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Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto

slovíčko o SLOVE
Každý sa už určite stretol s pojmom profesionálna deformácia. Vykonávame nejakú
profesiu a občas sa stáva, že túto profesiu robíme aj tam, kde to nie je veľmi potrebné.
Napríklad keď čašník príde ako hosť do nejakej reštaurácie a pred odchodom pozbiera zo
stolov prázdne poháre, hoci tam nepracuje. Alebo keď si vrcholový boxer pýta radu od lekára,
ako má zaspať. On mu radí, aby počítal ovečky. Lenže on protestuje, lebo vraj vždy keď
naráta do desať, hneď vyskočí z postele. V istej forme to môže postihnúť takmer každého.
A ani my kresťania nie sme výnimkou. Pamätám si na svoju prvú „profesionálnu deformáciu“
zo služby miništranta. Keď som celé prázdniny usilovne miništroval, na začiatku školského
roka po príhovore riaditeľa školy všetci tlieskali. Ja som sa prežehnal. Profesionálna
deformácia ale môže mať aj oveľa vážnejšie podoby a dôsledky. Na duchovných cvičeniach
pre kňazov to prednášajúci pomenoval veľmi trefne. Hoci my kňazi denne berieme do rúk
Božie slovo, väčšinou iba preto, aby sme si prečítali niečo, čo môžeme povedať svojím
veriacim. Niekedy sa sám prichytím pri tom, že keď čítam alebo počúvam nejakú kázeň,
poviem si, že toto by bola dobrá myšlienka na nedeľnú homíliu. Nevnímam to ako živé Božie
slovo pre mňa a môj život. Prepadol som profesionálnej deformácii. A tento jav môžeme
spozorovať aj v evanjeliu šiestej nedele po Päťdesiatnici (Mt 9, 1-8)
Pán Ježiš učí v Kafarnaume. Prichádzajú ľudia a prinášajú chorého – ochrnutého
človeka. Pre veľký zástup ho spustia pred Pána Ježiša cez strechu. Bez jediného slova. Zatiaľ
sa v príbehu veľa mlčí. Toto mlčanie prelomil až sám Kristus: „Keď Ježiš videl ich vieru,
povedal ochrnutému: Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ (Mt 9, 2) Skúsme si teraz
predstaviť, ako by asi vyzerala profesionálna deformácia v tomto príbehu. Možno nejaký
právnik by si tu všimol narušenie domovej slobody či poškodenie cudzieho majetku.
Profesiou lekár by možno začal uvažovať nad tým, akú terapiu či liečbu by predpísal
ochrnutému. Nejaký odborník na komunikáciu by si azda všimol, ako majstrovsky vie Pán
Ježiš čítať neverbálnu komunikáciu prítomných. Známy psychoterapeut Paul Watzlawick to
predsa len vyjadril jasne: „Človek nemôže nekomunikovať.“ Možno nejako podobne by
vyzerala profesionálna deformácia odborníkov pri pohľade na toto evanjelium. Čo ale my

kresťania? Lebo v tomto príbehu sa istý druh profesionálnej deformácie objavuje. A to zo
strany teológov – odborníkov na Božie slovo a Jeho zákony.
Všimnime si najprv opačný postoj ľudí, ktorí priniesli ku Kristovi svojho priateľa. Oni
ešte netrpeli profesionálnou deformáciou. Počuli sme, že Pán Ježiš si všimol ich vieru. Možno
nás opäť zaujme, že Pán si nevšíma ani tak ich súcit, obetu či sociálne cítenie. On si všíma ich
vieru. Aká to bola viera? Vidíme to v spomenutom geste. Spustili ho pred Krista. Bez
jediného slova. Nepredpisovali mu, čo má urobiť. Oni to ponechali na Pána. Urob s ním to, čo
uznáš za vhodné ty. Vyber taký spôsob, ako chceš ty. Nechávame to len a len na teba. Toto je
viera, ktorú si Pán Ježiš chce všimnúť aj u nás. Keď mu predložíme svoj problém a necháme
mu voľnú ruku. Teologicky to vyjadrujeme ako odovzdanie sa do Božej vôle. A prvou
reakciou Krista na túto vieru je: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy!“ Myslime na to, že
tieto slová počúvajú „odborníci“ na Boží zákon. Preto je ich reakcia pochopiteľná. Veď
predsa hriechy môže odpúšťať iba Boh. Čo sa tu vlastne stalo? Urobil Pán Ježiš málo, keď
odpustil hriechy fyzicky nevládnemu človekovi? Naopak. On urobil oveľa viac! S týmto nikto
nepočítal. Pre odborníkov na Starý zákon to bola výlučná záležitosť Boha. V čom spočívala
„profesionálna deformácia“ zákonníkov? Očakávali málo. A toto je tá deformácia, ktorá hrozí
aj nám kresťanom. Buď predpisujeme Bohu, čo má robiť, alebo čakáme málo.
Ochrnutý človek vďaka viere svojich priateľov dostal oveľa viac. Dostal možnosť
začať odznova. Pán Ježiš oslovuje ochrnutého ako dieťa. „Dúfaj, synu,...“ Kristus vedel, že
ochrnutý človek potreboval práve toto. Kristus objavuje v tomto dospelom človeku dieťa, aby
ten mohol začať odznova. Ochrnutý človek tak môže začať žiť svoj život ako Božie dieťa.
A vidíme tu znova to poradie - najprv vnútro, potom vonkajšok. Najprv neviditeľné
uzdravenie, potom viditeľné. Prirovnajme to k sv. tajomstvu zmierenia – ak ja naozaj uverím
a prijmem, že mi Boh odpúšťa všetky moje hriechy, potom to automaticky bude mať vplyv aj
na môj vonkajší život, na všetky moje vzťahy a prejavy. Odpustenie hriechov nezostáva vo
vnútri, to nie je moja súkromná vec.
A na záver sa znova spolu prenesme na začiatok dnešného evanjelia. Možno aj my
vidíme tlačenicu okolo pána Ježiša, ktorá nám bráni dostať sa k nemu. Je to symbol pre naše
slabosti, ktoré nás odtláčajú od Pána Ježiša. Preto aj môžeme využiť strechu. To je prístup,
ktorý nám môže otvoriť Božie slovo, modlitba, sviatosti a pôst. To sú tí priatelia, ktorý nás
spolu s vierou zaručene dostanú do blízkosti Pána Ježiša. To sú tí priatelia, ktorí môžu
vyliečiť „profesionálnu deformáciu“ kresťana. Nechcime len drobnosti, veď Boh nám chce
dať oveľa viac. Seba samého.
EPARCHIÁLNA ODPUST NA SVIATOK SV. PETRA A PAVLA
Sviatok svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla, patrónov
bratislavskej eparchie oslávili v nedeľu, 29. júna v Katedrálnom chráme Povýšenia
vznešeného a životodarného kríža v Bratislave. V rámci odpustovej slávnosti, ktorá tohto roku
pripadla na nedeľu, sa slávili dve božské liturgie.
Hlavným slúžiteľom prvej liturgie v cirkevno-slovanskom, pri ktorej účinkoval
Katedrálny zbor Kyrillomethodeon bol o. mitrát Vladimír Skyba. Vo svojej homílii poukázal
na dôležitosť osobného vzťahu ku Kristovi, podľa vzoru veľkých apoštolov sv. Petra a Pavla.
Archijerejskú liturgiu v slovenskom jazyku, pri ktorej spieval zbor Chrysostomos so
začiatkom o 10:30 hod. následne slúžil vladyka Peter Rusnák. Vo svojej homílii poukázal na
sv. Petra a Pavla, stĺpy Cirkvi, a na to, že Boh sa oslávil práve v ich slabostiach, aby sa
ukázalo, že On skutočne miluje človeka. Na záver liturgie zablahoželal protosynkel o. Skyba
v mene všetkých prítomných kancelárovi o. Petrovi Sabolovi ako aj vladykovi Petrovi k ich
meninám. Odpustovú slávnosť ukončilo myrovanie, obchod okolo chrámu s čítaním štyroch
evanjelií a spoločné bratské spoločenstvo pri agapé
(zdroj: www.grkatba.sk)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 21. - 27. 7. 2014
Pondelok

17:00 † Vladislav Homza, panychída

Utorok

17:00 * Ján Murín s rodinou

Streda

17:00 † Peter, Ján, Štefan, Anna (Kseňáková), panychída

Štvrtok

17:00 * Vasiľ Hricák s rodinou

Piatok

17:00 † Michal
17:00 † Anna
Večiereň

Sobota
Nedeľa

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

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 28. 7. – 3. 8. 2014
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 Na úmysel

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 Na úmysel

Piatok

Sobota
Nedeľa

Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodárneho Kríža
7:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel
Večiereň
8. Päťdesiatnici, 7. hlas
8:00 Utiereň (slovenský jazyk)
9:00 Sv. Liturgia (slovenský jazyk)
10:30 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanský jazyk)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

• Nedeľou, 6. 7. 14 sme prešli na tzv. prázdninový režim bohoslužieb. Zmena sa znova týka
bohoslužobného jazyka. Utiereň o 8. 00 a sv. liturgia o 9. 00 budú v slovenskom jazyku. Sv.
liturgia o 10. 30 h. bude v cirkevnoslovanskom jazyku. Taktiež dávame do pozornosti zmenu
času nedeľných sv. liturgií v našej farnosti v Petržalke. Počas mesiacov júl a august tam budú
sv. liturgie v nedeľu o 10. 30 hod.
• V stredu, 23. 7. 14 budeme sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR s obvyklým
začiatkom o 16.00 h.
• V nedeľu, 27. 7. 14 sa v našom chráme uskutoční podujatie s názvom XXII. Spomienka
na svätého Gorazda v hlavnom meste SR. Jedným zo spoluorganizátorov je aj naša
bratislavská eparchia. Podujatie sa -začne o 17. 00 h. v našom chráme modlitbou večierne, po
ktorej budú nasledovať príhovory a hudobno-poetická kompozícia Na chválu a slávu svätému
Gorazdovi. Po jej ukončení bude v priestoroch eparchiálneho úradu malé agapé.
• V nedeľu, 27. 7. 14 bude Zbierka na podporu našej eparchie. Ďakujeme za Vaše dary.

•

V piatok, 1. 8. 14 slávime sviatok Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného
a životodárneho Kríža. Pri príležitosti tohto sviatku bude v závere liturgie, po zaambónnej
modlitbe, posvätenie vody. Týmto dňom zároveň začína aj pôst pred sviatkom Zosnutia
presvätej Bohorodičky. Tento pôst trvá až do spomínaného sviatku (15. augusta). Na našom
území nie je záväzný.
• Piatok, 1. 8. 14 je zároveň prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať Božie
odpustenie sviatostným zmierením. V tento deň budú dve sv. liturgie – jedna o 7.00 h.
a druhá o 17. 00 h, pričom bude v chráme počas celého dňa vyložená k adorácii Najsvätejšia
eucharistia a možnosť prijatia sv. tajomstva zmierenia.
• V nedeľu, 3. 8. 14 budeme o 17. 00 h. znova sláviť sv. liturgiu v Chráme Najsvätejšej
Trojice v Malackách. Srdečne pozývame.
• Naša bratislavská eparchia pripravuje druhý ročník púte do Svätej zeme, ktorá sa
uskutoční v prvých mesiacoch roka 2015.
• Občianske združenie Kolíska otvára v Bratislave 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.
ĎAKUJEME

• Pri Zbierke na dobročinné diela sv. Otca sme v nedeľu, 29. 6. 14 prispeli sumou 380 eur. Za
štedrú podporu vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
Mojzešovej a Pätoprstej (12. 7. 14) a rod. Rimovej a Džupinovej (19. 7. 14)
26. 7. 14 upratuje: rod. Michalková a Mocková
2. 8. 14 upratuje: rod. Semberová a Vavríková.
BLAHOŽELÁME

•

V stredu, 9. 7. 14 oslávil svoje 60-te narodeniny veriaci našej cirkvi, aktívny člen zboru
Chrysostomos p. Gérard Zima. Oslávencovi za jeho službu ďakujeme a vyprosujeme Božie
požehnanie na „mnoho rokov!“
• V sobotu, 12. 7. 14 boli vyslúžené iniciačné sväté tajomstvá novej členke našej farnosti Júlii
Rite Mattovej. Novoosvietenej Božej služobníčke i jej rodine blahoželáme a vyprosujeme
Božie požehnanie na „mnohaja i blahaja lita!“

KONTAKT
V prípade podnetných otázok alebo iných záležitostí nás, prosím, kontaktujte:

osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.: 0911/400 845; 02/5293285600
e-mail: rastislav.cizik@gmail.com
osobne: o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717

