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slovíčko o SLOVE
Sviatok Zostúpenia Svätého Ducha je sviatkom zrodenia Cirkvi. Túto udalosť
zobrazujú Skutky svätých apoštolov. Keď sa na to pozrieme bližšie, nájdeme tam zmienku
o všeobecnosti Cirkvi. Táto univerzálnosť Cirkvi je vyjadrená zoznamom národov podľa
starobylej tradície: „My, Parti, Médi, Elamčania...“ atď. Tu možno pozorovať, že svätý Lukáš
prekračuje číslo 12, ktoré už vyjadruje univerzálnosť. Pozerá za horizont Ázie a
severozápadnej Afriky a doplňuje ďalšie tri prvky: „Rimania“, to znamená Západný svet,
„Židia a prozelyti“, čím nanovo chápe jednotu medzi Izraelom a svetom a nakoniec „Kréťania
a Arabi“, ktorí predstavovali Západ a Východ, ostrovy a pevninu. Toto otvorenie horizontov
potvrdzuje naďalej novosť Krista v dimenzii ľudského priestoru v dejinách národov: Duch
svätý priťahuje ľudí a národy a ich prostredníctvom prekonáva múry a bariéry.
Na Turíce sa Duch Svätý ukazuje ako oheň. Jeho plameň zostúpil na zhromaždených
učeníkov, zapálil sa v nich a daroval im novú zanietenosť Božiu. Tak sa uskutočňuje to, čo
predpovedal Pán Ježiš: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem a čo iné chcem, len aby už
vzplanul!“ (Lk 12,49) Apoštoli spolu s veriacimi rôznych spoločenstiev niesli tento božský
plameň až na „koniec zeme“. Otvorili tak ľudstvu cestu, žiarivú cestu. Spolupracovali tak s
Bohom, ktorý svojím ohňom chce obnoviť tvár zeme. Tento oheň je celkom odlišný od tých,
ktoré sú spôsobené vojnami a bombami! Ako je odlišné Kristovo vzplanutie šírené Cirkvou v
porovnaní s požiarmi, ktoré spôsobili diktátori všetkých čias, vrátane minulého storočia, ktoré
za sebou nechávajú spálenú zem! Plameň Boží, plameň Ducha Svätého je rovnaký ako oheň
kríka, ktorý vzplanul ale nezhorel (porov. Ex 3,2). Je to plameň, ktorý horí, ale neničí; ba
dokonca vzplanie tak, že roznecuje tie najlepšie a najopravdivejšie stránky človeka a ako pri
tavení sa vynára vnútorná forma, jeho povolanie k pravde a láske.
Jeden z cirkevných učiteľov, Origenes, v jednej zo svojich homílií o Jeremiášovi
prináša výrok, ktorý je pripisovaný Ježišovi, nenachádza sa vo Svätom Písme, ale možno je
autentický. Znie takto: „Kto je u mňa, je blízko ohňa“ (Homília o Jeremiášovi L. I [III]). V
Kristovi totiž prebýva plnosť Božstva, ktorá je v Biblii prirovnávaná k ohňu. Pred chvíľou
sme poznamenali, že oheň Ducha Svätého planie, ale nezhára. A predsa pôsobí premenu.

Musí teda v človeku niečo pohltiť, trosku, ktorá ho ničí a bráni mu v jeho vzťahu k Bohu a k
blížnemu. Tento účinok božského plameňa však desí. Máme strach, že budeme „popálení“ a
radšej zostávame takí, akí sme. To vyplýva zo skutočnosti, že náš život sa nezriedka zakladá
na majetníckej logike, na vlastnení a nie darovaní. Mnohí ľudia veria v Boha a obdivujú
postavu Ježiša Krista, ale ak sa od nich žiada, aby sa zriekli niečoho zo seba samých, tak
ustupujú späť, majú strach z požiadaviek viery. Sú tu obavy, že sa budú musieť zriecť niečoho
krásneho, k čomu sú pripútaní; obavy z toho, že nasledovanie Krista nás pripraví o slobodu, o
isté skúsenosti, o časť nás samotných. Na jednej strane chceme byť s Ježišom, nasledovať ho
zblízka a na druhej strane máme strach z dôsledkov, ktoré to prináša.
Preto vždy potrebujeme počuť slová Pána Ježiša, ktoré často opakoval svojím
priateľom: „Nebojte sa“. Ako Šimon Peter a iní, i my musíme dovoliť, aby jeho prítomnosť a
jeho milosť premenila naše srdce, nestály subjekt ľudských slabostí. Musíme vedieť uznať, že
niečo stratiť, ba i seba samých kvôli pravému Bohu, Bohu lásky a života, je v skutočnosti zisk
a znovunájdenie seba samého plnším spôsobom. Kto sa zveril Ježišovi, zakúša už v tomto
živote pokoj a radosť srdca, ktoré svet nemôže dať a nemôže ich ani vziať, ak nám ich Boh
raz daroval. Má teda význam nechať sa dotknúť ohňom Svätého Ducha! Bolesť, ktorú nám
spôsobuje, je nevyhnutná k našej premene. Je to realita kríža: nie zbytočne je „oheň“ v
Ježišovej terminológii výrazom predovšetkým pre tajomstvo kríža, bez ktorého neexistuje
kresťanstvo. Preto osvietení a posilnení týmito slovami života pozdvihnime našu prosbu:
Príď, Duchu Svätý, zapáľ v nás oheň svojej lásky! Vieme, že je to odvážna modlitba, ktorou
prosíme o to, aby sa nás dotkol Boží plameň. Ale predovšetkým vieme, že tento – a iba tento plameň má moc nás zachrániť. Nechceme obranou svojho života stratiť ten večný, ktorý nám
chce darovať Boh. Potrebujeme oheň Svätého Ducha, pretože jedine Láska zachraňuje.
(z príhovoru emeritného sv. otca Benedikta XVI.)

SVÄTÁ LITURGIA V NEDEĽU PÄŤDESIATNICE
V Nedeľu Päťdesiatnice (8. júna 2014) odvysielala RTVS–Dvojka priamy prenos
archijerejskej sv. liturgie z Katedrály Povýšenia svätého a životodarného Kríža v Bratislave.
Dvojhodinovú liturgiu v cirkevnej slovančine viedol bratislavský eparcha Peter (Rusnák),
koncelebrovali: protosynkel o. Vladimír Skyba, farár o. Rastislav Čižik, o. Stanislav
Diheneščík a o. Štefan Čarný. Liturgické slávenie začalo sprievodom z Eparchiálneho úradu,
obliekaním vladyku v chráme a vyvrcholilo Pápežskou hymnou, Mnoholitstvijem a
myrovaním. Svojím nádherným spevom liturgiu skrášlil miešaný Katedrálny zbor
Kyrillomethodeon pod vedením dirigenta Ladislava Sabolčáka. Na liturgii sa zúčastnil aj
bývalý veľvyslanec USA v Slovenskej republike, J.E. Vincent Obsitnik, ktorý bol v danom
termíne na návšteve Slovenska.
Vo svojej homílii vladyka Peter okrem iného uviedol: „Kondák dnešného sviatku v
našom obrade nám pripomenul udalosť zo Starého zákona o stavaní Babylonskej veže, a znie
takto: „Keď zostúpil najvyšší pomiatol jazyky a rozdelil národy. Teraz však rozdáva ohnivé
jazyky a všetko povoláva k jednote.“ Táto udalosť začína v knihe Genezis slovami: „Vtedy bol
na zemi rovnaký jazyk a rovnaké slová. Keď sa pohli z východu…“ V našom byzantskom
obrade sa pri rôznych príležitostiach ( napr. sväté tajomstvo manželstva) spieva aj nasledujúci
hymnus: „Izaiáš plesaj, lebo Panna v živote počala a porodila Syna, Emanuela, Boha a
človeka. Menuje sa Východ…“ Východ je teda meno pre Ježiša Krista. Podľa Knihy Genezis
ľudstvo odišlo z východu, vzdialilo sa Ježišovi Kristovi, a tým sa vzdialilo aj vlastnej spáse a
spreneverilo svojmu poslaniu. Ak dnes prijmeme Svätého Ducha a jeho slovo nebudeme sa
pohýnať z východu, nebudeme utekať od svojho poslania, teda z miesta, kde nás v živote
umiestil Boh, lebo objavíme, že toto miesto je Východ, že je stretnutím sa s Bohom,
stretnutím sa s jeho láskou, stretnutím sa s Ježišom Kristom.“
(zdroj: www.grkatba.sk)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 9. - 15. 6. 2014
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 Na úmysel

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 Na úmysel

Piatok

17:00 † Mikuláš Onufrák, panychída
17:00 Na úmysel
Večiereň

Sobota
Nedeľa

1. po Päťdesiatnici – všetkých svätých, 8. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská) * Viliam, Ján (Michalková)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 16. – 22. 6. 2014
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 Na úmysel

Streda
Štvrtok

17:00 Na úmysel
Večiereň s lítiou
Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista
7:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel

Piatok

17:00 * Alžbeta Nalevanková

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

2. Päťdesiatnici, 1. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

•

Pozývame deti prvého až štvrtého ročníka ZŠ, aby sa zapojili do eparchiálnej biblickej
súťaže, ktorá sa uskutoční v sobotu, 14. 6. 14 so začiatkom o 10. 00 h. v priestoroch
eparchiálneho úradu. Bližšie informácie dostanete na farskom úrade.
• V nedeľu, 15. 6. 14 pozývame na Deň Božích detí. Stretneme sa o 15. 00 na Železnej
studničke a pôjdeme autobusom č. 43 (odchod 15.10 h.) až na konečnú. Na najbližšej voľnej
lúke budeme potom opekať a hrať hry.
• Vo štvrtok, 19. 6. 2014 slávime sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela
a krvi nášho Pána Ježiša Krista (ľudový názov Božie telo). V predvečer sviatku bude preto
večiereň a vo sviatok bude po sv. liturgii myrovanie. V deň sviatku budú dve sv. liturgie.
• V sobotu, 27. 6. 14 sa uskutoční eparchiálna púť do Šaštína. Na tento účel objednáme
autobus. Svoj záujem o miesto v ňom nahláste, prosím, do nedele, 22. 6. 14.
• V dňoch od 28. júna do 2. Júla 2014 sa na Skalke pri Trenčíne uskutoční druhý ročník
Katolíckej pútnickej konferencie Nové svitanie. Bohatý duchovný program je určený pre
všetky vekové kategórie. Viac informácii a registrácia je možná na www.novesvitanie.sk.
• LET 2014: Od pondelka 7. júla 2014 do piatku 11. júla 2014 pripravujeme IV. ročník
Letného eparchiálneho tábora (LET 2014), ktorý sa uskutoční v škole v prírode v Lome nad
Rimavicou (okres Brezno). Tábor je pre deti od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Viac
informácii získate na farskom úrade.
• Naša bratislavská eparchia pripravuje druhý ročník púte do Svätej zeme, ktorá sa
uskutoční v prvých mesiacoch roka 2015.
• Občianske združenie Kolíska otvára v Bratislave (Halová 16) večernú školu Rusínskeho
jazyka pre deti a dospelých. Výučba je zdarma a vítaní sú všetci. Viac informácií si môžete
prečítať na internetovej stránke www.rusinskyjazyk.sk, alebo môžete priamo kontaktovať
Mgr. Petru Semancovú na tel. č. 0915854574.
• Sväté tajomstvo manželstva chcú prijať tieto páry:
1. Bohuslav Račkovský, syn rodičov Ľudovíta a Kataríny r. Vasilišinovej, narodený
v Trebišove, bývajúci v Bratislave a Andrea Jánošíková, dcéra rodičov Jána a Emílie r.
Černekovej, narodená v Myjave, bývajúca vo Vrbovciach.
2. Marián Sejka, syn rodičov Ladislava a Boženy, rod. Humeníkovej, narodený vo
Svidníku, žijúci v Bratislave a Zuzana Krivošíková, dcéra rodičov Antona a Ruženy,
rod. Vaňurovej, narodená a žijúca v Bratislave.
3. Ondrej Uriga, syn rodičov Andreja a Márie r. Kopčákovej, narodený vo Vranove n/T,
bývajúci v Bratislave a Jana Skubanová, dcéra rodičov Jána a Márie r. Maskalíkovej,
narodená vo Svidníku, bývajúca v Bratislave.
4. Adam Mackovjak, syn rodičov Jána a Anny r. Grabanovej, narodený v Gelnici,
bývajúci v Bratislave a Martina Hodošiová, dcéra rodičov Michala a Tatiany r.
Strukovej, narodené v Starej Ľubovni, bývajúca v Bratislave.
ĎAKUJEME

•

V nedeľu, 1. 6. 14 sa pri zbierke na Katolícke masmédiá vyzbierala suma 365 €. Srdečne
ďakujeme za Vaše dary, ktorými ste podporili evanjelizáciu prostredníctvom katolíckych
médií Lumen a TV Lux.
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Mojzešovej a Pätoprstej (31. 5. 14) a rod. Rimovej a Džupinovej (7. 6. 14)
14. 6. 14 upratuje: rod. Michalková a Mocková
21. 6. 14 upratuje: rod. Semberová a Vavríková

Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

•

V piatok, 30. 5. 14 oslávil svoje 90-te narodeniny aktívny veriaci našej farnosti p. Juraj
Fedor. Oslávencovi ďakujeme, blahoželáme a vyprosujeme Božie požehnanie na „mnohaja
i blahaja lita!“
• V sobotu, 7. 6. 14 prijali iniciačné sväté tajomstvá v našom chráme Jakub Ján Angyal
a Kristína Mária Slivková. Novoosvieteným Božím služobníkom vyprosujeme úspechy
„v živote i vo viere“.
KONTAKT
V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte:
osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.: 0911/400 845; 0907/387 265,
e-mail: rastislav.cizik@gmail.com
osobne: o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717

