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č. 11 september 2008

Informačný (dvoj)týždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

slovíčko
slovíčko o SLOVE
Drahé sestry a bratia!
Pred časom ma zaujalo jedno podobenstvo od p. Eliasa Vellu: Podobenstvo o vzácnych
semenách. Hovorí toto: Pán Záhradník miloval kvety. Jedného dňa pozval svojich priateľov na
večierok a rozmýšľal, čo im má darovať: „Každému kyticu tých najkrajších kvetov? Nie, kytica
rýchlo zvädne. Radšej dám každému z nich vrecúško najvzácnejších semien.“ A presne to aj
urobil. Svojim priateľom povedal: „Vezmite si tieto semená, pestujte ich, s láskou sa o ne
starajte, a zanedlho sa stanete vlastníkmi nádhernej záhrady.“ Jeden z priateľov si povedal:
„načo sú mi tieto semená? Mňa kvety nezaujímajú!“ A vyhodil ich von. Ďalší si pomyslel: „Mám
síce kvety rád, ale teraz nemám čas. Snáď neskôr ich začnem pestovať.“ A odložil vrecúško
semien do zásuvky. Iný si povedal: „Bolo by pekné mať záhradu kvetov, ale mám toľko iných vecí
a aktivít, ktoré mám oveľa radšej.“ A tak zavolal svojho sluhu, aby semená zasial. Sluha to teda
urobil. Len nie z lásky, ale za peniaze. No našiel sa nakoniec aj priateľ, ktorý vrecúško semien
zasial, staral sa o ne s láskou a dočkal sa záhrady plnej krásnych, pestrých a voňavých kvetov.
Slovami tohto podobenstva, môžeme povedať, že Boh dal každému z nás „vrecúško
semien“ takej lásky. Každý z nás môžeme vo svojom živote zakúsiť, čo to znamená – mať
nádhernú záhradu z „Božích semien.“ Každý môžeme zakúsiť, čo znamená mať takú lásku – byť
v takej láske. A táto liturgia je miestom, kedy tieto semená v nás chce Boh poliať – polieva
svojou láskou, svojim Duchom. Aby v nás vyrástli. Aby sme aj my dospeli do štádia, o ktorom
Pán Ježiš hovorí apoštolom: „Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude
konať ešte väčšie...“ (Jn 14, 12) Aké sú to skutky? Skutky lásky. Evanjelium je konkrétne:
,,Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po
líci, nastav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak
ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.“ (Lk 6, 28-30)
Kto z nás môže ale úprimne povedať, že toto robí? Kto z nás môže povedať: „Som takým
kresťanom.“ Myslím, že mnohí musíme povedať: „Tak toto ja nedokážem, na toto ja nemám.“
Správne! – lebo toto môže urobiť len Boh vo mne, Boh v mojom živote. A toto nám Boh ponúka
aj teraz. Takúto konkrétnu lásku, takéto konkrétne kresťanstvo. Aby som bol aj ja skutočným
kresťanom – jednou nádhernou, voňavou záhradou Božej lásky pre tento svet.

LITURGICKÉ OKIENKO

VÝKLAD SVÄTEJ BOŽSKEJ LITURGIE SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO
10. Anafora (1.časť)
„Stojme dôstojne a v bázni, pozorne vnímajme,
aby
sme
v pokoji
prinášali
sväté
vďakyvzdávanie.” Týmito slovami diakon púta
našu pozornosť na jadro liturgie, ku ktorému
sme práve dospeli. Protheoria (komentár
k byzantskej
liturgii
z 11. storočia)
poznamenáva: „…ak teda vidíme Boha
trpiaceho za nás, stojme triezvo a v pokoji, a
tak prinášajme a obetujme tieto dary v pokoji,
nemysliac na svetské starosti. Staneme sa
hodnejšími jeho božského vzkriesenia a
budeme naplnení radosťou.”
Kňaz nás potom (citujúc 2 Kor 13, 14) vyzýva
k milosrdenstvu,
láske
a
spoločenstvu
s Bohom: „Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha
nech je s vami všetkými.” A toto sa v nás naozaj uskutočňuje pri slávení tohto tajomstva.
Potom zdvíhame naše srdcia k Bohu. Naozaj zanechaním svetských starostí všetci zhromaždení
pútame svoju myseľ na veci nad … - Prečo musíme zomrieť alebo že náš život je skrze Krista v
Bohu. Kristus náš život sa nám zjavuje a my sa tiež „zjavíme s ním v sláve.” (Kol 3, 4)
Kňaz nás potom vyzýva, aby sme poďakovali Pánovi. My odpovedáme: „Je dôstojné a
správne…” Teraz sme sa dostali k jadru liturgie , veď eucharistia znamená „vďakyvzdávanie”.
Tento akt vďačnosti nás privádza k pôvodnému koreňu Pánovej večere. Pre Židov to bol Birkatha-mazon, modlitba vďakyvzdávania, ktorá bola vyvrcholením každej spoločnej hostiny. Bolo to
ako modlitba, ktorú náš Pán vyslovil, keď požehnával čašu v tú noc, keď bol zradený.
Je zaujímavé poznamenať, že obidve anafory byzantského obradu, ktoré sa pripisujú sv. Jánovi
Zlatoústemu a sv. Bazilovi Veľkému, nadväzujú na túto starú židovskú formu ako na vzor. V ich
berakách Židia zvyčajne ďakovali Bohu za stvorenie, velebili ho za spásu a prosili o vykúpenie.
V anafore sv. Jána Zlatoústeho ďakujeme, že „nás z nebytia priviedol k bytiu”, velebíme ho, že
nás tak miluje, že „dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby
mal večný život” a prosíme ho, aby nám poslal svojho Ducha a aby jeho dary spočívali na nás.
Žiaľ, tieto modlitby sa teraz väčšinou modlí kňaz potichu. V minulosti sa však celá anafora
prednášala nahlas. V každom prípade počujeme Pánove vlastné slová: „Vezmite a jedzte, toto je
moje telo…” a „Pite z nej všetci, toto je moja krv…”, na čo my odpovedáme „Amen.” Takto
ohlasujeme našu vieru v skutočnú Kristovu prítomnosť v týchto premenených daroch.

FARSKÉ OZNAMY
Bohoslužobný poriadok na obdobie: 22. 9. – 28. 9. 2008
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00  rod. Dušková (Michalková)
19:00 Na úmysel

Streda

17:00  Katarína, Peter, Mária, Hana, Erika (Žeňuch)

Štvrtok

17:00 † Artúr (Michalková)

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

20. Po Päťdesiatnici; 3. hlas.
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 29. 9. – 5. 10. 2008
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 † Artúr (Michalková), večiereň s lítiou a požehnaním chlebov
19:00 Na úmysel

Streda

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa (Pokrov), myrovanie
17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 † Artúr (Michalková)

Piatok

17:00

Na úmysel

Sobota

17:00

Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

21. Po Päťdesiatnici; 4. hlas.
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Eucharistická poklona

OZNAMUJEME

• Utorkom, 23. 9. 08 začínajú sväté liturgie „pre mladých duchom a ostatných“. Čas týchto
liturgií zostal nezmenený: 19:00.

• V sobotu, 27. 9. 08 bude 1. sv. liturgia v UPC (univerzitné pastoračné centrum). Aj čas týchto
sv. liturgií zostal nezmenený; teda vždy v sobotu, o 20:00.

• V nedeľu, 28. 9. 08 bude zbierka na Kňažský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove.
Už vopred Vám zo srdca ďakujeme za Vaše dary, ktorými podporíte rozvoj nových kňazských
povolaní.

• V stredu, 1. 10. 08 slávime odporúčaný sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne
(Pokrov). Preto bude deň pred sviatkom v utorok, 30. 9. 08 po sv. liturgii veľká večiereň
s lítiou a požehnaním chlebov a vo sviatok po liturgii bude myrovanie.
• Piatok, 3. 10. 08 je zároveň prvým piatkom v mesiaci – príležitosť na sviatosť zmierenia.

• V sobotu, 4. 10. 08 plánujeme tzv. „jesenný turistický deň našej – Poznaj svoju eparchiu
Prvou destináciou nášho spoločného stretnutia bude farnosť Telgárt a výstup na Kráľovu hoľu.
Svoj prípadný záujem nahláste, prosím, čím skôr na nižšie uvedené kontakty.
• K dispozícii sú ďalšie exempláre knihy Agent a špión Vatikánu od autora Daniela Atanáza
Mandzáka CSsR. Zakúpiť si ju môžete na farskom úrade za „uvádzaciu cenu“ 180,- SKK.
• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k najsvätejšej eucharistii resp.
k sviatosti zmierenia, aby svoj záujem nahlásili nižšie uvedeným spôsobom. V októbri chceme
začať prípravu pravidelnými stretnutiami.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:
Matúš Kozák, narodený a bývajúci v Michalovciach a Andrea Mikušová narodená v Bratislave,
bývajúca v Dunajskej Lužnej. Sobáš budú mať v našom chráme Povýšenia sv. Kríža 27. 9. 08, o 15:30.

ĎAKUJEME

•

Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu:
rod. Bodnárovej a rod. Michalkovej (12. 9. 08 ), a rod. Jancurovej a rod. Karczubovej
(20. 9. 08).
27. 9. 2008 upratujú: rod. Segiňáková a rod. Semberová
4. 10. 2008 upratuje: oázové spoločenstvo .
Srdečná vďaka za Vašu službu.
BLAHOŽELÁME

•

V nedeľu, 14. 9. 08 sa do nášho farského spoločenstva sviatosťami krstu, myropomazania
a eucharistie Ester Mária Handiaková; v sobotu, 20. 9. 08 to bol Juraj Zeman Z nového
prírastku sa tešíme a vyprosujeme veľa úspechov „v živote i vo viere.“

•

V sobotu, 20. 9. 2008 prijali sviatosť manželstva v našom Chráme Povýšenia sv. Kríža
Manfred Seywerth a Alena Lukáčová. Novomanželom srdečne blahoželáme a prajeme
v spoločnom živote veľa spolupráce s darom Svätého Ducha, ktorý na tento účel od Boha dostali.
KONTAKT

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

