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Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto
slovíčko o SLOVE
Nedávno som si spomenul na poviedku s názvom Príbeh Teddyho Stallarda. Táto
poviedka hovorila o chlapcovi, ktorý bol pomalší a ťažkopádnejší ako ostatné deti v triede, do
ktorej chodil. Dokonca aj jeho učiteľka k nemu pristupovala s týmto predsudkom. Chlapec žil
v ťažkých rodinných pomeroch. Otec oňho nejavil žiaden záujem a mama bola ťažko chorá.
Chlapec tak nemal nikoho, kto by sa mu venoval. Prišiel čas Vianoc a učiteľka poprosila deti,
aby každý pre niekoho vyrobil darček a priniesol ho po Vianociach do školy. Aj Teddy priniesol
malú škatuľku. Bol v nej ošúchaný náramok a takmer prázdna fľaštička lacnej voňavky. Ostatné
deti sa začali posmievať. Nikto takýto darček nechcel. Pani učiteľka chcela zachrániť trápnu
situáciu, tak si dala náramok na ruku a nastriekala sa lacnou voňavkou. Vtedy posmech detí
utíchol. Po skončení vyučovania prišiel Teddy za pani učiteľkou. Bol síce smutný, ale zároveň
pokojný. Poďakoval slovami: „Viete, moje Vianoce boli veľmi smutné. Strávil som ich s chorou
mamou a babkou. Otec sa ani neozval. Na druhý deň po Vianociach moja mama zomrela. Veci,
ktoré som priniesol ako darček mi ju najviac pripomínajú. Vy ste si tieto veci vzala. Priznali ste
sa ku mne. Teraz máte rovnakú vôňu ako moja mama.“ Po tejto skúsenosti učiteľka zmenila
svoje správanie k Teddovi. Začala sa mu viac venovať a hlavne s láskou. Chlapec sa neustále
zlepšoval. Keď zo školy odišiel, po viacerých rokoch od neho dostala učiteľka list. Teddy chcel
svojej učiteľke oznámiť, že bude po úspešnej promócii na medicíne sa bude ženiť. Pozval ju na
svadbu, aby prišla a zaujala miesto, ktoré by patrilo jeho mame, keby ešte žila. Kvôli jednému
momentu, ktorý zásadne zmenil a nasmeroval chlapcov život. Pani učiteľka sa k nemu priznala.
Táto poviedka nám môže poskytnúť vhodný úvod k evanjeliu piatej nedele po Pasche –
o Samaritánke. (Jn 4, 5-42) Aj v tomto skutočnom príbehu vidíme jednu outseiderku. Je tu žena,
ktorá prichádza k studni po vodu. To, že prichádza k studni okolo poludnia, v čase najväčšej
horúčavy si mnohí vysvetľujú tak, že táto žena sa zrejme nechce s nikým stretnúť. Táto žena
niečo skrýva. Niečo, čo odhalí Pán Ježiš v rozhovore s ňou. Táto žena je päť krát rozvedená a
teraz žije so šiestym mužom, ktorý nie je jej manželom. Uvedomme si, že v tých časoch mohol
muž prepustiť ženu, ale nie žena muža. Toto je to obrovské zranenie tejto ženy – päť krát
zavrhnutá, odkopnutá, ponížená a momentálne v nejasnej situácii. A čo sa zmení? Kristus sa k

nej priznal. Priznal sa k tejto žene v jej ťažkej situácii. A to ju zmenilo. Hoci ako žid nemal ani
len osloviť túto ženu. A výsledok? Z osoby, ktorá sa skrývala pred svetom sa po stretnutí s
Ježišom Kristom stáva misionárka. Ide do mesta k ľuďom, ktorým sa kedysi vyhýbala a nadšene
hovorí o Kristovi. Prečo? Lebo uverila slovu, že Kristus je ten siedmy muž jej života, ktorý
jediný dokáže uhasiť jej životný smäd. A toto je dobrá správa pre každého z nás. Hlavne ak
som aj ja dehydrovaný nejakým hriechom. Možno ako táto žena tiež „pijem“ niečo, čo mi
spôsobuje ešte väčší smäd. Možno chcem svoj smäd po živote uhasiť po svojom - prácou,
štúdiom, aktivitou, peniazmi, ovládaním iných, sexualitou... Preto je tu pozvanie Pána Ježiša,
ktoré platí pre každého: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech pije.“ (Jn 7, 37)
Na začiatku dnešného evanjelia bola veta o tom, že Pán Ježiš na svojej ceste musel prejsť
cez Samáriu. Musel. Nemohol inak. Musel stretnúť práve túto ženu. Boh jednoducho musí,
Prečo musí? Lebo nemôže nemilovať. Boh je predsa láska. A prichádza neustále, aby sa ku mne
priznal. Ako sa ku mne priznáva? Nenasadil si náramok na ruku, ale nechal si nasadiť tŕňovú
korunu. Nepostriekal sa lacným parfumom, ale jeho telo postriekala jeho vlastná krv. Takto sa
ku mne Boh priznáva. Priznáva sa ku mne v mojom probléme.
Preto je veľmi dôležitý môj krok. Aby som si ja sám najprv uznal a priznal, že mám
problém. Že nedokážem milovať. Že hľadám šťastie tam, kde nie je. Že som „dehydrovaný“
svojím egoizmom. Lebo bez toho by aj Samaritánka zareagovala ináč. Kristove slová o piatich
rozvodoch by skôr vnímala ako nepríjemný zásah do jej súkromia. Mohla ho podráždene odbiť,
že to je predsa jej problém a nech sa jej láskavo nemieša do života. Lenže Samaritánka sa
priznala k svojmu problému a tak nastúpila na cestu svojho uzdravenia.

GRÉCKOKATOLÍCI Z PARMY NA PÚTI V RÍME
Eparcha Byzantsko-katolíckej eparchie Parma (Ohio, USA) vladyka Milan Lach SJ
zavítal spolu so skupinou veriacich na jubilejnú púť do Ríma pri polstoročnici eparchie. V
rozhovore pre Vatikánsky rozhlas sa pri tejto príležitosti podelil so svojou pastoračnou
skúsenosťou.
45-ročný vladyka Milan Lach pôsobí v Parme od júna 2017 ako apoštolský administátor
a od júna 2018 ako eparchiálny biskup. Predtým bol štyri roky pomocným biskupom Prešovskej
archieparchie. „Prišli sme poďakovať za 50 rokov od vzniku Eparchie Parma Ruténov v
Spojených štátoch a tak isto za 50 rokov od vzniku metropolitnej cirkvi sui iuris v Pittsburgu,
ktorá zahŕňa štyri eparchie a pokrýva celé Spojené štáty,“ vysvetľuje eparcha Milan Lach
dôvod svojej prítomnosti v Ríme. Spolu s dvadsaťčlennou pútnickou skupinou, ktorá
predstavuje „vzorku“ veriacich eparchie rozličného veku sa v stredu, 15. mája zúčastnili na
generálnej audiencii s pápežom Františkom na Námestí sv. Petra.
Ako náročnú stránku života gréckokatolíkov v USA vladyka Milan vníma silný
sekularizmus americkej spoločnosti i nedostatok povolaní do kňazskej služby. Vyjadruje však
nádej do budúcnosti a uvádza pozitívne príklady tzv. oáz duchovného života, ktorými sú
tamojšie kontemplatívne kláštory. Teší sa z toho, že v práve v štáte Ohio bol uzákonený
pozitívny posun v ochrane života nenarodených formou zákona o „tlkote srdca“.
Zo Slovenska sa do duchovnej služby v Parmskej eparchii zapojilo okrem samotného
eparchu Milana aj päť ženatých kňazov s rodinami a ďalší ženatý kňaz je v procese
začleňovania. Po ceste z Ríma sa vladyka Milan zastaví na návšteve pod Tatrami v rodnej
Ľubici. Aj keď v súčasnosti cestuje na Slovensko len raz-dvakrát do roka, myslí na Slovensko
v modlitbách a prosí slovenských veriacich o vzájomnú duchovnú podporu. Zároveň ďakuje za
všetky modlitby za tamojšiu misiu a pripomína, že v USA žije viac než milión Slovákov, či už
potomkov dávnejších prisťahovalcov, alebo tých, ktorí prišli v poslednej dobe.
zdroj: www.tkkbs.sk

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 20. - 26. 5. 2019
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Klára, Katarína, Ladislav

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) * Ján, Viera, Ján, Viliam, Richard, Natália

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) * Filip a Radka

Piatok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Klára, Katarína, Ladislav

Sobota

10:00 Archijerejská sv. liturgia s udelením nižších svätení a diakonátu
17:00 Sv. liturgia, večiereň (slovenská)

Nedeľa

Šiesta po Pasche – o slepom, 5. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň (slovenská)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 27. 5. – 2. 6. 2019
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Klára, Katarína, Ladislav

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) * Ľubomír, Terézia, Matúš, Ondrej, Janka

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

Nanebovstúpenie Pána, veľký a prikázaný sviatok
7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
17:00 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie

Piatok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Klára, Katarína, Ladislav

Sobota

10:00 Liturgia zmierenia s prvou sv. spoveďou detí z našej farnosti
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Veľká večiereň

Nedeľa

Siedma po Pasche – sv. otcov prvého nicejského snemu, 6. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská) Slávnostné sv. prijímanie po 1. sv. spovedi
17:00 Sv. liturgia v Malackách
17:00 Večiereň (slovenská)

OZNAMUJEME

•

V sobotu, 25. 5. 19 udelí vladyka Peter Rusnák svätenie diakonátu kandidátovi Michalovi
Vadrnovi a nižšie svätenia kandidátovi Marekovi Vachnovi. Archijerejská sv. liturgia
s udelením svätení sa začne v našom chráme o 10.00 hod.
• Vo štvrtok, 30. 5. 19 budeme sláviť prikázaný sviatok Pánovo nanebovstúpenie. Preto
bude v predvečer sviatku veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov. V deň sviatku budú
znova dve sv. liturgie – jedna ráno o 7.00 h. (cirkevnoslovanská) a o 17.00 h. (slovenská).
• Škola kresťanského života a evanjelizácie Panny Márie pozýva na druhé stretnutie v dňoch
31. mája až 2. júna v ACM Vinica v Rači. Viac informácii nájdete na stránke: vyveska.sk.
• Slávnostné sv. prijímanie detí, ktoré po prvý krát pristúpia k sv. spovedi, bude v našej farnosti
v nedeľu, 2. júna pri sv. liturgii o 10.30. Prvá sv. spoveď týchto detí bude v sobotu, 1. 6. 19.
• V nedeľu, 2. 6. 19 budeme o 17. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme
Najsvätejšej Trojice v Malackách.
• Pozývame Vás na farskú púť Po stopách sv. Sedmopočetníkov, ktorú pripravujeme spolu
s našimi farnosťami Trenčín a Trnava v dňoch od 28. augusta do 5. septembra 2019. Púť sa
uskutoční autobusom a navštívime na nej mestá Skopje, Ochrid (Macedónsko), Berat
(Albánsko) a Solún (Grécko). Cena za osobu je 335 €. Svoj záujem nahláste do 15. júna 2019.
• Tradičný Letný eparchiálny tábor pre deti a mládež (LET 2019) bude tohto roku prebiehať
od nedele 14. júla do piatku 19. júla 2019. Tábor sa bude konať, tak ako minulý rok, v Kláštore
pavlínov pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Tábor je určený pre deti a mládež
z našich gréckokatolíckych farností, od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Poplatok za
dieťa je 50 €. (vďaka podpore našej Bratislavskej eparchie). Prihlásiť sa môžete na stránke
eparchie: www.grkatba.sk najneskôr do 25. júna 2019.
• Manželstvo chcú uzavrieť tieto páry z našej farnosti.
1. Adam Nekola a Anna Semberová
2. Ivan Cimbaľák a Martina Solařová
Ak by niekto vedel o prekážke k uzavretiu manželstva v chráme, je v zmysle c. 786 CCEO
povinný to oznámiť cirkvi. Zároveň zahrňme tieto páry do svojich modlitieb.
ĎAKUJEME

• V nedeľu, 12. 5. 19

sme pri zbierke na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove
prispeli sumou 700 €. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Krajňákovej a Telepčákovej (10. 5. 19) a rod. Semberovej a Vavríkovej (17. 5. 19).
24. 5. 19 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková
1. 6. 19 upratuje: rod. Ďuková a Porhinčáková.
BLAHOŽELÁME

• V sobotu, 18.5. 19 prijali iniciačné sv. tajomstvá v našom chráme tieto deti: Maxim Duhančík,
Diana Mária Spišáková, Timotej Tkačivský a Juliana Teodora Pituchová. Novoosvieteným
Božím deťom a ich rodinám vyprosujeme Božie požehnania na mnohé a blahé roky.
KONTAKT
V prípade otázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte:
osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.: 02/529 328 56, 0911/400 845,
e-mail: rastislav.cizik@gmail.com
o. Jozef Durkot, kaplán, tel.: 0903/305 298
o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717

