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Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto
Rok Božieho slova
Pastiersky list otcov biskupov na obdobie filipovky 2019
Drahí bratia a sestry, vstúpili sme do prípravného obdobia pred sviatkom Narodenia
nášho Pána. Obdobie filipovky je predovšetkým o večnom Božom Slove. O Slove, ktoré sa v
lone Panny Márie stalo telom a svojím narodením prišlo uskutočniť našu spásu; je teda o oslave
jeho fyzického narodenia a zároveň aj o našej príprave na jeho druhý príchod.
Súčasný svet nás chce presvedčiť, že táto príprava je o obchodoch a kupovaní, o zhone
a zábavných akciách, o zaobstarávaní konzumu a darčekov na Sviatky.
Pre nás kresťanov je filipovka vhodnou príležitosťou, aby sme si premysleli, čo –
presnejšie povedané kto – je pre nás v nasledujúcom období najdôležitejší, komu treba venovať
prvoradú pozornosť, aby sme mohli dobre zvládnuť svoj život. Ako treba žiť dobre, aby sme
mohli obstáť pred večným Sudcom, nech by prišiel kedykoľvek?
Podobne, ako na cestách radi a s úžitkom používame pomoc navigačných systémov, aby
sme ľahko a spoľahlivo prišli do cieľa, tak by sme mali mať záujem a venovať sa aj tomu
najspoľahlivejšiemu Navigátorovi, ktorým je milujúci a vševediaci Boh. On hovoril od počiatku
ľuďom rozličným spôsobom, ale v plnosti času prehovoril k nám cez svojho Syna (por. Hebr
1, 1-2). A tak sa v tomto období spájajú tri podnety, ktoré nás pobádajú venovať zvýšenú
pozornosť Božiemu slovu.
Prvým je tisíc šesťsté výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj život
prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny. Svojím prekladom chcel
sprístupniť Božie slovo všetkým ľuďom. Preto sa jeho preklad nazýva Vulgáta – čiže
„všeobecne rozšírený“.
Druhým podnetom na to, aby sme venovali zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je
päťdesiate výročie Katolíckej biblickej federácie. Biblická federácia vznikla z iniciatívy pápeža
Pavla VI. v roku 1969 a Slovensko je riadnym členom vo federácii cez Katolícke biblické dielo.
Poslaním federácie je šírenie Svätého písma. Prezident federácie, filipínsky kardinál Luis
Antonio G. Tagle navrhol, aby sa počnúc tohtoročnou filipovkou v jednotlivých krajinách slávil

Rok Božieho slova – a to až do sviatku sv. Hieronyma (30. 9. 2020) a Konferencia biskupov
Slovenska tento návrh prijala.
A tretím, najsilnejším podnetom pre zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je apoštolský list
Svätého Otca Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24,
45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. Povzbudzuje nás,
aby sme sa oň viac zaujímali. A napokon ustanovuje, že nedeľa 26. januára 2020, ktorá má v
našom obrade názov „Nedeľa o Zachejovi“, bude zároveň „Nedeľou Božieho Slova“.
Svätý Otec v apoštolskom liste pripomína, že Božie slovo sa najprv odovzdávalo ústnym
podaním a udržiavalo sa „živou vierou Cirkvi“, až potom bolo napísané – z čoho vyplýva, že
biblická viera sa zakladá na živom slove a nie na knihe. Preto sa úmyselne používa názov „Rok
Božieho slova“ a „Nedeľa Božieho slova“ – a nie iba „Svätého písma“. Kniha Svätého písma
je nenahraditeľnou súčasťou Bohom zjaveného slova, ktoré sa stáva živým Božím slovom
pôsobením Ducha Svätého v spoločenstve Cirkvi.
Chceme vás preto, milí bratia a sestry, zvlášť v tomto Roku Božieho slova pozvať na
časté stretnutia so živým Kristovým slovom v Cirkvi. Najviac to je odporúčané a možné v rámci
každej svätej liturgie. Cez kazateľskú službu kňazov zaznieva veriacim živé Božie slovo, ale je
nemenej dôležité, aby sa život hlásateľov evanjelia taktiež stával účinným kazateľským
príkladom.
Vás, milí členovia Božieho ľudu prosíme, aby ste sa ochotne a so živou vierou
zúčastňovali na liturgii a so záujmom počúvali Božie slovo, ktoré zaznieva tak z textov Svätého
písma ako aj z hlásania vysvätených služobníkov Cirkvi.
Nech nám všetkým nikdy nechýba úprimná snaha nechať sa pri bohoslužbe slova osloviť
Kristom, aby sme boli ochotní podľa jeho slova meniť naše zmýšľanie i naše skutky. V druhej
časti svätej liturgie nás Kristus spája so sebou – i medzi nami navzájom – a posilňuje nás svojím
telom a krvou, sviatostnými spôsobmi, v ktorých je Kristus prítomný.
Drahí bratia a sestry, pre Rok Božieho slova nenavrhujeme nijaké mimoriadne aktivity.
Len vám naliehavo odporúčame to, čo by malo byť pre každého kresťana samozrejmosťou:
účasť na svätej liturgii v nedeľu a prikázaný sviatok a pritom venovať zvýšenú pozornosť
Božiemu slovu. Disponujme seba aj naše deti, aby nás Božie slovo osobne oslovilo. Aby sme
sa rozhodli uskutočňovať ho vo všetkých oblastiach nášho života. Aby sme budovu nášho
osobného, rodinného i spoločenského života stavali na tom najpevnejšom základe – na
Kristovi. Tak určite odoláme akýmkoľvek ničivým životným náporom (por. Mt 7, 24-25).
Rok Božieho slova je vítanou príležitosťou prehlbovať náš záujem o Sväté písmo,
napríklad čítaním Svätého písma v kruhu rodiny, v rámci osobnej modlitby, vzdelávaním sa v
chápaní obsahu Písma, štúdiom takej odbornej literatúry, ktorá má cirkevné schválenie,
vytváraním biblických krúžkov vo farnostiach či na školách. Katolícke biblické dielo pripraví
vzorové povzbudenie pre slávenie Nedele Božieho slova (26.1.2020), ktoré rozpošleme do
všetkých farností.
Pekný príspevok k Roku Božieho slova pripravia aj naši biblisti a filológovia. V
spolupráci so Slovenskou akadémiou vied prekladajú Jánovo evanjelium z gréckej pôvodiny s
použitím najnovších exegetických poznatkov. Tento chvályhodný počin má aj svoju historickú
súvislosť. Jánovo evanjelium bolo prvou časťou Svätého písma, ktorú preložili do reči našich
predkov pred vyše 1 150 rokmi naši vierozvestcovia svätí Cyril a Metod! Naše kresťanské,
národné i kultúrne dejiny začínajú teda prvou vetou tohto evanjelia: „Na počiatku bolo Slovo...“
Prosíme, prijmite a využite Rok Božieho slova tak, aby sa Kristus, vtelené Božie Slovo,
mohol stať novým počiatkom našej osobnej, cirkevnej i národnej budúcnosti. Veľkodušne a
radostne žime stále aktuálnu výzvu proroka Izaiáša: „Hor´ sa,...kráčajme vo svetle Pánovho
slova!“ (Por. Iz 2, 5)
Požehnanú filipovku vám vyprosujú vaši biskupi!

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 2. – 8. 12. 2019
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Mária, Antónia, Jaroslav

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) * Zuzana
Veľká večiereň s lítiou

Piatok

Sv. Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry
7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Zuzana

Sobota

17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Veľká večiereň s lítiou

Nedeľa

Dvadsiata šiesta po Päťdesiatnici, Počatie presvätej Bohorodičky sv. Annou,
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
10:30 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie
16:00 Sv. liturgia v Pezinku - Cajle
17:00 Večiereň (slovenská)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 9. – 15. 12. 2019
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Kornel, Mária, Ľudevít, pan.

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Piatok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Sobota

17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Veľká večiereň

Nedeľa

svätých Praotcov, 2. 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, 6. 12. 19 je sviatok nášho otca sv. Mikuláša Divotvorcu. V predvečer sviatku bude
veľká večiereň. Našu farnosť znova navštívi sám sv. Mikuláš, aby našich najmenších ako
každoročne potešil sladkosťami. Príde v deň svojho sviatku, v piatok, 6. 12. 19, po sv. liturgii.
Preto prosíme deti, aby si pripravili básničky, pesničky alebo iné vhodné umelecké kúsky.
V deň sviatku budú opäť dve sv. liturgie – o 7.00 h. po slovensky a o 17. 00 h.
v cirkevnoslovanskom jazyku. Keďže je zároveň prvý piatok v mesiaci, celý deň bude v chráme
možnosť vyspovedať sa.
• Na nedeľu 8. 12. 19 zároveň pripadol aj sviatok Počatie presvätej Bohorodičky sv. Annou.

• V nedeľu, 8. 12. 19 pozývame veriacich na slávenie sv. liturgie do rímskokatolíckeho chrámu
Povýšenia sv. Kríža v Pezinku – Cajle, so začiatkom o 16. 00 h.
• V nedeľu, 15. 12. 19 budeme sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme sv. Alžbety v
Lehniciach so začiatkom o 16.00 h.
• V nedeľu, 15. 12. 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.
• Pozývame deti a rodičov do prípravy vianočnej scénky v našom chráme, ktorou sa aj tento
rok chceme ako farnosť zapojiť do akcie Dobrej noviny. Tentoraz je cieľom pomoci pomoc
Turkana.
• 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. Predaj lístkov sa začne v nedeľu, 8. 12. 2019. Prvých 50 lístkov bude stáť
30 €/kus, ostatné budú po 35 € za kus.
• 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.
• Naša eparchia pozýva mládež vo veku od 14 rokov na piaty Zimný Eparchiálny Tábor (ZET),
ktorý sa uskutoční na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne v termíne od 27.12.2019 do
30.12.2019. Témou tábora je identita kresťana. Prihlasovanie a ďalšie informácie získate na
odkaze: https://forms.gle/FvfAi8rSi4DWN9488.
• V sobotu, 16. 11. 19 uzavreli v našom chráme manželstvo Prof. Peter Žeňuch a Svetlana r.
Šašerina, čo bolo umožnené na základe predošlého rozhodnutia Cirkevného súdu
gréckokatolíckej eparchie Košice.
ĎAKUJEME

•

Od 1. 12. 19 bol o. Jozef Durkot, doterajší kaplán našej farnosti, menovaný za správcu
gréckokatolíckej farnosti Prievidza. O. Jozefovi za jeho službu ďakujeme a do ďalšej
vyprosujeme hojnosť Božích milostí na príhovor Presvätej Bohorodičky.
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
Rodine Krajňákovej a Telepčákovej (23. 11. 19) a rod. Semberovej a Vavríkovej (30. 11. 19)
7. 12. 19 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková
14. 12. 19 upratuje: rod. Ďuková a Porhinčáková.
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. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717

