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Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto
slovíčko o SLOVE
Nedávno som natrafil na jeden rozhovor so známou americkou herečkou. Tá opisuje
skúsenosť vo svojej rodine. Raz na národný sviatok vďakyvzdania chcela pre rodinu pripraviť
tradičného moriaka. Keďže to bolo po prvý krát, predtým ako ho priniesla na stôl, povedala
rodine: „Viete čo, dohodnime sa takto. Ak vám ten moriak nebude chutiť, nikto nepovie ani
slovo. Len sa mlčky všetci zdvihneme od stola, oblečieme sa a spolu pôjdeme do reštaurácie,
kde si niečo objednáme.“ Po týchto slovách odišla do kuchyne. Keď sa vrátila aj s moriakom,
zostala zaskočená. Rodina síce sedela poslušne za stolom, ale všetci do jedného už mali
oblečené kabáty a bundy. Boli už pripravení na odchod do reštaurácie. Neverili jej kulinárskym
schopnostiam. A to ju zaskočilo i zabolelo zároveň.
Pri čítaní sv. evanjelií nájdeme minimálne dve miesta, kde zostal Pán Ježiš zaskočený,
prekvapený. Raz to bolo v negatívnej súvislosti. Čudoval sa nevere svojich domácich. Zostal
zaskočený ich nedôverou. A tá nedôvera spôsobila, že pre nich neurobil veľa zázrakov. (Mt 13,
58) Zaujímavá vec. Nedôvera akoby zabránila Bohu, aby prejavil svoju moc.
A v evanjeliu Štvrtej nedele po Päťdesiatnici sa Pán Ježiš čuduje znova. (Mt 8, 5 -13)
Ale tentoraz pozitívne. Je zaskočený vierou človeka. Vierou pohana. Takú vieru nenašiel v
celom Izraeli. A to sme v Kafarnaume, v rodisku elít apoštolov. Ani viera týchto učeníkov Pána
Ježiša nie je v tom čase taká, ako viera tohto pohana.
Aká je to viera? Prečo ju Pán Ježiš tak vyzdvihuje? Všimnime si na nej aspoň tri aspekty.
Po prvé, je to viera milujúca. Stotník prichádza prosiť za svojho sluhu. Vieme, že v staroveku
sluha alebo otrok bol považovaný doslova za objekt. Už Aristoteles píše, že pán a otrok nemajú
nič spoločné. Otrok je len živým nástrojom. Zo sluhom sa mohlo zaobchádzať ako s vecami.
Sluha, otrok nemal práva, on nemal v očiach iných dokonca ani dôstojnosť – potupenie. A tu
prichádza stotník prosiť za sluhu. Prvým znakom viery je láska. A to je vysoko aktuálne aj v
dnešnej dobe. Poznáme to vyjadrenie, podľa ktorého žijeme v skartačnej kultúre. Ten druhý je
len nástrojom, aby som ja dosiahol to, čo chcem ja. A ak mi už ten druhý neslúži na dosiahnutie

mojich cieľov, tak ho obrazne „skartujem“. Už ho nepotrebujem, ten druhý je pre mňa len
nástroj. Toto ale nie je zmýšľanie Božích detí. Lebo podstatným znakom ich viery je láska.
Druhý dôvod, prečo sa Kristus čudoval, môžeme objaviť v pokore stotníka. Čo to
znamená? Pokorná viera sa rodí vtedy, keď vidím svoje limity. Keď vidím, že je niečo čo je
nad moje sily, s čím si ja neporadím. Ale zároveň je to viera, že iný to dokáže. Ten iný je Pán
Boh. A môže si na to použiť aj iného človeka. pokorná viera teda neznamená, že musím
pochovať svoje túžby, svoje nádeje. Pokorná viera nie je lacná či falošná pokora, že nebudem
predsa otravovať Pána Boha so svojimi problémami. Stotník v evanjeliu hovorí: „Pane, nie
som hoden aby si vošiel pod moju strechu,..“ Vidí svoje limity, vidí, že on už nič nezmôže, že
jeho sluha je chorý a on mu nevie pomôcť. A tiež vidí, že je pohan a Ježiš ako Žid by sa rituálne
znečistil, keby vošiel do jeho domu. Stotník to všetko vidí. Ale jedným dychom dodáva: „...ale
povedz iba slovo a môj sloha ozdravie.“ (Mt 8, 8) Toto je pokora. Pokora ma nenecháva
opusteného pri svojich limitoch. Ale vkladá tieto limity do rúk všemocného a milujúceho Boha.
Pýcha toto nedovolí. Pýcha spôsobí, že sa ďalej snažím sám. Alebo som potom frustrovaný zo
svojej neschopnosti. Aj toto je tvár pýchy. Pokora ide paradoxne ďalej.
Pokračuje k tretiemu znaku stotníkovej viery. A tým je poslušnosť. Pán Ježiš stotníkovi
povie slovo: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A toto nie je ľahké. Oprieť sa o slovo
Ježiša Krista. Prichádzame často k Jeho stolu. Sedíme pri stole s Pánom Ježišom. A on servíruje.
Podáva svoje slovo, svoje telo a krv – seba samého. Čím ho prekvapím? Svojou nedôverou,
nezáujmom? Možno sedávam pri Kristovom stole a pritom často myslím na nejakú
„reštauráciu“ svojich plánov a predstáv o živote. Alebo Ho zaskočím pozitívne ako stotník.
Vierou milujúcou, pokornou a poslušnou.

NOVÝ EXARCHÁT PRE UKRAJINSKÝCH GRÉCKOKATOLÍKOV
Svätá stolica vo štvrtok 11. júla (podľa juliánskeho kalendára v predvečer sviatku sv.
Petra a Pavla) zverejnila, že Svätý Otec zriadil Apoštolský exarchát pre ukrajinských
katolíckych veriacich byzantského obradu, žijúcich v Taliansku. Pápež zároveň vymenoval
apoštolského administrátora sede vacante exarchátu, a to v osobe kardinála Angela De Donatis
(1954), generálneho vikára Jeho Svätosti pre Rímsku diecézu.
Prítomnosť gréckokatolíckych Ukrajincov v Taliansku výrazne vzrástla za posledných
viac ako dvadsať rokov. Pastoračná starostlivosť o nich (okrem historickej farnosti sv. Sergeja
a Bakcha v Ríme) bola postupne organizovaná v rámci Servizio Migrantes, spadajúcej pod
Taliansku biskupskú konferenciu. Doteraz bol koordinátorom vždy jeden kňaz, ktorý bol
prostredníkom medzi touto pastoračnou aktivitou a miestnymi biskupmi, sídliacimi na celom
území Talianska.
Spojenie s Gréckokatolíckou cirkvou na Ukrajine bola doteraz zabezpečená
prostredníctvom biskupa–apoštolského vizitátora, ktorým je vladyka Dionýz Ľachovič, OSBM.
V súčasnosti sa počet veriacich odhaduje na 70 000, ktorí sa stretávajú na bohoslužby v 145
komunitách, ktorým pastoračne slúži 62 kňazov. Hranicami nového exarchátu sú hranice
Talianskej republiky.
Katedrálnym chrámom nového exarchátu sa stal historický ukrajinský chrám sv. Sergeja
a Bakcha v Ríme na Madonna dei Monti. V chráme, ktorý slúži gréckokatolíkom od čias pápeža
Urbana VII. sa nachádza kópia slávnej ikony Žirovickej Bohorodičky; farnosťou je od roku
1970. Sídlo exarchátu bude vo vedľajšej budove, ktorá slúži momentálne farnosti, ale historicky
bola sídlom ruténskeho kolégia v Ríme.
Viac informácií o ukrajinských gréckokatolíkoch v Taliansku sa možno dozvedieť na
oficiálnej internetovej stránke UGKC v Taliansku www.chiesaucraina.it .
(zdroj: www.grkatba.sk)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 15. - 21. 7. 2019
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Blažený hieromučeník Pavol Peter, prešovský biskup
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), moleben

Streda
Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Piatok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Michal, Alžbeta, Mikuláš
Veľká večiereň
*Alžbeta

Sobota

Svätý a slávny prorok Eliáš
8:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Sv. liturgia (slovenská) * Stanislav s rodinou
Veľká večiereň

Nedeľa

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

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 22. – 28. 7. 2019
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Michal, panychída

Piatok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Michal, panychída

Sobota

17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Vasiľ, Vasiľ, Anna, Anna, Štefan
Veľká večiereň

Nedeľa

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

OZNAMUJEME

• Letný eparchiálny tábor pre deti a mládež (LET 2019) bude tohto roku prebiehať od nedele
14. júla do piatka 19. júla 2019. Tábor sa bude konať, tak ako minulý rok, v Kláštore pavlínov
pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Prosíme o Vaše modlitby zdarný priebeh
tábora. V jeho rámci bude náš vladyka Peter Rusnák sláviť archijerejskú sv. liturgiu pre
účastníkov tábora i verejnosť v tamojšej bazilike v stredu, 17. júla 2019, o 10.00 h.
• V stredu, 17. 7. 19 je odporúčaný sviatok blahoslaveného prešovského biskupa P. P. Gojdiča.
Po sv. liturgii sa pomodlíme moleben.
• V sobotu 20. 7. 19 slávime odporúčaný sviatok Svätého a slávneho proroka Eliáša.
V predvečer sviatku sa po sv. liturgii pomodlíme veľkú večiereň a v deň sviatku budú dve sv.
liturgie – o 8. 00 h. v cirkevnoslovanskom a o 17.00 h. v slovenskom jazyku.
• V nedeľu, 21. 7. 19 bude zbierka na pomocný fond Konferencie biskupov Slovenska.
Ďakujeme za Vaše dary.
• Pri príležitosti 1150-teho výročia odchodu do večnosti sv. Cyrila budeme v piatok, 26. 7. 19
sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckej farnosti Koválov (okres Senica) na pozvanie tamojšieho
pána farára Mgr. Zdenka Tkáčika.
• V sobotu, 27. 7. 19 sa v našom chráme uskutoční podujatie s názvom XXVII. Spomienka
na svätého Gorazda v hlavnom meste SR. Jedným zo spoluorganizátorov je aj naša
bratislavská eparchia. Podujatie sa začne slávením archijerejskej sv. liturgie o 17. 00 h., ktorej
bude predsedať vladyka Peter Rusnák. Po jej skončení budú nasledovať príhovory a dramatické
pásmo Dúšok živej vody v podaní členov Matičnej ochotníckej divadelnej scény.
• 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 €. K 13-temu júlu bolo ešte sedem voľných
miest.
ĎAKUJEME

• V nedeľu, 30. júna 2019 sme pri zbierke na dobročinné diela sv. otca (bývalý názov „Halier
sv. Petra“) prispeli sumou 425 €, čím sme podporili sv. otca Františka pri jeho starostlivosti
o univerzálnu cirkev, najmä v prospech najnúdznejších. Vyslovujeme „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
Rodine Semberovej a Vavríkovej (6. 7. 19) a rod. Mockovej a Mojzešovej (13. 7. 19)
20. 7. 19 upratuje rodina Ďuková a Porhinčáková
27. 7. 19 upratuje rodina Susla a Žačiková.
BLAHOŽELÁME

•

V piatok, 5. júla 2019 prijali v našom chráme sv. tajomstvo manželstva Lukáš Korček
a Michaela Turanská Novomanželom vyprosujeme úspechy v živote i vo viere na mnohé
a blahé spoločné 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

