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Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto
slovíčko o SLOVE
Antoine de Saint-Exupéry raz napísal: Ak chceš postaviť loď, nesmieš hneď poslať
mužov, aby zohnali drevo a pripravili nástroje. Najprv musíš v tých mužoch vzbudiť túžbu po
nekonečných diaľkach otvoreného mora.“ Spisovateľ vyjadril myšlienku, že dôležité je mať
túžbu po vyššom cieli. Ako to vtipne odhalil onen známy inzerát istej ženy, ktorá ponúkala na
predaj zachovalé oblečenie veľkosti 3XL s odkazom: Schudla som 60 kíl. Dostala množstvo
reakcií. Ale takmer nikto netúžil po oblečení. Skoro všetci chceli poznať návod, ako sa dá takto
schudnúť.
Občas niečo podobné nájdeme aj v duchovnom živote. Aj tu je dôležité, aby sme mali
správne túžby. Aby sme boli dobre motivovaní. Myslím, že toto môžeme znova objaviť v
evanjeliu Šiestej nedele po Päťdesiatnici. (Mt 14, 14-22) Sme svedkami zázraku, ktorý
zachytávajú všetci štyria evanjelisti. Sú len dva zázraky, ktoré si všímajú všetci štyria. Ten
druhý je ten najväčší – slávne Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista. Ale prečo aj dnešné
zázračné rozmnoženie chleba a nasýtenie davu ľudí? Čím je také výnimočné? Pri pohľade na
rozmnoženie chleba a rýb môžeme povedať, že tu nešlo o chlieb a ryby. Hoci mnohí si to
mysleli. Z pokračovania tohto príbehu vidíme, že ho potom na druhý deň hľadali akoby chceli
po včerajšej „zázračnej“ večeri aj „zázračné“ raňajky. Ale nepochodili. Namiesto toho ich Pán
Ježiš pozýva do vzťahu. A evanjelista Ján napokon hovorí o zdanlivo veľkom fiasku: „Vtedy
ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.“ (Jn 6, 66) Kým Pán Ježiš plnil
žalúdky, mal veľa fanúšikov. No keď chcel naplniť srdce človeka, nasledovala ho už len hŕstka.
Z masy fanúšikov zostalo len pár nasledovníkov.
Je to ten známy spôsob zmýšľania: Pane Bože, ak urobíš takýto zázrak, ak zasiahneš tým
mojím spôsobom, potom ti budem veriť. Potom už budem žiť ako kresťan so všetkým, čo k
tomu patrí. Potom sa už budeme pravidelne modliť, spovedať, prijímať eucharistiu... Čo tým
vlastne hovorím? Že Pán Ježiš sám nestačí. Musí ma niečím podplatiť, aby som ho nasledoval.
Aký zvláštny postoj. Boh mi prináša záchranu z večnej smrti pozvaním do vzťahu, ale ja žiadam
smiešne úplatky. Na druhej strane jedným dychom dodajme, že Pán Boh má pre nás pripravené
mnohé dary a milosti, ale len ako pridanú hodnotu k tej hlavnej. K hodnote večného života.
Dnešné evanjelium nám teda ukazuje, kde môže spočívať aj môj problém. Problémom
môžu byť moje malé túžby. Problémom je, že túžim takpovediac po vedľajších produktoch.

Často sa pri tom dnešnom evanjeliu rozoberá výzva Pána Ježiša na adresu piatich chlebov
a dvoch rýb: „Prineste mi ich sem!“ A my v tom môžeme vidieť pozvanie: Odovzdať Bohu to,
čo máme v rukách. Možno sa nám tak ako apoštolom zdá, že je to vlastne len také „nič“ Tak
ako sa to zdalo apoštolom. Povedali: Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby. (Mt 14,
17) A potom zistili, že to nič v rukách Pána Ježiša úplne stačí. A presne toto môžeme povedať
o našich túžbach. Ak odovzdáme Bohu svoje malé túžby, on ich premení. Aby mojou najväčšou
túžbou bol On sám.
Lebo čo urobil Pán Ježiš pred týmto zázrakom? Pokúsil sa vo svojich apoštoloch vzbudiť
túžbu paradoxnou výzvou: Vy im dajte jesť! Ale napokon to bol On sám, kto nasýtil davy. Sám
seba sa teda pýtam, ako je možné, že ja ako kresťan mám také nenáročné túžby? Uplynulý
pondelok (20. 7.) vydala Kongregácia pre klérus inštrukciu s názvom: „Pastoračná premena
farnosti v službe misionárskeho poslania Cirkvi“. A hneď na začiatku cituje slová pápeža
Františka z iného dokumentu: „Keď nás má niečo uviesť do svätého nepokoja a znepokojiť naše
svedomie, potom je to skutočnosť, že toľkí naši bratia a sestry žijú bez sily, svetla, útechy
a priateľstva s Ježišom Kristom. (...) Dúfam, že nás viac ako strach z chýb zburcuje bázeň pred
uzavretím sa do štruktúr, ktoré nám sľubujú klamlivú ochranu. Bojme sa radšej noriem, ktoré
nás menia v neúprosných sudcov. Bojme sa zvykov, v ktorých sa cítime spokojne, zatiaľ čo
vonku čaká hladná masa ľudí a Pán Ježiš nám neustále hovorí: ,Vy im dajte jesť!´“
Preto sa dnes najedzme najmä my – kresťania. Pán Boh nasýti aj naše žalúdky. Dopraje
nám aj úspechy v živote. Ale robí to vtedy, keď nasýti našu túžbu po nebi – po dokonalom
spoločenstve s Ním. Ak toto „strávime“, potom dokážeme prijať aj ten občasný hlad. Možno
nás ten hlad napokon len viac nasmeruje na Toho, ktorý sám je pre nás Chlebom života. Želajme
si, aby všetky naše „malé“ túžby boli len obrazom tej najväčšej – túžby po Ježišovi Kristovi.

V UŽHORODE POCHOVALI VLADYKU MILANA ŠÁŠIKA CM
Počas dvoch dní – nedele, 19. júla a pondelka 20. júla 2020 - sa konali pohrebné obrady
za zosnulého biskupa Milana Šášika. Pondelňajšia časť pohrebných obradov sa uskutočnila v
miestnej katedrále v Užhorode. Vyše dvadsať biskupov východného i západného a početný
zástup duchovenstva zaplnil celú katedrálu. Pre veriacich boli vyhradené miesta vonku, kde
boli umiestnené veľkoplošné obrazovky.
Pohrebnej sv. liturgii v cirkevnej slovančine predsedal prešovský arcibiskup metropolita,
vladyka Ján Babjak, SJ, ktorý sa poznal s vladykom Šášikom ešte zo seminárnych čias z
Bratislavy. Spoluslúžiacimi pri prestole boli vrchný kyjevsko-haličský arcibiskup Svjatoslav
Ševčuk a miestny vladyka Nil Jurij Lušak OFM, ktorý – ako bolo na záver pohrebu oznámené
– bol menovaný Svätým Otcom Františkom za apoštolskeého adminsitrátora sede vacante ad
nutum Santae Sedis mukačevskej eparchie.
Po skončení pohrebných obradov boli truhla s telesnými ostatkami vladyku Milana
uložená do katedrálnej krypty katedrály, nad miesto, kde predtým spočívali ostatky bl. Teodora
Romžu. S vladykom Milanom sa prišlo rozlúčiť toľko kňazov, že sa všetci ani nezmestili do
katedrály. Veď on sám počas svojej sedemnásťročnej biskupskej služby vysvätil 195 kňazov.
Ako bolo tiež zdôraznené, biskup Šášik sa mimoriadnou mierou zaslúžil o rozvoj
mukačevskej eparchie, ktorá bola vo vtedajšom Sovietskom zväze od roku 1946/47 postavená
mimo zákon. Práve 30 výročie tohto východu z katakomb si mukačevská eparchia pripomenula
vlani v decembri, a to púťou do Ríma a osobitnou audienciou so Svätým Otcom Františkom.
Kvôli karanténnej situácii sa pohrebu nezúčastnili viacerí biskupi zo Slovenska. Preto za
zosnulého vladyku Milana slávili zádušnú sv. omšu v kostole Vincenta de Paul na Tomášikovej
ulici v Bratislave v pondelok, 20. júla, o 18. 00 hod. S ostatnými biskupmi ju slávil aj náš
vladyka Peter Rusnák, ktorý sa v závere pomodlil panychídu.
zdroj: www.grkatba.sk

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 27. 7. – 2. 8. 2020
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) * o. Marek, o. Ivan

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Halina

Štvrtok

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

Piatok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Emil, Monika

Sobota

NEDEĽA

Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodárneho Kríža
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
následne veľká večiereň
Siedma po Päťdesiatnici, 8. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
12:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia v Malackách
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň (slovenská)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 3. – 9. 8. 2020
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Miloš, Alexandra

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * rod. Hricáková
Veľká večiereň s lítiou

Štvrtok

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
17:00 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie

Piatok

7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Michal, Helena

Sobota

17:00 Sv. liturgia, následne večiereň

Nedeľa

Ôsma po Päťdesiatnici, 1. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
12:00 Sv. liturgia (slovenská)
16:00 Sv. liturgia v Pezinku - Cajle
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň (slovenská)

OZNAMUJEME

• V pondelok, 27. 7. 2020 sa uskutoční podujatie s názvom XXVIII. Spomienka na svätého
Gorazda v hlavnom meste SR. Jedným zo spoluorganizátorov je aj naša bratislavská eparchia.
Podujatie sa začne o 17. 00 h. v našom katedrálnom chráme sv. liturgiou, ktorej bude predsedať
o. Andrej Škoviera. Po jej skončení budú nasledovať príhovory, poetická kompozícia
a spoločná „čaša vína“.
• V sobotu, 1. 8. 20 slávime sviatok Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného
a životodárneho Kríža. Pri príležitosti tohto sviatku bude v závere liturgie, po zaambónnej
modlitbe, posvätenie vody. Týmto dňom zároveň začína aj pôst pred sviatkom Zosnutia
presvätej Bohorodičky. Tento pôst trvá až do spomínaného sviatku (15. augusta). Na našom
území nie je podľa súčasnej disciplíny záväzný, čo ale nevylučuje dobrovoľný pôstny program.
• V nedeľu, 2. 8. 20 budeme o 17. 00 h. znova sláviť sv. liturgiu v Chráme Najsvätejšej Trojice
v Malackách. Srdečne pozývame.
• V nedeľu 2. 8. 20 bude zbierka na podporu Konferencie biskupov Slovenska.

•

Vo štvrtok, 6. 8. 20 slávime veľký sviatok Sväté Premenenie nášho Pána, Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista. Ako zvyčajne bude preto v predvečer sviatku večiereň s lítiou
a požehnaním chlebov. V deň sviatku budú dve sv. liturgie – ráno o 7.00 v cirkevnoslovanskom jazyku
a popoludní o 17. 00 po slovensky. Po sv. liturgiách bude požehnanie prvotín úrody a myrovanie.
• Piatok, 7. 8. 20 je zároveň prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať Božie
odpustenie sviatostným zmierením. V tento deň budú dve sv. liturgie, jedna o 7.00 h. a ďalšia
o 17. 00 h, pričom bude v chráme počas celého dňa možnosť pristúpiť k sv. spovedi.
• V nedeľu, 9. 8. 20 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme
Povýšenia sv. Kríža v Pezinku – Cajle.
• Aj naďalej slávime v nedeľu 4 sv. liturgie, aby sme predišli preplneniu chrámu. Okrem
zvyčajných sv. liturgií o 9. 00 a 10. 30 slávime aj sv. liturgie o 12.00 v slovenskom jazyku
a o 17.00 v cirkevnej slovančine. Prosíme, aby ste podľa svojich možností využili túto ponuku.
• Posledný týždeň prázdnin od 24. do 28. 8. 2020 ponúkame pre deti a mládež denný farský
tábor. Súčasťou programu bude návšteva „Včelárskej paseky“ pri Senci či prehliadka rímskej
pevnosti Carnuntum v susednom Rakúsku. Program by trval denne o 8.00 do cca. 16. 30 hod.
V prípade záujmu sa, prosím, nahláste najneskôr do nedele, 16. 8. 20.
• Prosíme o vyjadrenie Vášho názoru na prípadnú trvalú zmenu časov nedeľných sv. liturgií.
Pomôžete nám vyplnením dotazníka na našej farskej stránke. Výsledky ankety potom
porovnáme s reálnou návštevnosťou aktuálne ponúkaných nedeľných sv. liturgií.
• V edícii „Viera do vrecka“, ktorú vydáva saleziánske nakladateľstvo Don Bosco, vyšlo jej
115-te vydanie s názvom Gréckokatolíci. Spoznajme východný obrad. V brožúrke som mal
príležitosť zhrnúť základné informácie o histórii, liturgii i spiritualite našej gréckokatolíckej
cirkvi. Je vhodná nielen pre gréckokatolíkov ako stručné predstavenie našej cirkvi. V ponuke
je za „autorskú cenu“ 1 €. (oproti bežnej cene 1, 80 €)
• Manželstvo v chráme chcú uzavrieť: Patrik Šagát a Mária Vasiľová.
Kto by vedel o nejakej kánonickej prekážke k uzavretiu manželstva, má to oznámiť cirkvi.
• Technický oznam: Niektorí naši veriaci mali v posledných týždňoch negatívnu skúsenosť
s parkovaním pri chráme, keď dostali pokutu. Podľa zdôvodnenia mestskej polície je totiž
parkovanie dovolené len na vyhradených miestach. Prosíme Vás, aby ste využívali parkovisko
pri chráme alebo oproti a neparkovali najmä na chodníku pred eparchiálnym úradom, kde boli
spomínané pokuty udelené.

ĎAKUJEME

• Ďakujeme rodine Štefankovej za štedrú podporu Letného eparchiálneho tábora 2020.
• Ďakujeme za upratovanie chrámu rodine Beblavej, Pätoprstej a Rimovej (18. 7. 20) a rod.
Mockovej a Mojzešovej (25. 7. 20)
1. 8. 2020 nasleduje v rozpise rod. Buraľová a Pokorná
8. 8. 2020 upratuje rodina Krajňáková a Telepčáková
Ďakujeme za Vašu službu!
KONTAKT
V prípade otázok, sv. spovede alebo iných požiadaviek nás, prosím, kontaktujte:
osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.: 02/529 328 56, 0911/400 845,
e-mail: bratislava@grkatba.sk
o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717

