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Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto
slovíčko o SLOVE
Už som viackrát počul aj čítal hodnotenie projektov, ktoré chceli pomôcť ľuďom: „Ak
to pomohlo čo len jednému človekovi, potom to stálo za to!“ Poznám to aj preto, lebo to
používame občas i v duchovnej oblasti. Napríklad my kňazi pri pokusoch o evanjelizáciu. Hoci
to znie tak zbožne, niekedy túto vetu použijeme na zamaskovanie svojho sklamania zo zjavného
neúspechu. A niekedy sa možno cítime lepšie sami pred sebou, keď máme pred očami aspoň
toho jedného človeka, ktorému sme snáď pomohli.
Keď sa ale pozrieme na jednu misiu Pána Ježiša v gergezskom kraji, tam išlo naozaj o
jedného človeka (Lk 8, 26 – 39). Celá Kristovi úsilie končí oslobodením a obrátením jedného
posadnutého človeka. Povieme, že to nie je veľká úspešnosť podľa našich tabuliek. My
potrebujeme predsa vyššie počty, aby sme zdôvodnili a ospravedlnili svoje náklady. Pán Ježiš
sa očividne pozerá ináč. On sa pozerá na jednotlivca, na každého človeka osobne a osobitne,
on sa pozerá na mňa. Áno. Božie slovo hovorí a cirkev neustále opakuje, že dôležité je
spoločenstvo, konkréte spoločenstvo kresťanov. Ale môže sa udiať neblahá vec, že sa za to
spoločenstvo buď skrývam, alebo sa v ňom strácam ako v nejakom anonymnom dave. Preto je
spomenutý príbeh zameraný práve na jedného človeka. To, čo by sme my podľa našich kritérií
štatistiky označili ako neúspech misie - dve tisíc uhynutých svíň a obyvatelia kraja žiadajúci
Kristov odchod – to robí Boží Syn kvôli jednému človekovi. Práve cez tento pohľad na jedného
človeka dostáva toto evanjelium nový odtieň – odtieň identity.
Už vieme, že v tomto príbehu ide totiž o trojakú identitu. Najprv je to identita samého
Pána Ježiša. Vieme, že krátko pred dnešným vylodením sa spolu s apoštolmi plaví po
Genezaretskom jazere a strhne sa búrka. Pán Ježiš túto búrku utíši slovom. A ohromení učeníci
sa pýtajú: „Čo myslíš, kto je to, že rozkazuje vetru i vode a ony ho poslúchajú?“ (Lk 8, 25)
Krátko po tom pristáli v gergezskom kraji, kde ho „privítal“ zlý duch s výčitkou: „Čo ťa do
mňa, Ježiš, Syn najvyššieho Boha? Diabol je teda prvý, kto odhaľuje identitu Ježiša ako
Božieho Syna.
Po druhé je v tomto príbehu zároveň odhalená aj identita démona. Je vyjadrená v jeho
prosbe Kristovi: Prosím ťa, nemuč ma! (Lk 8, 28) Diabol veľmi dobre vie, kto je Ježiš,
spoznáva v ňom Boha, ale jeho to mučí. Mučí ho, lebo mu pripomína jeho vlastné definitívne

rozhodnutie proti Bohu. Mučí ho lebo mu pripomína jeho vzburu vyjadrenú slovami: Nebudem
slúžiť! A toto ho mučí, lebo tu vidí Boha ako pokorného služobníka. Vidí Božieho Syna, ktorý
neprišiel, aby sa dal obsluhovať ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.
Identita diabla je v jeho definitívnej porážke.
A do tretice je v tomto príbehu vykreslená identita človeka. A to dvojaká – falošná aj
pravá. Falošnú identitu podsúva človekovi démon. Kristus sa spýtal posadnutého človeka ako
sa volá. Odpovedal zaňho démon. „Volám sa pluk.“ Démon vytvára chaos v identite človeka.
Kto vlastne som?! V prípade ľudí, ktorí prichádzajú už na miesto zázraku to zlý robí ale omnoho
rafinovanejšie. Kým posadnutému spôsobuje muky priamo, v prípade obyvateľov gergezského
kraja použije „anestetikum“ - majetok. Oni sú obchodníci. A Pán Ježiš škodí ich biznisu. Siahne
im vlastne na túto ich falošnú identitu a je po sympatiách. Hneď je po kamarátstve: „Schytila
ich hrôza.“ A my vidíme, kto je ťažším orieškom pre Pána Ježiša. Nie ten posadnutý, priamo
mučený človek, ale tá drvivá väčšina, na ktorú démon rafinovane použije svoje anestetikum.
A toto vidíme aj dnes. Taktika sa možno zmenila, ale princíp nie. Ten zlý nám neustále
podsúva falošnú identitu. Vypuklou formou tejto taktiky je dnes „gender ideológia“. V mene
zneužitia slobody mi podsúva, že si môžem vybrať. Či budem muž, žena, alebo viacero iných
variácií medzi tým i mimo toho. Alebo aj naoko nevinne, menej bolestivo. ba dokonca príjemne
– cez peniaze, prestíž, uznanie, moc... To všetko môže použiť ten zlý, aby ma oklamal falošnou
identitou.
Čo je teda mojou pravou identitou? Môžeme ju vidieť na oslobodenom človeku. Sedel
pri zdravom rozume pri Ježišových nohách. A toto je dôležité. Lebo my dobre vieme, čo to
znamená tento výraz – „sedieť pri Ježišových nohách“. Znamená počúvať Jeho slovo. A
ukazuje to aj kontext dnešnej udalosti. Celá ôsma kapitola sv. evanjelia podľa Lukáša, v ktorej
sa nachádza aj dnešný príbeh, je vlastne o sile Božieho slova. Známe Podobenstvo o
rozsievačovi, stať kde Pán Ježiš povie, že jeho príbuzní sú tí, ktorí počúvajú jeho slovo a
uskutočňujú ho, potom nasleduje udalosť, keď Pán Ježiš slovom utíši búrku na mori a napokon
vidíme, ako Kristus slovom uzdraví posadnutého človeka a on sedí pri jeho nohách. A toto je
naozajstný zázrak. Kristus mu vracia jeho identitu. Kristus mu vracia identitu zdravého,
slobodného človeka. Človeka, ktorý sa v novej slobode rozhoduje pre Krista. Prosí ho, aby smel
zostať s ním.
A toto je moja identita. Toto je projekt mojej záchrany. Pán Ježiš prišiel a neustále
prichádza kvôli mne. Jemu nejde o naše štatistiky. Jemu ide o mňa, o moje dobro. Ja mu za to
stojím.

MICHALOVČAN STOROČNICE
Mesto Michalovce si v roku 2019 pripomína 100 rokov od založenia československej
Zemplínskej župy. Pri tejto príležitosti bola vyhlásená anketa o najvýznamnejšieho
Michalovčana storočnice. Najprv prvú desiatku osobností vybrali historici, potom sa dostala k
slovu široká verejnosť.
Každú osobnosť občanom bližšie predstavovali v krátkej TV reportáži. Osobnosť
Michaloviec musela spĺňať niekoľko kritérií: narodiť sa, alebo pôsobiť v Michalovciach v
rokoch 1919 až 2019, mať tu trvalý pobyt (či domovské právo) a hlavne mať nespochybniteľný
prínos pre toto mesto. Prvenstvo so 654 hlasmi získal blahoslavený redemptorista mučeník
Metod Dominik Trčka, ktorého sväté relikvie dnes spočívajú v michalovskej v Bazilike
redemptoristov. Bl. Metod prišiel do mesta v roku 1931, kedy sa otvoril prvý gréckokatolícky
kláštor na Slovensku o ktorého výstavbu sa značne pričinil. Za jeho pôsobenia sa vybudoval aj
veľkolepý gréckokatolícky chrám Zoslania Svätého Ducha. Bl. Metod pôsobil v meste s
krátkymi prestávkami v rokoch 1931-32, 1934-42, 1945-49. Zomrel mučeníckou smrťou vo
väzení v Leopoldove 23. marca 1959. Beatifikovaný bol 4. 11. 2011 v Ríme.
(viac na: www.tkkbs.sk)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 4. - 10. 11. 2019
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Mikuláš, Marta, Anna, pan.

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) * Terézia a Ľubomír s rodinou

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) * Viera a Ján s rodinou
Veľká večiereň
Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam
7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Michal

Piatok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Ladislav, panychída
Veľká večiereň

Sobota
Nedeľa

Dvadsiata druhá po Päťdesiatnici, 5. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
16:00 Sv. liturgia v Pezinku - Cajle
17:00 Večiereň (slovenská)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 11. – 17. 11. 2019
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Pavol, Ján, Nadežda

Utorok

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

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Michal

Piatok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * na úmysel darcov

Sobota

17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Veľká večiereň

Nedeľa

Dvadsiata tretia po Päťdesiatnici, 6. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
16:00 Sv. liturgia v Lehniciach
17:00 Večiereň (slovenská)

OZNAMUJEME

•

V piatok, 8. 11. 19 slávime odporúčaný sviatok Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi
a ďalším beztelesným mocnostiam. V predvečer sviatku bude večiereň a v deň sviatku budú dve
sv. liturgie, jedna ráno o 7.00 h. v slovenskom a druhá večer o 17.00 h. v cirkevnej slovančine.
• V nedeľu 10. 11. 19 bude zbierka na Solidárny fond. Jej účelom je podpora ekonomicky
slabších farností našej eparchie. Vopred ďakujeme za Vaše dary.
• V nedeľu, 10. 11. 19 budeme znova sláviť sv. liturgiu v Chráme Povýšenia sv. Kríža
v Pezinku – Cajle so začiatkom o 16. 00 h.
• V piatok, 15. 11. 19 začína pôst pred Narodením Pána - FILIPOVKA, ktorá trvá do dňa
Narodenia Pána. V našej cirkvi je záväzná minimálna pôstna disciplína, t.j. platí zdržanlivosť
od mäsa v piatok, čo ale nevylučuje osobné nastavenie „vyššej latky“.
• V nedeľu, 17. 11. 19 pozývame záujemcov na tzv. biblickú školu. Ide o možnosť tráviť
pravidelne čas nad Božím slovom spoločne s kňazom a bližšie sa zoznámiť so Svätým písmom.
Stretnutie sa začne o 10. 30 h. v priestoroch eparchiálneho úradu.
• V nedeľu, 17. 11. 19 pozývame veriacich na slávenie sv. liturgie do rímskokatolíckeho
chrámu sv. Alžbety Uhorskej do Lehníc, so začiatkom o 16. 00 h.
• V ponuke je knižný kalendár spolku sv. Cyrila a Metoda na rok 2020 za príspevok 3 € za kus.
Taktiež si môžete zakúpiť podielovú knihu spolku Rodina a výchova k rodinným vzťahom dnes
– etické súvislosti od autorky Márie Potočárovej za príspevok 6 €/kus.
• Pozývame pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorok, po sv. liturgii. Stretnutia vedie
o. Andrej Škoviera. Vysokoškolská mládež bude mať stretnutia pod vedením kaplána o. Jozefa
Durkota v Univerzitnom pastoračnom centre. Bližšie informácie získate cez kontakty nižšie.
• V mene našich chrámových zborov Chrysostomos a Kyrillomethodeon, ktoré pravidelne
skrášľujú spevom naše sv. liturgie, chceme poprosiť nových spevu schopných veriacich
o službu v týchto zboroch. Kvôli úbytku členov je ich situácia naďalej kritická.
ĎAKUJEME

• V nedeľu, 20. 10. 19 sme v rámci jesennej

zbierky na misie prispeli sumou 880 €. Podporili
sme tak aktivity Katolíckej cirkvi v krajinách tzv. tretieho sveta. Tentoraz je cieľom podpory
Rwanda. Viac informácií o projekte nájdete na stránke: www.misijnediela.sk.
• Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Fóra života n. f. Sviečka za nenarodené deti.
Zakúpením sviečok sme prispeli sumou 205 €. Viac konkrétnych informácií o aktivitách Fóra
života ako aj o použití vyzbieraných finančných prostriedkov nájdete na ich stránke
www.sviecka.forumzivota.sk.
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Ďukovej a Porhinčákovej (26. 10. 19) a rod. Suslej a Žačikovej (2. 11. 19)
9. 11. 19 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek
16. 11. 19 upratuje: rodina Buraľová a Pokorná.
BLAHOŽELÁME

• V nedeľu, 27. 9. 2019 prijal iniciačné sv. tajomstvá v našom chráme Eliáš Mária Križka. Sv.
krst bol udelený aj jeho bratrancovi Cyrilovi Huttovi. Novoosvieteným Božím služobníkom
a ich rodinám blahoželáme a vyprosujeme na príhovor presvätej Bohorodičky „pokoj, zdravie
a Božie požehnanie 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

