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Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto

slovíčko o SLOVE
Nedávno ma zaujala jedna pieseň s názvom Kalifornia, v ktorej ma upútal hlavne jej
zaujímavý refrén. Hovoril o tom, ako medzi dvoma ľuďmi takmer vznikol vzťah. Takmer šli
spolu do Kalifornie, takmer sa tam do seba zaľúbili, takmer ju tam on požiadal o ruku. A tak
ona sa teraz vyznáva, že on navždy zostáva takmer jej mužom. Všetko iba v rovine hypotézy s
názvom takmer. Veľa nechýbalo a bolo by z toho niečo. Niekto v piesni akoby spomínal na
niečo, čo sa v skutočnosti nikdy neodohralo. Jedno slovíčko dalo všetkému celkom iný význam.
Aj v evanjeliu Ôsmej nedele po Päťdesiatnici (Mt 14, 14-22) nájdeme slovo, ktoré
spôsobilo, že sa udalosť takmer nestala. Bolo to slovíčko iba. Pán Ježiš ohlasuje radostnú zvesť
na odľahlom mieste. Zvečerí sa a vznikne otázka: Čo teraz? Ako nasýtiť takýto dav ľudí? Preto
Pán Ježiš najprv postaví svojich žiakov pred úlohu: „Vy im dajte jesť.“ (Mt 14, 16) A potom
prichádza odpoveď apoštolov: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“ To, čo apoštoli
opísali slovom iba, Ježišovi Kristovi úplne stačilo. Toto iba apoštolov sa v Ježišových rukách
zmenilo na dosť. Je pritom zaujímavé, ako Ježiš Kristus v evanjeliách robí zázraky. On ich
nerobí z ničoho, hoci by mohol. Veď predsa Boh tvorí svet z ničoho. Povedal a stalo sa tak. Ale
v evanjeliách je to aj ináč. Tu používa to, čo už je. Spomeňme si na svadbu v Káne Galilejskej,
kde premení vodu na víno. Najprv nechá naplniť do nádob asi 600 litrov vody a až potom z nej
urobí víno. Pán Ježiš predsa mohol to víno urobiť aj z ničoho. Nemusel ani pohnúť prstom
a víno by sa tam zjavilo. Prečo si pomohol materiálnym základom?
Jedna z odpovedí sa ukazuje v ceste, ktorou sa nám Boh sám zjavuje. Lebo práve cestu
Božieho zjavenia by sme mohli opísať týmto slovom: IBA. A priznajme si, že toto Božie IBA
nás občas provokuje, a niekedy dokonca až pohoršuje. Najmä keď si znova uvedomíme tú cestu
Boha v konkrétnych krokoch. Stvoriteľ vesmíru kráča stále k menej významnému a tým sa nám
ukazuje stále jasnejšie. Vo vesmíre, ktorý stvoril, si vyberá iba Zem. Na malej modrej planéte
sa chce zjaviť človekovi v plnosti. Na tejto planéte si vyberá Izrael - malý národ, ktorý neoplýva
ani veľkým počtom obyvateľov, ani bohatstvom, dokonca ani veľkou vďačnosťou či dôverou
v Božiu moc a lásku. V tom Izraeli si v ďalšom kroku nevyberá hlavné mesto, ale iba dedinu

Nazaret, kde žije v tichosti a skrytosti väčšinou svojho pozemského života. A na jeho sklonku
neskončí na politickom tróne, ako to Židia od mesiáša očakávali, ale iba na kríži ako
skrachovaná existencia. Boh končí iba ako posledný zločinec. A aby toho nebolo málo, zostáva
naďalej osobne prítomný, ale znova iba v obyčajnej Cirkvi, ktorá vôbec nie je spolkom
supermanov. A toto pohoršuje azda najviac. Toto spoločenstvo hriešnikov má byť znamením
prítomnosti Boha vo svete? A Boh robí ešte dokonca ďalší krok. Je to krok k neživej matérii.
On je prítomný nielen v ideách, duchovne, ale celkom fyzicky a viditeľne – vo sviatostiach. Je
to iba obyčajná voda v krste, ktorá dáva milosť obliecť si Krista. Je to iba olej v myropomazaní,
ktorý si Sv. Duch vyberá ako cestu aby zostúpil do srdca človeka. A čo je doslova vrchol? Boh
sa necháva uväzniť iba do obyčajného chleba a vína a tvrdí, že toto je naozaj On a máme to
robiť na Jeho pamiatku.
Prečo je toto materiálne IBA také dôležité? Nestačilo by sa zastaviť už pri tom
duchovnom prežívaní? Nestačí prežívať vieru vo svojom vnútri? Keby sme boli duchovia,
stačilo by to. Ale my sme ľudia. Jedna snúbenica mi na otázku či je veriaca odpovedala práve
týmto spôsobom: „Áno, ale verím len vo svojom vnútri.“ Tak som je položil ešte jednu otázku:
„A myslíte si, že by Vášmu snúbencovi stačila láska iba vo vašom vnútri, bez Vašich fyzických
prejavov? Bolo by možné s neprejavenou láskou vo Vašom vnútri budovať a prežívať vzťah?
Tušíme odpoveď.
A tušíme ju aj vo vzťahu k nášmu Ženíchovi Kristovi. On sám si vyberá cestu doslova
fyzických prejavov. Boh sa doslova zhmotňuje v človekovi. Boh, večný Duch, berie na seba
smrteľné telo. Boh si slobodne vyberá túto cestu. Ak to odmietam, je za tým len moja falošná
pokora - teda prezlečená pýcha -, ktorá odmieta túto Božiu cestu ku mne.
Pýtajme sa ale ďalej: No dobre, ale prečo si Boh vybral túto cestu? Tým dôvodom sme
my. Keď my ľudia chceme vstúpiť do skutočných vzťahov, tak sa to deje v prítomnosti osôb,
ktoré sú prítomné fyzicky. Len tak sa totiž môže odohrať skutočná komunikácia, ozajstný
rozhovor. Aby sa medzi dvoma dušami vytvoril vzťah, sú potrebné dve telá, cez ktoré tie dve
duše môžu spolu vstúpiť do komunikácie. Fyzická prítomnosť je teda predpokladom
skutočného vzťahu. Preto je Boh doslova fyzicky prítomný. Preto nás v evanjeliu vyzval:
„Prineste mi ich (chleby a ryby) sem!“ Toto môžeme preložiť ako: „Tak, ako som ja fyzicky
prítomný pre vás, tak buďte aj vy pre mňa! Tak môžeme budovať vzťah lásky.“
A tu sa konečne dostávame k zmyslu Božieho IBA. Lebo cieľom Božieho IBA som iba
ja. Ako o tom uvažujú viacerí svätci: Aj keby som bol iba ja jediným hriešnikom na svete, aj
tak by sa Boh stal človekom, aby ma zachránil. Lebo Boh takto miluje.
Preto si dajme pozor, aby náš život nezostal nostalgickou spomienkou v rovine hypotézy:
Takmer som vstúpil s Bohom do vzťahu. Takmer som mu povedala: áno. Navždy bude takmer
mojím Bohom. Aby sa táto tragédia nestala, preto Boh kráča ku mne každý deň cestou svojho
IBA. Iba jeho slovo, iba chlieb a víno, lebo iba ja!

PREMENENIE PÁNA
Slávenie jedného z dvanástich veľkých sviatkov nášho liturgického roka siaha až do 4.
storočia po Kristovi. V tej dobe svätá Helena, matka cisára Konštantína Veľkého, dala postaviť
chrám na hore Tábor na počesť Premenenia Pána.
Pôvodne sa sviatok Premenenia slávil vo februári. Keďže tento radostný sviatok väčšinou
pripadol na pôstne obdobie, čo nezodpovedalo duchu pôstu a pokánia, bol preložený na 6.
augusta. Prečo práve na tento deň? Historik Eusébius a Sv. Ján z Damasku sú toho názoru, že
Premenenie Pána sa udialo 40 dní pred Kristovou smrťou. Preto Cirkev držiac sa tejto mienky,
preložila sviatok Premenenia Pána z februára na 6. augusta, pretože o 40 dní neskôr – 14.
septembra slávime sviatok Povýšenia sv. Kríža – spomienka na Kristovo utrpenie a smrť.

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 8. - 14. 8. 2022
Pondelok

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

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Streda

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

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Piatok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Sobota

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

NEDEĽA

DESIATA PO PÄŤDESIATNICI, 1. hlas, záver Uspenského pôstu
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
16:00 Sv. liturgia v Pezinku - Cajle
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
následne: veľká večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 15. - 21. 8. 2022
Pondelok

ZOSNUTIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY
7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

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

Piatok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Sobota

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

NEDEĽA

JEDENÁSTA PO PÄŤDESIATNICI, 2. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
16:00 Sv. liturgia v Lehniciach
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
následne: večiereň

OZNAMUJEME

• Naša Bratislavská eparchia pozýva na púť do Medžugoria, ktorá sa uskutoční v dňoch 4. až
10. septembra 2022. V cene 280 € je zarátaná doprava autobusom, 4 x ubytovanie s polpenziou
a sprievodca. Doplatiť si ešte treba cestovné poistenie.
• V nedeľu 7. 8. 2022 bude zbierka na Podporný fond. Jej účelom je podpora ekonomicky
slabších farností našej eparchie. Vopred ďakujeme za Vašu podporu.
• V nedeľu, 14. 8. 22 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme
Povýšenia sv. Kríža v Pezinku - Cajle.
• V pondelok, 15. 8. 22 slávime veľký a prikázaný sviatok Zosnutie našej presvätej Vládkyne,
Bohorodičky Márie, vždy Panny (Uspénije presvjatoj Bohoródicy). Po sv. liturgiách o 7:00 hod
a o 17:00 hod. bude myrovanie. Deň pred sviatkom bude po večernej sv. liturgii veľká večiereň
s lítiou, požehnaním chlebov a vyložením plaščenice s vyobrazením Presvätej Bohorodičky.
• V nedeľu, 21. 8. 2022 budeme o 16:00 hod. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme sv.
Alžbety Uhorskej v Lehniciach.
• Pripomíname, že ešte je možné prihlásiť sa na Letný eparchiálny tábor (LET 22) pred deti
a mládež vo veku od ôsmych rokov, ktorý sa uskutoční v termíne od 28. 8. do 2. 9. 22
v rekreačnom zariadení Kľačno (okr. Prievidza). Cena na osobu je 90 €. Prosíme o Vaše
prihlásenie na stránke našej eparchie www.grkatba.sk najneskôr do nedele, 14. 8. 2022.
• Pripomíname, že počas mesiacov júl a august 2022 neslávime sv. liturgie o 12.00 hod. Ostatné
bohoslužby zostávajú v nezmenených časoch a jazykoch.
• Pomôcť ľuďom sužovaným vojnou na Ukrajine môžete aj zakúpením knihy Pustovňa (s
podtitulom kresťanská spiritualita Východu pre človeka západnej kultúry) za príspevok 10 €.
ĎAKUJEME

• Bohu známa osoba darovala na podporu farnosti 100 €, za čo jej vyslovujeme vďačné „Pán
Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu rod. Mockovej a Žačikovej (30. 7. 22) a rod. Beblavej,
Pätoprstej a Rimovej (5. 8. 22)
13. 8. 2022 upratuje: rod. Buraľová a Zimová
20. 8. 2022 v rozpise nasledujú: rod. Krajňáková a Telepčáková.
Ďakujeme za Vašu službu.
LÚČIME SA

• V uplynulých dňoch odišla do domu Nebeského Otca dlhoročná aktívna veriaca našej farnosti
a členka zboru Kyrillomethodeon p. Oľga Weissová r. Bicková († 74). Pohrebné obrady sa
uskutočnili v piatok, 29. 7. 2022 v Senci. Vičnaja pamjať!
• Naše farské spoločenstvo opustil aj ďalší aktívny člen, p. Andrej Turok († 92). Rozlúčili sme
sa s ním pohrebnými obradmi v Bratislavskom krematóriu 3. 8. 2022. Večná pamiatka!
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

