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Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto
KATECHÉZA BENEDIKTA XVI. O VIERE
Pokračujeme v našom uvažovaní nad katolíckou vierou. Minulý týždeň som hovoril o
tom, že viera je dar, lebo Boh sám robí prvý krok, aby nám vyšiel v ústrety. Viera je potom
odpoveď, prostredníctvom ktorej ho prijímame ako stabilný základ nášho života. Je to dar, ktorý
mení celú našu existenciu, pretože nám otvára pohľad na Ježiša: on v nás koná a robí nás
schopnými lásky k Bohu a k blížnym.
Dnes by som sa v našom zamyslení chcel posunúť o krok ďalej – vychádzajúc znova z
niekoľkých otázok: „Má viera len osobný, individuálny charakter? Týka sa len mojej osoby?
Žijem svoju vieru sám?“ Samozrejme, úkon viery je veľmi osobnou záležitosťou: uskutočňuje
sa v tej najhlbšej intimite a spôsobuje zmenu, osobné obrátenie. Celá moja existencia sa mení,
získava nový smer. V liturgii krstu pri skladaní sľubov celebrant žiada od prítomných, aby
vyznali katolícku vieru a kladie im tri otázky: Veríte v Boha, Otca všemohúceho? Veríte v
Ježiša Krista, jeho jediného Syna? Veríte v Ducha Svätého? Pôvodne sa tieto tri otázky osobne
kládli každému, kto mal byť pokrstený – skôr, než bol trikrát ponorený do vody. Odpoveď je
ešte aj dnes v jednotnom čísle: „Verím“.
Avšak táto moja viera nie je len výsledkom mojej reflexie, nie je produktom mojich
myšlienok: je ovocím vzťahu, dialógu, v ktorom má svoje miesto počúvanie, prijímanie a
odpovedanie: je to komunikácia s Ježišom, ktorá ma pohýna, aby som vyšiel z uzavretosti
môjho „ja“ a otvoril sa pre lásku Boha Otca. Je to ako znovuzrodenie, v ktorom zisťujem, že
som zjednotený nielen s Kristom, ale aj so všetkými, ktorí kráčali a kráčajú po rovnakej ceste;
a toto znovuzrodenie, ktoré sa začína krstom, pokračuje v celom priebehu mojej existencie.
Nemôžem svoju osobnú vieru stavať len na dialógu s Ježišom, pretože viera je mi darovaná
Bohom prostredníctvom veriaceho spoločenstva, ktorým je Cirkev a viera ma vkladá medzi
množstvo veriacich, do spoločenstva, ktoré nie je len sociologické: je založené na večnej láske
Boha, ktorý je sám v sebe spoločenstvom Otca i Syna i Ducha Svätého – je Trojičnou Láskou.
Naša viera je naozaj osobná len vtedy, ak má zároveň spoločný charakter: môže byť mojou
vierou iba vtedy ak budem zároveň žiť a pohybovať sa vo veľkom „my“ celej Cirkvi, iba vtedy,
ak to bude aj naša viera, spoločná viera jedinej Cirkvi.
V nedeľu pri svätej omši, keď recitujeme „Vyznanie Viery – Krédo“, hovoríme síce v
prvej osobe jednotného čísla, avšak spoločne vyznávame vieru celej Cirkvi. To „verím –

krédo“, ktoré vyslovujeme každý sám za seba, nás spája s nesmiernym zborom druhých – tak
v zmysle priestoru ako aj času – a každý z nás do tohto zboru prispieva, vytvárajúc takpovediac
súzvučnú polyfóniu viery. Katechizmus Katolíckej Cirkvi to vyjadruje jasným spôsobom:
„,Veriť‘ je ekleziálny úkon. Viera Cirkvi predchádza, rodí, udržiava a živí našu vieru. Cirkev
je matka všetkých veriacich. ,Nemôže mať Boha za Otca, kto nemá Cirkev za matku‘ (svätý
Cyprián)“ (č. 181). Viera sa teda rodí v Cirkvi, k nej vedie a v nej žije. Na toto nesmieme
zabudnúť.
V prvopočiatkoch kresťanstva, keď Duch Svätý na deň Turíc zostúpil s mocou na
apoštolov – ako nám to opisujú Skutky apoštolov (por. 2,1-13) – dostala rodiaca sa Cirkev silu,
aby mohla realizovať poslanie zverené Vzkrieseným Pánom: šíriť do celého sveta evanjelium,
radostnú zvesť o Božom Kráľovstve, a privádzať tak každého človeka na stretnutie s Ním – k
viere, ktorá zachraňuje. Apoštoli prekonávajú všetok strach a ohlasujú to, čo počuli, videli a
osobne zažili s Ježišom. V sile Ducha Svätého začínajú hovoriť novými jazykmi a otvorene
hlásajú tajomstvo, ktorého boli svedkami. V Skutkoch apoštolov sa píše o dôležitom príhovore,
ktorý povedal Peter na deň Turíc. Začína úryvkom z Proroka Joela (3,1-5), vzťahuje ho na
Ježiša, a ohlasuje tak centrálne posolstvo kresťanskej viery: Ten, ktorý všetkým preukazoval
dobrodenie, ktorého Boh potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, bol pribitý na kríž a
zavraždený, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a urobil ho Pánom a Kristom. S ním sme vstúpili
do posledného obdobia spásy, ktoré ohlasovali proroci – a kto bude vzývať jeho meno, bude
spasený (por. Sk 2, 17-24). Keď ľudia počúvali tieto slová svätého Petra, mnohí pocítili, že sa
ich to týka: kajali sa zo svojich hriechov a dávali sa pokrstiť, prijímajúc dar Ducha Svätého
(por. 2, 37-41). Tak sa začína putovanie Cirkvi, spoločenstva, ktoré odovzdáva dané posolstvo
v čase a priestore; spoločenstva, ktoré je Božím ľudom, založeným na novej zmluve potvrdenej
Kristovou Krvou: jeho členovia nepatria do žiadnej sociálnej či etnickej skupiny. Sú to muži a
ženy zo všetkých národov a kultúr. Je to „katolícky“ ľud, ktorý hovorí novými jazykmi a je
univerzálne otvorený pre prijatie všetkých – bez akýchkoľvek hraníc, bez všetkých prekážok.
Svätý Pavol hovorí: „už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka,
slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus“ (Kol 3, 11).
Cirkev je teda od prvopočiatku miestom viery, miestom odovzdávania viery, miestom,
na ktorom sa prostredníctvom krstu ponárame do Veľkonočného tajomstva smrti a
zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktorý nás oslobodzuje zo zajatia smrti, darúva nám slobodu
synov a uvádza nás do spoločenstva s Trojjediným Bohom. (...) Aj svätý Pavol píše
Korinťanom, že im odovzdal evanjelium, ktoré on sám prijal (por. 1 Kor 15, 3). Táto
neprerušená reťaz života Cirkvi, ohlasovania Božieho Slova a slávenia sviatostí siaha až k nám:
hovoríme jej Tradícia. Ona je zárukou, že to, čo veríme, je skutočným odkazom Krista,
ohlasovaným apoštolmi. Jadrom prvotného hlásania je udalosť smrti a vzkriesenia Pána, z
ktorej vychádza základné dedičstvo viery. Koncil hovorí: „Apoštolské ohlasovanie – ktoré je
osobitným spôsobom zaznačené v inšpirovaných knihách – malo sa nepretržitým
nástupníctvom zachovať až do konca čias“ (dogm. Konšt. Dei Verbum, 8). Týmto spôsobom –
tak, ako Sväté písmo obsahuje Božie Slovo, tradícia Cirkvi ho uchováva a verne odovzdáva
ďalej, aby ľudia všetkých čias mohli pristupovať k jej ohromným zdrojom a čerpať z jej
pokladov milosti. Cirkev teda, hovorí Druhý vatikánsky koncil, „vo svojom učení, živote a kulte
zachováva a všetkým pokoleniam odovzdáva všetko, čím sama je, a všetko, čo verí“ (ibidem).
Dnes veľmi rozšírená tendencia odsúvať vieru do súkromnej sféry protirečí jej samotnej
prirodzenosti. Potrebujeme Cirkev, ktorá našu vieru potvrdzuje a jej prostredníctvom
získavame skúsenosť Božích darov - Božieho Slova, sviatostí, posily milosti a svedectva lásky.
Naše « ja » tu môžeme vnímať v rámci « my » celej Cirkvi, ako adresáta, ako protagonistu
udalosti, ktorá ho presahuje : skúsenosti spoločenstva s Bohom, na ktorom je založené
spoločenstvo ľudí. Vo svete, kde individualizmus riadi ľudské vzťahy tak, že sa stávajú stále
krehkejšími, nás viera volá k tomu, aby sme boli Božím ľudom, aby sme boli Cirkvou,
nositeľmi lásky a Božieho spoločenstva pre celé ľudské pokolenie.
zdroj: www.opusdei.org

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 10. – 16. 8. 2020
Pondelok

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

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Mária, Andrej, Mária, Juraj

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Ladislav

Piatok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Irina s rodinou
Veľká večiereň s lítiou a vyložením plaščenice
Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
8:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
16:30 Akatist k Presvätej Bohorodičke
17:00 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie, následne veľká večiereň

Sobota

NEDEĽA

Jedenásta po Päťdesiatnici, 2. 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 Lehniciach
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň (slovenská)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 17. – 23. 8. 2020
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Miroslava a František

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, následne večiereň

Nedeľa

Dvanásta po Päťdesiatnici, 3. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
12:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň (slovenská)

OZNAMUJEME

•

V sobotu, 15. 8. 20 slávime prikázaný sviatok Zosnutie našej presvätej Vládkyne,
Bohorodičky Márie, vždy Panny (Uspénije presvjatoj Bohoródicy). V deň sviatku budú znova dve
sv. liturgie, prvá o 8. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku a druhá o 17. 00 h. bude v slovenskom jazyku.
Po sv. liturgiách bude myrovanie. Po rannej sv. liturgii sa pomodlíme moleben a pred večernou sv.
liturgiou sa o 16. 30 pomodlíme Akatist k Presvätej Bohorodičke. Deň pred sviatkom bude po večernej
sv. liturgii veľká večiereň s lítiou, požehnaním chlebov a vyložením plaščenice s vyobrazením Presvätej
Bohorodičky. Tento deň sa zároveň končí aj tzv. Uspenský pôst, ktorý trval od 1. augusta.
• V nedeľu, 16. 8. 20 budeme o 16. 00 h. znova sláviť sv. liturgiu v Chráme sv. Alžbety
Uhorskej v Lehniciach. Srdečne pozývame.
• V nedeľu 23. 8. 20 bude zbierka na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča. Ďakujeme za
podporu nových kňazských povolaní našej cirkvi.
• 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 turistika, návšteva „Včelárskej paseky“ pri Senci či prehliadka
rímskej pevnosti Carnuntum v susednom Rakúsku. Program by trval denne od 8.00 do cca. 16.
30 hod. Svoj prípadný záujem nahláste najneskôr do piatku, 14. 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 €)
• 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

• V nedeľu 2. 8. 20 sme pri zbierke na podporu Konferencie biskupov Slovenska prispeli sumou
350 €. Srdečne ďakujeme!
• Pri príležitosti slávenia manželstva darovali Patrik Šagát a Mária Vasiľová na chrám 50 €.
Bohu známa rodina darovala 30 €, Iná, Bohu známa osoba oferovala 100 €. Vyslovujeme
vďačné „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu rod. Buraľovej a Pokornej (1. 8. 20) a rod. Krajňákovej
a Telepčákovej (8. 8. 20)
14. 8. 2020 nasleduje v rozpise rod. Semberová a Vavríková
22. 8. 2020 upratuje rodina Ďuková a Porhinčáková.
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

