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Informačný (dvoj)týždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

slovíčko
slovíčko o SLOVE
Drahé sestry a bratia!
Pred časom ma v nákupnom centre zaujala jedna situácia. Muž tlačil pred sebou nákupný
vozík – takmer celý naplnený tovarom. A v tom vozíku sedel aj približne trojročný chlapec
a veľmi kričal, plakal. A otec takým tlmeným hlasom neustále opakoval: „len pokoj Janko,
nerozčuľuj sa, Janko, vydrž Janko.“ Všimla si to jedna pani, ktorá ho vzápätí chcela pochváliť za
jeho vzorný prístup vo výchove. Hovorí mu: „vy ste ale milý k tomu vášmu Jankovi.“ A on jej s
úplne zničeným výrazom hovorí: „Pani, ten Janko som ja.“
A táto bežná situácia ma priviedla k uvažovaniu. Okrem iného mi napadla myšlienka, že
mnohé veci si človek môže povedať sám. Môže sa povzbudiť, môže si povedať: to nie je až také
zlé, bude aj lepšie. Len vydržať. Lenže sú veci, ktoré si ja sám povedať nemôžem. Učený človek
z evanjelia (Mt 22, 35-40) si odpoveď na svoju otázku určite dokázal dať aj sám. Božie slovo
hovorí, že prišiel za Ježišom, aby ho pokúšal. Aby ho skúšal. To znamená, že on sám odpoveď
poznal. Ktoré je najväčšie prikázanie zo všetkých? On si určite vedel odpovedať: milovať budeš
Pána Boha celým svojim srdcom, mysľou, dušou... Otázka je: čo potreboval počuť tento človek,
čo si sám nedokázal povedať? Tento človek potreboval počuť, zažiť, prijať jednu vec: lásku.
Potreboval počuť vetu: „Je dobré, že si. Je dobré, že existuješ.“ Presne toto hovorí známy
špecialista na dielo Tomáša Akvinského, nemecký filozof Jozef Pieper: „človek je bytosť
odkázaná na to, aby jej niekto čas od času povedal: je dobré, že si.“
Práve preto sa môžeme zastaviť pri tejto myšlienke a rozviesť ju. Pretože aj tu môžeme
zažiť také dva extrémy. Pomôžem si preto dvoma skúsenosťami. Keď som pred deviatimi rokmi
navštívil Izrael, súčasťou tohto zájazdu bola aj návšteva Sinajskej púšte. A jeden okamih z tejto
návštevy zostáva vo mne rovnako živý ako vo chvíli, keď sa odohral. Náš sprievodca na jednom
mieste zastavil, aby nám ukázal zvláštny ker. Povedal, že táto rastlina má veľmi zvláštnu
schopnosť, ktorá jej v týchto podmienkach umožňuje prežiť. Naučila sa vydržať s veľmi malým
množstvom vody. Kým v období sucha iné rastliny vyschnú, tak tento ker má tú schopnosť, že
odumiera po častiach. Jednoducho uzavrie svoje časti a vlahou, ktorú ešte má, vyživuje svoju
zvyšnú časť. A ak obdobie sucha trvá pridlho, rastlina uzatvára aj ďalšie svoje časti. A len ak

sucho trvá extrémne dlho, rastlina nakoniec odumrie. A tento obraz v sebe odvtedy nesiem.
Vidím v ňom seba, vôbec každého človeka. Lebo všetci potrebujeme pre vnútorný život vlahu –
tou vlahou je láska. Veľmi dlho dokážeme žiť, ak máme skúsenosť so skutočnou láskou – láskou
Boha, láskou bez podmienok. Ale ak „obdobie sucha“ trvá príliš dlho, môže sa stať, že náš
vnútorný život odumrie. Toto je ten prvý extrém. Ak jednoducho dlho nezažívam túto skúsenosť.
Ak priveľmi dlho nepočujem alebo nechcem počuť od Boha vetu: „Je dobré, že si. Záleží mi na
tebe.“
Druhý extrém vidím v inej situácii. Spomínam si, že som ako 10-ročný chlapec dostal
k narodeninám bicykel. Bol červenej farby a mal tri rýchlosti. Veľmi som si ho želal. Vždy som
ho predtým obdivoval vo výklade. Keď som ho dostal, bol som veľmi šťastný. Každý deň som ho
umýval, čistil. No po čase ma nadšenie z tohto daru opustilo. Stali sa totiž dve veci. Po prvé:
zvykol som si naňho. Bolo to iné ako, keď som ho obdivoval pred výkladom. A po druhé: zistil
som, že chlapec od susedov má bicykel s 12 rýchlosťami. Ten môj už pre mňa nebol až taký
atraktívny. A v tejto skúsenosti vidím to druhé varovanie. Aby nám náš vzťah s Bohom
nezovšednel, aby sme si naňho nezvykli a nemysleli si: „už nemôžem v tomto vzťahu zažiť nič
lepšie.“ A po ďalšie - aby som nečakal, že niekto mi môže dať viac. Aby som si nemyslel, že
niekto mi môže úprimnejšie ako On povedať vetu: „je dobré že si.“
Preto nevnímajme žiadnu hodinu, žiadne ráno, keď sa prebudíme, žiaden skončený deň,
žiadnu situáciu, žiadnu sv. liturgiu ako samozrejmosť, ako zvyk, ale ako originálny výraz
Božieho slova: „je dobré, že si.“ Ochráni nás to od dvoch vecí - jednak „nevyschneme“ a na
druhej strane neupadneme do suchej rutiny. Toto si nikto z nás nemôže povedať či darovať sám.
Toto nám môže darovať len Boh. Preto: Sláva Isusu Christu!

LITURGICKÉ OKIENKO

VÝKLAD SVÄTEJ BOŽSKEJ LITURGIE SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO
9. Bozk pokoja a symbol viery
„Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti
tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím
bratom, až potom príď a obetuj dar.” (Mt 5, 23-24) Pamätajúc na tento Boží
príkaz sa diakon otáča k veriacim a zvoláva: „Milujme sa navzájom, aby sme
jednomyseľne vyznávali,” na čo ľudia dokončujú: „Otca i Syna i Svätého Ducha,
Trojicu jednopodstatnú a nedeliteľnú.” Slúžiaci si dávajú bozk pokoja. Je to iba
pozostatok z čias, keď sa všetci veriaci objímali, a tak utvárali takto ikonu
Trojičnej lásky. Táto prax existovala až do 11. storočia.
Začíname recitovať symbol – slávnostné vyznanie viery, ktoré je čiastočne
zahrnuté aj v anafore (eucharistickej modlitbe). V symbole, ktorý bol do liturgie
zaradený v prvej polovici 6. storočia, v období veľkých dogmatických sporov, je
naša viera sformulovaná do systematického zoznamu tvrdení. Teraz, v dobe dogmaticky tiež dosť
nestálej, je samozrejme rovnako potrebné, aby sme pokračovali v ohlasovaní týchto skutočností so svojím
osobným presvedčením a porozumením. Spočiatku bol symbol viery recitovaný iba pri slávení svätého
krstu. Jeho zaradenie do liturgie slúži aj ako obnovenie našich krstných sľubov - sľubov, ktoré nás ako
prvé včlenili do tela, ktoré je teraz obnovované v eucharistii.

FARSKÉ OZNAMY
Bohoslužobný poriadok na obdobie: 25. 8. – 31. 8. 2008
Pondelok

17:00 † Peter, Vasiľ, Anna

Utorok

17:00  Alena, Manfred, Mathias

Streda

17:00 † Vasiľ, Mária, Katarína, Andrej, Vasiľ

Štvrtok

17:00  Mária (Škovierová)
Večiereň

Piatok

Sťatie úctyhodnej hlavy slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
17:00 † Peter, Katarína, Marta, Mária

Sobota

17:00 Na úmysel

Nedeľa

16. Po Päťdesiatnici, 7. hlas.
8:00 Utiereň (slovenská)
9:00 Sv. Liturgia (slovenská)
10:30 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 1. 9. – 7. 9. 2008
Pondelok

Začiatok indiktu, t.j.: nového cirkevného roka
17:00 Na úmysel

Utorok

17:00  rod Blašková

Streda

17:00

Na úmysel

Štvrtok

17:00

Na úmysel

Piatok

17:00

Na úmysel

Sobota

17:00

Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

17. Po Päťdesiatnici, Nedeľa pred Povýšením sv. Kríža; 8. hlas.
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Eucharistická poklona

OZNAMUJEME

• V nedeľu, 17. 8. 2008 sa pri zbierke na Katolícke školy vyzbieralo 9 228,- SKK. Srdečná
vďaka za všetky Vaše dary!
• V piatok, 29. 8. 2008 slávime odporúčaný sviatok - Sťatie úctyhodnej hlavy slávneho
proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

• V pondelok, 1. 9. 2008 je začiatok indiktu, teda nového cirkevného roka.
• Piatok, 5. 9. 2008 je zároveň prvým piatkom v mesiaci. Je to pre nás všetkých jedinečná
príležitosť počuť slovo Boha – „Je dobré že si!“ – vo sviatosti zmierenia.

• Nedeľou, 7. 9. 2008 prechádzame na tzv. „cezročný režim“ nedeľných bohoslužieb. (Viď
bohoslužobný poriadok: 1. 9. – 7. 9. 2008)

• Sviatosť manželstva chcú prijať:
Mária Zdravecká, narodená aj bývajúca v Bratislave a Juraj Molčányi, taktiež narodený aj
bývajúci v Bratislave. Sobáš budú mať 30. 8. 2008 o 14:30 hod. v Bratislave.
ĎAKUJEME

• Bohu známa rodina darovala na chrám 1 000,- SKK a iná Bohu známa osoba prispela sumou
2 000,- SKK.
Všetkým štedrým darcom vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu:
rod. Bodnárovej a Michalkovej (16. 8. 2008 ) a rod. Jancurovej a Karczubovej (23. 8. 2008)
30. 8. 2008 upratujú: rod. Žeňuchová a rod. Krajňáková
6. 9. 2008 bude „veľké upratovanie“ pred odpustovou slávnosťou: Na upratovanie sú
pozvaní: rod Segiňáková, Semberová, Krajcsovicsová, Mojzešová a mládež ( oázové
spoločenstvo).
Srdečná vďaka za Vašu službu.
BLAHOŽELÁME

• V nedeľu, 17. 8. 2008 sa do nášho farského spoločenstva sviatosťami kresťanskej iniciácie
začlenil Jakub Kocák. V sobotu, 23. 8. 2008 naše farské spoločenstvo rozšírili Laura
Ihnátová a Lívia Margitanová. Novoosvieteným Božím deťom blahoželáme a vyprosujeme
veľa darov Božieho Ducha.

•

V sobotu, 16. 8. 2008 prijali sviatosť manželstva v chráme Povýšenia sv. Kríža v Nadlacu
Linda Kukucska a Radoslav Jakub. V sobotu, 23. 8. 2008 prijali sviatosť manželstva
v našom chráme Povýšenia sv. Kríža Mariana Džupinová a Peter Šimčík. Novomanželom
želáme pri ich spoločnom štarte do života veľa spolupráce s darom, ktorý na tento účel od
Boha dostali.
KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás prosím kontaktujte:
osobne: o. Rastislav Čižik, farár
tel.:
02/ 52932856, 0907/387 265,
e-mail: rastislav.cizik(zavináč)gmail.com
osobne: o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný (titulárny dekan)
tel.:
0903/946 717

