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Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto
slovíčko o SLOVE
Možno máte niekto podobnú skúsenosť ako ja. Keď sa snažím niečo vytvoriť, takmer
nikdy nemá pocit, že to dielo sa už nedá viac zdokonaliť. Vždy sa tam dá niečo pridať, niečo
ubrať, niečo zmeniť... Ja to poznám napríklad z príprav homílií. Keď sa pozriem na to, čo som
napísal, tak zakaždým by som tam niečo zmenil. A tak by som to robil asi stále, keby ma
neobmedzoval čas. Niekedy sa aj o umelcoch zvykne hovoriť, že nikdy nie sú spokojní so
svojím dielom, stále by vedeli, čo to vylepšiť. Túžime po dokonalosti, túžime zdokonaľovať
veci, ktoré robíme, túžime zdokonaľovať aj seba. Veď ani športovcovi nestačí, keď dosiahne
nejaký výsledok. Neprestane potom trénovať, stále chce byť lepší, chce prekonávať samého
seba, hoci už získal medailu.
A ak takúto túžbu po dokonalosti máme v tomto svetskom živote, ktorý je nedokonalý,
o čo väčšia túžba po dokonalosti by mala v nás prebývať v našom duchovnom živote, kde sám
Kristus akoby stanovil métu: „Vy teda buďte dokonalí ako je dokonalý váš nebeský Otec!“ (Mt
5,48)
Evanjelium dvadsiatej tretej nedele po Päťdesiatnici (Lk 12, 16 – 21) opisuje bohatého
človeka. Kristus vo svojich podobenstvách často používa obraz boháča a väčšinou ako obraz
niečoho negatívneho, ako kontrast k cnostnému človeku. Napríklad: „Beda vám, boháči, lebo
už máte svoju úrodu“ (Lk 6) alebo výrok: „Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi
vojsť do Božieho kráľovstva," (Lk 18), potom je známe Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi.
(Lk 16) Dnešné podobenstvo o boháčovi je ale v niečom iné. Neodsudzuje boháča pre jeho
majetok, ani ho neukazuje v kontraste k niekomu chudobnému, jeho aktérom je len boháč.
Skúsme sa pozrieť na boháča mimo zaužívaného rámca negatívnej postavy. Jedným takým
pozitívnym pohľadom môže byť, že boháč je človek, ktorý získava bohatú úrodu skrze jeho
cnosti, skutky - „iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné
šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú“(Mt 13, 8), "odmením každého podľa jeho skutkov"
(Zj17,12). V duchovnom živote to je človek, ktorý dostal bohatú úrodu pre jeho námahu v

cnostiach a v modlitbách. No tu prichádza problém v boháčovom konaní. Má hojnosť a povedal
si, že mu to už stačí: „Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo
hoduj!“ Stal sa umelcom, ktorý si povedal, že jeho dielo je už dokonalé, už nepotrebuje ďalšie
ťahy štetcom. Stal sa básnikom, ktorý si povedal, že jeho báseň už nepotrebuje ešte krajšie
slová. Nechal sa oklamať svojím bohatstvom. Toto je často obraz aj nás, kresťanov – zastaneme
a nepokračujeme. Jednoducho sem-tam (alebo aj častejšie či veľmi často) máme pocit, že sme
už v cieli, že naše dielo je dokonalé, že už nám stačí. „Odpočívaj, jedz, pi, hoduj, lebo som bol/a
v nedeľu na sv. prijímanie, predtým na sv. spovedi, aj dobrý skutok som urobil/a, a teraz už
chcem pokoj. Pokoj od práce na sebe, pokoj od zdokonaľovania sa, veď je čas si odpočinúť.
Naša východná spiritualita hovorí, že kresťan má byť ikonou Krista, má sa naňho
premieňať. A my, často v domnení, že tá ikona je už napísaná, ju odložíme do kúta, zavesíme
na stenu a pozeráme sa na ňu s takým zaľúbením, „aký som to ja dobrý kresťan.“ Môže byť
niekedy podobizeň Krista v nás dokončená? Môže byť nekonečnosť naplnená v svetskom
konečnom živote? Nemôže. Žiadny svätec sa nevidel ako ten, kto už je dokonalým obrazom,
ale vždy ako ten, na ktorom treba ešte toľko pracovať, lebo pokora je jednou zo základných
farieb Kristovej ikony. A aj sami cítime, že za opačným postojom sa skrýva buď pýcha alebo
nezáujem, lenivosť.
A aká je najrýchlejšia diagnóza tej choroby, ktorú tu popisujeme? „Dobrý strom rodí
dobré ovocie ..“ (Mt 7,17). Spýtajme sa samých seba, ako nakladáme s ovocím, s úrodou, ktorú
by sme ako dobrý strom mali priniesť. Pretože ovocie nie je pre strom, ani úroda pre pôdu, ale
je pre niekoho, aby sa požívala. Zažívajú ľudia naokolo sladkosť nášho ovocia alebo horkosť?
Alebo sa im žiadne ovocie nedostáva, lebo naša ikona je len naša, visí na stene našej izby alebo
je ukrytá v skrini. Tak ako ikona dostáva svoj plný význam až tým, keď sa pred ňou niekto
modlí, tak aj my, ktorí máme byť stále sa zdokonaľujúcou ikonou Krista, sme len prázdny
obrázok, čmáranica ak neprinášame ľuďom okolo nás toho, na ktorého sa máme premieňať.
Dnešné slovo nás pozýva k neustálej práci na sebe, "spravodlivý nech ďalej koná
spravodlivo a svätý nech sa ďalej posväcuje," (Zjv 22,11), na ikone Krista v nás, na úžasnom
umeleckom diele, ktoré v nás započal Svätý Duch pri krste, a na ktorom „nevysloviteľnými
vzdychmi“ (Rim 8,26) spolu s nami chce stále pracovať až do momentu našej smrti. Vtedy sa
na to dielo pozrie Odborník, Posudzovateľ a „Objednávateľ vlastného obrazu“ a buď v tej ikone
spozná seba, alebo ju hodí do ohňa.
o. Jozef Durkot

TPPK
Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou menšinou na svete, upozorňuje
nadácia ACN Slovensko. Poukázať na tento problém má Týždeň pomoci prenasledovaným
kresťanom (TPPK). Vo svete žije 300 miliónov kresťanov, ktorí sú pre svoju vieru vystavení
perzekúcii. V niektorých prípadoch prídu o zamestnanie či nemajú prístup k adekvátnemu
vzdelaniu. Často však čelia fyzickému útlaku, prenasledovaniu a, žiaľ, aj smrti. Pri príležitosti
30. výročia Nežnej revolúcie je podľa ACN Slovensko čas upriamiť pozornosť na tých, ktorí
slobodu stále nemajú.
Práve 17. novembrom je ohraničený začiatok Týždňa pomoci prenasledovaným
kresťanom 2019. Počas neho prebehne po celom Slovensku viacero aktivít a do života sa bude
uvádzať aj publikácia o prenasledovaných kresťanoch s názvom Trpiaci a zabudnutí, ktorá
prináša zistenia o stave prenasledovania kresťanov vo svete za roky 2017 až 2019. Predstavenie
publikácie a následne tlačová konferencia sa uskutoční v pondelok 18. novembra o 11:00 v
tlačovej miestnosti Národnej rady SR.
Súčasťou Týždňa pomoci premasledovaným kresťanom bude aj tzv. Červená streda. V
stredu 20. novembra, v rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom, budú viaceré
budovy po celom Slovensku nasvietené načerveno. Červená farba symbolizuje súdržnosť s
prenasledovanými pre svoju vieru po celom svete.
(viac na: www.tkkbs.sk)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 18. – 24 . 11. 2019
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Ján, Anna, Jozef

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) * Mária a Peter s rodinou

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Mária a Peter s rodinou
Veľká večiereň s lítiou

Štvrtok

Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu
7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
16:30 Akatist k Presvätej Bohorodičke
17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Juraj a ostatní s rodiny

Piatok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Zuzana

Sobota

Nedeľa

10:00 Sv. liturgia s vladykom Petrom Rusnákom a vl. Cyrilom Vasiľom
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Veľká večiereň s lítiou
Dvadsiata štvrtá po Päťdesiatnici, (Krista Kráľa), 7. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
10:30 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie
17:00 Večiereň (slovenská)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 24. 11. – 1. 12. 2019
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Mikuláš s rodinou

Utorok

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

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

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

Piatok

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

Sobota

17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Veľká večiereň

Nedeľa

Dvadsiata piata po Päťdesiatnici, 8. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia v Malackách
17:00 Večiereň (slovenská)

OZNAMUJEME

•

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.
• Vo štvrtok, 21. 11. 19 slávime sviatok Vstupu našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie,
vždy Panny, do chrámu (Vovedenije v chram presvjatyja Bohorodicy). Z tohto dôvodu bude ako
zvyčajne deň predtým veľká večiereň sviatku s lítiou a požehnaním chlebov a vo sviatok bude
po sv. liturgiách požehnanie detí a myrovanie. V deň sviatku budú dve sv. liturgie, jedna ráno
o 7.00 h. cirkevnoslovanská a večer, o 17.00 h. slovenská. Pred večernou sv. liturgiou sa
pomodlíme Akatist k Presvätej Bohorodičke so začiatkom o 16.30 h.
• V rámci týždňa Pomoci prenasledovaným kresťanom pozývame v sobotu na sv. liturgiu o 10.
00 h, ktorú bude s našim vladykom Petrom Rusnákom sláviť aj vladyka Cyril Vasiľ. Pri
príležitosti tohto slávenia bude predstavená kniha o politických väzňoch Pokojný v nepokoji,
ktorej autorom je náš farník Timotej Križka. Po sv. liturgii bude na biskupskom úrade spoločné
agapé.
• V nedeľu, 1. 12. 19 bude zbierka na Charitu. Jej účelom je systematická podpora ľudí
v hmotnej núdzi. Vyzbierané prostriedky zašleme znova gréckokatolíckej charite do Prešova.
Vopred ďakujeme za Vašu podporu.
• V nedeľu, 1. 12. 19 pozývame veriacich na slávenie sv. liturgie do rímskokatolíckeho chrámu
Najsvätejšej Trojice v Malackách, so začiatkom o 17. 00 h.
• Pre deti vo veku od troch do šiestich rokov ponúkame katechézy Dobrého pastiera. Ide
o pravidelné stretnutia prispôsobené schopnostiam a vnímaniu detí v tomto veku. Svoj prípadný
záujem, prosím, nahláste.
• Mládež v našej farnosti pripravuje ďalší ročník plesu, ktorý bude opäť v UPeCe Mlynská
Dolina v sobotu, 1. 2. 2020. Prosíme Vás o spoluúčasť vo forme modlitieb i aktívnej spolupráce
pri organizácii plesu.
• 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 má stretnutia v stredu večer pod vedením kaplána
o. Jozefa Durkota v Univerzitnom pastoračnom centre.
• 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 10. 11. 19 sme pri zbierke na Solidárny fond podporili ekonomicky slabšie farnosti
našej eparchie sumou 700 €. Vďačné „Pán Boh odmeň!“ patrí všetkým darcom.
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
Spoločenstvu Modlitby matiek (9. 11. 19) a rod. Buraľovej a Pokornej (16. 11. 19)
23. 11. 19 upratuje: Krajňáková a Telepčáková
30. 11. 19 upratuje: Semberová a Vavríková.
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

