyka
Milan Lach SJ. Pútnici zaslali pozdravný list Svätému Otcovi Františkovi a prijali jeho
požehnanie, ktoré im udelil kardinál Jozef Tomko.
V závere boli pútnici pozvaní na Národný pochod za život 22. septembra 2013 v
Košiciach, o ktorom sa prešovský arcibiskup a metropolita vyjadril, že ide o najväčšiu udalosť
tohto roka.
celý článok na: www.grkatba.sk

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 26. 8. – 1. 9. 2013
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 Na úmysel

Streda

17:00 Na úmysel
Večiereň

Štvrtok

Sťatie úctyhodnej hlavy slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

8:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel
Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

15. po Päťdesiatnici, 6. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 2. – 8. 9. 2013
Pondelok

17:00 † Peter, Helena, Michal (Cuperová)

Utorok

17:00 Na úmysel

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 Na úmysel

Piatok

Prvý piatok v mesiaci
7:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel

Sobota
Nedeľa

17:00 Na úmysel
Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov
16. po Päťdesiatnici, Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky
Márie, vždy Panny, Pred Povýšením, 7. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

•

Vo štvrtok, 29. 8. 13 slávime odporúčaný sviatok - Sťatie úctyhodnej hlavy slávneho
proroka, predchodcu a krstiteľa Jána (Usiknovenije čestnyja hlavy Joanna Krestiteľa). V tento
deň je predpísaná zdržanlivosť od mäsa. V deň sviatku budú znova dve sväté liturgie, prvá
o 8. 00 h. v cirkevnej slovančine a druhá o 17. 00 h. v slovenskom jazyku.
• Nedeľou, 1. 9. 13 prechádzame znova na tzv. „cezročný režim“ nedeľných bohoslužieb.
(Viď bohoslužobný poriadok)
• V nedeľu, 1. 9. 13 je zároveň začiatok indiktu, teda nového cirkevného roka.

•

V nedeľu, 1. 9. 13 budeme znova sláviť sv. liturgiu v Kostole Najsvätejšej Trojice
v Malackách so začiatkom o 17. 00 h.
• Piatok, 6. 9. 13 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 nedeľu, 8. 9. 13 zároveň slávime odporúčaný sviatok Narodenie našej presvätej
Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny (Roždestvo presvjatyja Bohorodicy). Po sv.
liturgiách bude myrovanie.
• Eparchiálna odpustová slávnosť v našej farnosti bude v sobotu, 14. 9. 13. Pozvanie na
túto odpustovú slávnosť a hlavným slúžiteľom bude o. arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ.
Program odpustovej slávnosti sa začne utierňou o 9. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku, bude
pokračovať modlitbou akatistu k Presvätej Bohorodičke a vyvrcholí slávením archijerejskej
sv. liturgie o 10. 30 h., po ktorej bude sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií a následne
agapé. Sv. liturgia bude slávená v slovenskom jazyku.
• Dávame do pozornosti oficiálnu internetovú stránku našej farnosti, na ktorej si budete môcť
prečítať aktuálne farské oznamy. Stránka nesie názov: www.bratislava.grkatba.sk.
ĎAKUJEME

•

Pri zbierke na Podporný fond KBS sme v nedeľu, 18. 8. 13 dohromady vyzbierali sumu
227,15 €. Srdečne ďakujeme.
• Bohu známa rodina darovala na podporu chrámu 40 €. Vyslovujeme úprimné „Pán Boh
odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (17. 8. 13) a rod. Mojzešovej a Pätoprstej (24. 8. 13)
31. 8. 13 upratuje rod. Ličková a Rimová
7. 9. 13 bude veľké upratovanie pred odpustom - rod. Michalková, Mocková, Semberová,
Vavríková a Neokatechumenátne spoločenstvo.
BLAHOŽELÁME

•

V sobotu, 17. 8. 13 sa naše farské spoločenstvo rozrástlo o dvojičky Melániu a Ninu
Škovierové, ktoré prijali iniciačné sv. tajomstvá. Vyprosujeme Božie milosti na mnoho rokov.
• V sobotu, 24. 8. 13 si vyslúžili sviatosť manželstva Pavol Šeregi a Juliana Gregová .
Novomanželom vyprosujeme otvorenosť pre Božiu lásku na „mnoho rokov!“
• V sobotu 17. 8. 13 zavŕšila 30 rokov života Tatiana Čižiková a v nedeľu, 18. 8. 13 sa dožil
úctyhodných 90 rokov života p. Štefan Mihalovič. Oslávencom vyprosujeme Božie
požehnanie na „mnohaja i blahaja lita!“
KONTAKT
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@gmail.com
osobne: o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717
AK CHCETE 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.

