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Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto
slovíčko o SLOVE
Keď som si v archíve otvoril príhovor z poslednej pôstnej nedele minulého roka, hneď
na začiatku mi do očí udrela jeho aktuálnosť pre súčasnú neľahkú situáciu. Odrážal sa od
pálčivej túžby, ktorá sa stupňuje najmä v ťaživých chvíľach: „Keby to už bolo za nami!“
Niektoré deti sa nevedia dočkať, kedy už budú konečne dospelé. Študent sa nevie dočkať
ukončenia školy. Možno aj v práci by sme to neisté skúšobné obdobie chceli mať rýchlo za
sebou. Rodičia sa niekedy nevedia dočkať, kedy ich deti konečne vyrastú a budú samostatnejšie.
Keby tie krízy vo vzťahoch čím skôr pominuli! A okrem toho máme určite dnes všetci jedno
vrúcne želanie: Kiežby tá pandémia už konečne skončila. Už aby sme mohli voľne dýchať.
Možno by sme niekedy privítali „zázračný ovládač“ od svojho života, aby sme mohli preskočiť
všetky tie nepríjemné veci.
Preto nás neprekvapí, že podobné túžby nájdeme aj vo svätom evanjeliu. Pán Ježiš je so
svojimi učeníkmi na ceste do Jeruzalema. Na tejto ceste Kristus tri krát predpovedá svoje
utrpenie, smrť a vzkriesenie. Keď to urobil po prvý krát, Peter ho začal odhovárať. Za to si
vyslúžil tvrdé slová Pána Ježiša: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci,
len pre ľudské!“ (Mk 8, 33) Keď Pán Ježiš predpovedal svoje utrpenie po druhý krát, apoštoli
sa začali hádať, kto z nich je väčší. Znova dostali lekciu, že ak chcú byť prví, majú slúžiť. (Mk
9, 35) A po dnešnej, tretej predpovedi sa to znova ubralo týmto smerom. Dvaja bratia Jakub a
Ján prišli za Pánom Ježišom s prosbou: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej
pravici a druhý po ľavici.“ (Mk 10, 35) O čo vlastne ide? Apoštoli sú na ceste, ale oni by už
najradšej kdesi sedeli. Sú na ceste do Jeruzalema, ale oni by už chceli byť ďalej. V tej ich
žiadosti môžeme objaviť skrytú túžbu preskočiť utrpenie a kríž. Keby sme tak mali v rukách
takú moc. Taký „pomyselný ovládač“ by sa nám hodil. Len nedávno sme v tom istom evanjeliu
podľa sv. Marka počuli vetu: „Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, že Božie
kráľovstvo prichádza s mocou.“(Mk 9,1) Hovorí Pán Ježiš o tejto moci? Moci preskočiť
nepríjemné veci, lebo my sme kresťania? Podľa hesla: Mne sa nemôže stať nič nepríjemné, lebo
ja chodím do chrámu, modlím sa a prijímam sviatosti?
Skúsme na tomto pozadí nechať znova zaznieť slová teológa Dietricha Bonhöffera,
ktorého zabili v koncentračnom tábore len pár dní pred koncom druhej svätej vojny: „Boh
nezachraňuje od utrpenia, ale v utrpení, nechráni nás od bolesti, ale v bolesti, nezachraňuje od

kríža, ale v kríži... Boh neprináša riešenie našich problémov, On prináša do našich problémov
Seba samého. Boh dáva všetko“ Čo vlastne znamená preskočiť utrpenie? Môže to znamenať,
že tým vlastne preskočím Boha v tomto utrpení. Preskočím Jeho silu, Jeho prítomnosť, Jeho
objatie. Preto aj to dnešné sv. evanjelium končí slovami o službe. Lebo to je služba Boha voči
nám. To je tá skutočná Bohoslužba. Boh nás nesie. Áno. Niekedy možno aj odstráni náš
problém, utrpenie či chorobu. On má tu moc. Ale inokedy zasa zmení náš pohľad naň. Ako?
Dá nám zakúsiť, že je s nami. Myslím, že práve takáto skúsenosť priviedla sv. pápeža Jána
XXIII. k vyznaniu: „Človek je najväčší vtedy, keď je na kolenách.“ Na kolená nás mnohých
zrazila aj dnešná pandémia. Skúsme tento čas využiť na prijatie Božej sily v jeho objatí.
Uplynulý týždeň sa ku mne od vás dostala jedna úvaha, ktorá chcela povedať, že práve takúto
chorobu sme potrebovali. Potrebovali sme sa zastaviť, aby sme trávili viac času spolu
(zatvorené školy), aby sme si uvedomili, že pravé šťastie sa nedá kúpiť (zatvorené obchody),
aby sme v rodinách žili ako domáca cirkev (zatvorené chrámy)….
Aj takto môžeme vnímať moc Božieho kráľovstva. Boh nám nevložil pri sv. krste do rúk
„čarovný ovládač“, aby sme preskočili nepríjemné a ťažké momenty svojho života. Boh nám
dal oveľa viac. Vložil do nás semienko samého seba, aby som nič „nepreskakoval.“ Lebo ani
Pán Ježiš Kristus nič nepreskočil. Hoci v Getsemanskej záhrade prosí Otca, či by sa to utrpenie
a kríž nedalo preskočiť, predsa na konci prijíma Otcov plán. Prečo ho nepreskočil? Lebo tým
by preskočil mňa. A toto je naozajstné evanjelium Boh sa ku mne priznal a priznáva sa aj dnes.
Všetkých nám prajem a vyprosujem posilnenie v tejto viere.
Z homílie pápeža Františka
Keď počujem slová proroka Ozeáša: „Vráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, vráť sa“.
na myseľ mi prichádza jedna pieseň, ktorú pred 75 rokmi spieval Carlo Buti a ktorú s veľkou
obľubou počúvali v talianskych rodinách v Buenos Aires: „Vráť sa k oteckovi. Zaspieva ti
znova uspávanku“.
Vráť sa, veď to je tvoj otecko, ktorý na teba volá, aby si sa vrátil. Boh je tvoj otecko; nie
je sudcom, je tvojím ockom: „Vráť sa domov, počúvaj, poď“. A táto spomienka – bol som vtedy
malý chlapec – ma priamo privádza k tomu otcovi z 15. Lukášovej kapitoly, o ktorom sa tam
hovorí: „Videl prichádzať syna už z diaľky“ – toho syna, ktorý sa pobral preč so všetkými
peniazmi a ktorý ich premárnil.
Ak ho však videl z diaľky, je to preto, že ho vyčkával. Koľkokrát za deň vychádzal na
terasu, po celé dni, mesiace, možno aj roky, čakajúc na syna. Zbadal ho z diaľky. - Vráť sa k
oteckovi, vráť sa k svojmu Otcovi. On ťa čaká. To je tá nežnosť Boha, ktorý k nám hovorí,
osobitne v Pôstnom období. Je to čas vstúpiť do seba a spomenúť si na Otca, čas vrátiť sa k
nemu. (…)
Ale uvažujme: vrátiť sa k Bohu znamená vrátiť sa do objatia, do objatia otca. A myslime
na ten ďalší prísľub z Izaiáša: „Ak sú tvoje hriechy škaredé ako šarlát, ja ťa zbielim ako sneh“.
On je schopný premeniť nás, je schopný zmeniť srdce, treba však urobiť prvý krok: vrátiť sa.
To neznamená „vybrať sa za Bohom“, nie: znamená to vrátiť sa domov.
Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc chodíte na spoveď, aby ste sa znovu stretli s Bohom.
Mnohí mi však dnes povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť kňaza, spovedníka, veď sa nemôže
vychádzať z domu? Ja sa však chcem zmieriť s Pánom, chcem, aby ma objal, aby ma objal ako
Otec... Čo mám robiť, ak nenachádzam kňaza?“ - Rob to, čo hovorí Katechizmus. Je to veľmi
jasné:
Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a povedz mu
pravdu: „Pane, vyviedol som toto, toto a toto... Prepáč mi“ a pros o odpustenie s celým srdcom,
so skutkom ľútosti a sľúb mu: „Neskôr sa vyspovedám, no teraz mi odpusť“. A v tej chvíli sa
vraciaš do Božej milosti. Bolo by pekné, keby nám dnes v ušiach zarezonovalo toto slovo „vráť
sa“, „vráť sa k oteckovi, vráť sa k tvojmu otcovi“. Čaká na teba a vystrojí ti hostinu.“
zdroj: www.vaticannews.va/sk

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 23. - 29. 3. 2020
Pondelok

17:00 Veľkopôstna večiereň (cirkevnoslovanská)

Utorok

17:00 Liturgia vopred posvätených darov (slovenská)
Zvestovanie Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
17:00 Sv. liturgia s večierňou (cirkevnoslovanská)

Streda
Štvrtok

17:00 Veľkopôstna večiereň (slovenská)

Piatok

17:00 Liturgia vopred posvätených darov (slovenská)

Sobota

Akatistová
16:30 Akatist k Presvätej Bohorodičke
17:00 Sv. liturgia (slovenská), Večiereň

Nedeľa

Piata pôstna, 1. hlas,
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Veľkopôstna večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 3. – 5. 4. 2020
Pondelok

17:00 Veľkopôstna večiereň (cirkevnoslovanská)

Utorok

17:00 Veľkopôstna večiereň (slovenská)

Streda

17:00 Liturgia preždeosvjaščénnych dárov (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

17:00 Veľkopôstna večiereň (slovenská)

Piatok

Zakončenie sv. Štyridsiatnice
17:00 Liturgia vopred posvätených darov (slovenská)

Sobota

Vzkriesenie spravodlivého Lazára
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Večiereň

Nedeľa

Kvetná nedeľa
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (slovenská), svätenie ratolestí
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

•

Stále je v platnosti zákaz verejných bohoslužieb. Naďalej sa v chráme každý deň modlíme
bohoslužby v núdzovom režime (v nedeľu je iba jedna sv. liturgia o 9.00), ktoré môžete
sledovať prostredníctvom internetového prenosu. Novinkou je, že tieto prenosy sú kvôli
plynulosti presunuté na youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC3TLgzsBUTGbCrD1R-u0QmA/live. Verím, že týmto spôsobom
aj naďalej zostaneme spojení nielen technikou, ale najmä Svätým Duchom v spoločnej
modlitbe.
• Vzhľadom na blížiace sa sviatky Paschy ponúkame možnosť sv. spovede, ktorej čas si môžete
dohodnúť individuálne cez nižšie uvedené kontakty.
• V utorok, 24. 3. 20 bude o 17. 00 hod. namiesto večierne liturgia vopred posvätených darov
v slovenskom jazyku vzhľadom na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke.
• V stredu, 25. 3. 20 slávime prikázaný sviatok Zvestovanie Presvätej Vládkyni, Bohorodičke
Márii, vždy Panne. V deň sviatku bude v chráme sv. liturgia sv. Jána Zlatoústeho s večierňou
v cirkevnej slovančine.
• Do pozornosti dávame kampaň s názvom “25. marec - Deň počatého dieťaťa”, ktorú
každoročne organizuje občianske združenie Fórum života. Symbolom kampane je biela stužka.
Vzhľadom na preventívne opatrenia bude mať tohtoročná kampaň skôr rodinnú formu. Fórum
života navrhuje napríklad domácu katechézu a zhotovenie bielej stužky v kruhu rodiny, biela
stužka na profilovej fotografii na sociálnych sieťach. Viac o možnostiach sa dočítate na stránke
www.25marec.sk.
• Sobota, 28. 3. 20 nesie názov akatistová. Pred sv. liturgiou bude o 16. 30 modlitba akatistu
k Presvätej Bohorodičke. Spojme sa v modlitbe za ochranu pred šíriacou sa pandémiou a jej
zastavenie.
• Piatok, 3. apríla je zároveň prvým piatkom v mesiaci. Čo sa týka spôsobu sv. spovede,
budeme spovedať v chráme, pričom v zmysle aktuálnych nariadení sa do chrámu bude
vstupovať po jednom. V prípade priaznivého počasia, budeme spovedať aj vonku, vedľa
chrámu. Počas každej sv. spovede je potrebné mať na tvári ochranné rúško.
• Liturgický program počas obdobia Veľkého pôstu:
Každú nedeľu - sv. liturgia sv. Bazila Veľkého (dopoludnia) a veľkopôstna večiereň o 17. h.
Stredy a piatky - liturgie vopred posvätených darov o 17:00 hod.
Počas celého obdobia Veľkého pôstu budeme dodržiavať tzv. aliturgické dni – v pondelky,
utorky a štvrtky nebude o 17.00 h. sv. liturgia ale veľkopôstna večiereň!
ĎAKUJEME

•

Ďakujem všetkým Vám za modlitby, vďaka ktorým môžeme naďalej zostať jedným
spoločenstvom, aj keď sa fyzicky nestretávame. Ďakujeme všetkým kantorom – spevákom,
ktorí naďalej robia službu, aby mohli bohoslužby v chráme pokračovať.
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: rastislav.cizik@gmail.com
o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717

