STAUROS
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Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto
slovíčko o SLOVE
Príbeh o uzdravení desiatich malomocných nachádzame len v evanjeliu sv. Lukáša (Lk
17, 12-19) Evanjelista Lukáš však v tomto príbehu nekladie dôraz na popis tohoto zázraku,
predmetom jeho opisu nie je ani neobyčajnosť tohto zázraku („hromadné“ uzdravenie,
uzdravenie „na diaľku“ samotným Ježišovým slovom). Centrom tohto príbehu je reakcia
jedného z týchto uzdravených, ktorý svojim konaním dáva najavo, že pochopil svoje uzdravenie
ako Boží čin, ktorý ho pozýva k radikálnej zmene života, a to formou nasledovania Ježiša
Krista.
Malomocenstvo je vo Svätom Písme obrazom duchovného stavu hriešnika. Prvým a
hlavným dôsledkom hriechu je podobne ako pri malomocenstve vylúčenie hriešnika z blízkosti
Boha aj ľudí. Samozrejme treba odhliadnuť od skutočnosti, že pri lepre bol chorý človek zo
strachu pred nákazou odvrhnutý samotnými ľuďmi – nehovoriac o tom, že nemôžeme súhlasiť
so starovekým presvedčením, ktoré malo akosi nábožensky ospravedlniť toto odvrhnutie, že
malomocenstvo bolo trestom za hriech a teda aj prejavom odvrhnutia od Boha – pri hriechu sa
však človek zo spoločenstva Boha aj ľudí vylučuje sám, hoci navonok sa toto vylúčenie nemusí
viditeľne prejaviť, aspoň nie hneď. Túto vzdialenosť medzi Bohom a hriešnikom naznačuje v
dnešnom úryvku aj skutočnosť, že desiati malomocní muži sa k Ježišovi neodvážili priblížiť,
keďže im to Zákon zakazoval, ale len z diaľky volali k Ježišovi o záchranu, o zmilovanie, teda
vlastne o spásu, o prejav Božej moci. Toto volanie nebolo len volaním o ľudskú pomoc, ale bol
to náboženský výkrik, vlastne modlitba, volanie o Božiu pomoc. Ich prosba svedčí o tom, že
vedeli o tom, kto je Ježiš, že je Boží vyvolenec, napokon volali ho jeho vlastným menom, takže
sa správa o jeho príchode už dostala k nim. Ježiš videl, že títo muži mu veria, uverili v jeho
božskú moc a boli už na začiatku cesty obrátenia a prijatia Božieho kráľovstva. Preto neváha a
vracia im Život.
A to je druhý prvok, ktorý robí z malomocenstva obraz stavu hriešnika. Malomocný
človek sa v podstate považoval už za mŕtveho, aj preto bolo zakázané sa ho dotknúť, lebo dotyk
s mŕtvolou Žida rituálne poškvrňoval, keďže aj telesná smrť je vo Svätom Písme obrazom
hriechu ako duchovnej smrti, v ktorej má telesná smrť svoj základ a príčinu. Uzdraviť sa z

malomocenstva sa rovnalo vlastne vzkrieseniu z mŕtvych. Ježiš však týmto malomocným
mužom nevracia len telesný život, telesné uzdravenie, ale aj duchovný život, lebo u Boha je len
jeden Život, ktorý je podstatne duchovný, ale u človeka, ktorý je jednotou tela a duše, sa
prejavuje aj telesným spôsobom. Telesné uzdravenia sú v evanjeliách vždy obrazom aj
duchovného uzdravenia, preto Ježiš vždy vyžaduje k uzdraveniu vieru, ak nie vieru samotného
chorého človeka, tak aspoň tých, ktorí ho k Ježišovi privádzajú (uzdravenie ochrnutého človeka
– por. Mt 9,1nn; Mk 2,1nn; Lk 5,17nn), alebo Ježiša za ich uzdravenie prosia (uzdravenie
stotníkovho sluhu – por. Lk 7,1nn; uzdravenie posadnutého chlapca – por. Lk 9, 37nn a iné),
hoci v evanjeliách nachádzame aj situáciu Ježišovho samostatného konania bez vyžadovania
podmienky viery, ale v takom prípade má také znamenie vieru vyvolať. Ale viera, o ktorej
hovoríme, už nie je len starozákonná viera v Božiu uzdravujúcu moc, v Božiu dobrotu a lásku,
o ktorej Starý Zákon hovorí v podstate s rovnakou vášňou ako Nový Zákon, ale je už vierou v
Ježiša ako Božieho Mesiáša, ako v toho, ktorý prináša nielen telesné uzdravenie, či zlepšenie
pozemských pomerov, skazených hriechom, ale ktorý prináša totálne uzdravenie ľudskej
prirodzenosti a podstaty tohto sveta, ktorý vracia moc Božieho kráľovstva do tohto sveta, a to
práve tým, že poráža hriech, teda poráža smrť v jej podstate. Novozákonná viera sa od
starozákonnej líši hlavne plnosťou.
Z desiatich malomocných však len jeden pochopil, čo vlastne znamená jeho uzdravenie.
Len jeden bol pripravený prijať spásu v jej plnosti, nielen čiastočne v jej telesných prejavoch.
Len jeden pochopil, že oslobodenie z malomocenstva vlastne znamená, že sú mu odpustené aj
jeho hriechy, a že je pozvaný k novému životu s Bohom, ktorý mu môže dať Ježiš a len Ježiš.
Tí ostatní prijali svoje uzdravenie tiež iste s vďačnosťou, nejde o tom, že by neboli Bohu
vďační, ako sa často nesprávne vykladá toto evanjelium, ale ich vďačnosť zostala na povrchu,
zostali na tej istej úrovni viery, na ktorej sa nachádzali dovtedy, hoci Ježiš ich týmto divom
pozval k prehĺbeniu ich viery, teda vlastne k jeho nasledovaniu, aby sa stali jeho učeníkmi.
Vyzval ich k zmene života, ale oni sa len vrátili k svojmu starému spôsobu života. Pochopil to
len jeden, aj to bol cudzinec. V tomto fakte sa ukrýva narážka na skutočnosť, že Cirkev v
budúcnosti budú tvoriť práve „cudzinci“, teda Nežidia. V Ježišovej trojitej otázke na konci
evanjelia, kde sa pýta na tých ostatných deviatich, čo nepochopili, čo sa s nimi v skutočnosti
stalo, sa ukrýva Božie sklamanie z neprijatia Mesiáša jeho vlastným vyvoleným národom.
Posledná veta dnešného evanjelia je vlastne kľúčom k pochopeniu celej udalosti, lebo za
naozaj veriaceho vyhlasuje len toho cudzina, ktorý pochopil, že jeho uzdravenie je pre neho
výzvou k prijatiu Ježišovho evanjelia o príchode Božieho kráľovstva v plnosti, že je pre neho
výzvou k začiatku nového života zameraného už nie na seba samého, napríklad na svoje
zdravie, ale na službu Božiemu kráľovstvu.
zdroj: www.horcicnezrnko.sk

FARSKÁ CHARITA
V našej farnosti sme koncom októbra 2020 oficiálne založili farskú charitu. Ide o projekt
iniciovaný Slovenskou katolíckou charitou, ktorý spája farnosti po celom Slovensku a prináša
do malých komunít nové možnosti ako pomáhať ľuďom v núdzi. Od jej nedávneho založenia
sme urobili aj prvé malé kroky. V druhej polovici novembra sme sa zapojili do potravinovej
zbierky Tesco a 30. novembra 2020 sme sa zúčastnili spoločného projektu Slovenskej
katolíckej charity a DM drogerie – Slávnostné jedlo pre ľudí v núdzi. Pri tejto príležitosti sme
pomohli rozdať jedlo spolu s malým darčekom pre cca. 30 ľudí v hmotnej núdzi. Hoci ide len
o malé kroky a možno sú len kvapkou v mori, ale chcú byť konkrétnou snahou o naplnenia
evanjeliového posolstva – lásky k blížnemu.
Pri tejto príležitosti chceme pozvať dobrovoľníkov z našej farnosti, aby ste sa aktívne
pridali a spoločne sme tak pracovali na šírení evanjelia v praxi aj cez pomoc chudobným.

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 11. – 6. 12. 2020
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Utorok
Streda

17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Anna, Vasiľ, Mikuláš, sr. Alfonza
† Oľga
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Cipan

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Vincent, Milka

Piatok

7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Sobota

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

NEDEĽA

27. po Päťdesiatnici, Sv. Mikuláš Divotvorca, 2. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
10:30 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie
12:00 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie
17:00 Sv. liturgia v Malackách
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň (slovenská)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 7. – 13. 12. 2020
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
následne veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov

Utorok

Počatie sv. Bohorodičky sv. Annou
7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
17:00 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Oľga, panychída

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Alexander

Piatok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Sobota

17:00 Sv. liturgia, (slovenská), † Marína, Alexander, Zuzana, panychída
následne: veľká večiereň

Nedeľa

svätých Praotcov, 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 súčasnosti sú stále možné bohoslužby s vyššou účasťou veriacich. Zapisovanie do tabuliek
záujemcov o účasť na sv. liturgii na stránke www.bratislava.grkatba.sk je potrebné už len v
nedeľu a vo sviatok. Kto nemá prístup na internet, môže záujem o účasť na sv. liturgii nahlásiť
osobne alebo telefonicky. Pripomíname, že okrem sv. liturgií o 9. 00 h. a o 10. 30 h. naďalej
slávime v nedeľu aj sv. liturgiu o 12.00 v slovenskom jazyku a o 17.00 v cirkevnej slovančine.
• Piatok, 4. 12. 20 je prvým piatkom v mesiaci a preto budeme sláviť opäť dve sv. liturgie –
o 7.00 h. po slovensky a o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku a celý deň bude v chráme
možnosť pristúpiť k sv. spovedi a adorovať.
• V nedeľu, 6. 12. 20 je zároveň aj sviatok nášho otca sv. Mikuláša Divotvorcu. Našu farnosť
znova navštívi sv. Mikuláš, aby našich najmenších potešil sladkosťami. Príde v sobotu, 5. 12.,
po sv. liturgii. (cca. 18:00) Kvôli karanténnym opatreniam prosíme, aby ste svoju účasť aj
s počtom detí nahlásili zápisom do tabuľky na farskej stránke alebo priamo cez kontakty
farského úradu. Ako novinku ponúka sv. Mikuláš tento rok aj krátke odovzdanie malej
pozornosti priamo na Vami zadanej adrese v sobotu 5. a v nedeľu 6. decembra popoludní.
• V nedeľu, 6. decembra 20 bude myrovanie, ktoré bude zbierkou na Charitu. Vyzbierané
prostriedky zašleme znova gréckokatolíckej charite do Prešova. Vopred ďakujeme za Vašu
podporu.
• V nedeľu, 6. 12. 20 budeme o 17. 00 h. znova sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme
Najsvätejšej Trojice v Malackách.
• V utorok, 8. 12. 20 slávime prikázaný sviatok Počatie presvätej Bohorodičky svätou
Annou. V predvečer sviatku bude po sv. liturgii veľká večiereň s lítiou. V deň sviatku budú
znova dve sv. liturgie – o 7:00 h. v cirkevnoslovanskom a o 17:00 h. v slovenskom jazyku. Po
sv. liturgiách bude myrovanie. Z dôvodu obmedzení je pre účasť na sv. liturgiách potrebné
zapísať sa do tabuľky alebo nahlásiť záujem osobne.
• V nedeľu, 13. 12. 20 budeme o 16. 00 h. znova sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme
Povýšenia sv. Kríža v Pezinku – Cajle.
• Počas pracovných dní (pondelok až piatok) sa v našom chráme o 15. hodine modlíme 9-tu
hodinku a následne vykladáme k adorácii najsv. eucharistiu. Chrám je otvorený
k osobnej modlitbe až do 17.00 hod., kedy začína slávenie sv. liturgie.
• Do pozornosti dávame tiež sv. liturgie, ktoré slávime v soboty v kaplnke TV Lux o 7. 00 hod.

• Pripomíname pôst za odvrátenie pandémie, ktorý vyhlásili o. biskupi na každý piatok až do
18. decembra 2020. Veriaci sú počas týchto piatkov pozvaní postiť sa spôsobom ako
v predvečer Narodenia Pána alebo Bohozjavenia, to znamená zdržať sa mäsitých pokrmov
a najesť sa dosýta len raz za deň s dvoma menšími jedlami počas dňa. Tento pôst nie ja záväzný,
ale dobrovoľný.
• V ponuke je už knižný kalendár spolku sv. Cyrila a Metoda na rok 2021 za príspevok 3 €.
Okrem toho je v ponuke aj podielová kniha spolku od autora Karola Pástora - Sv. Izák Sýrsky
za cenu 9, 50 €.
• Vysielanie obradov naživo z nášho chrámu je možné sledovať prostredníctvom Televízie
Zemplín, ktorá je opäť dostupná aj v terestriálnom vysielaní nad našim mestom. Pre naladenie
TV Zemplín je nutné spustiť vyhľadávanie programov na prijímacom zariadení. Toto vysielanie
bolo obnovené po opakovaných prosbách veriacich a divákov živých prenosov, ktorí používajú
DVBT antény. Pre trvalé udržanie tohto vysielania Vás prosíme o Vaše modlitby a finančnú
pomoc pre projekt LOGOS TV.

ĎAKUJEME

•

Pri zbierke na kňazský seminár bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove sme v nedeľu 22. 11. 20
prispeli sumou 510 €, ktorou sme podporili formáciu nových kňazských povolaní v našej cirkvi.
• Bohu známa rodina darovala na podporu farnosti 100 €. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh
odmeň“!
• Ďakujeme za upratovanie chrámu rodine Semberovej a Vavríkovej. (28. 11. 20) Budúci
týždeň sú podľa rozpisu na rade rodiny Ďuková a Porhinčáková. (5. 12. 20) Ďakujeme za Vašu
službu.
KONTAKT
V prípade otázok, sv. spovede alebo iných požiadaviek nás, prosím, kontaktujte:
osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.: 0911/400 845,
e-mail: bratislava@grkatba.sk
o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717

