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Informačný (dvoj)týždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

slovíčko
slovíčko o SLOVE
Drahé sestry a bratia!
Určite je nám známe úslovie – Karta sa obrátila. Často sa to spomína pri nejakých
radikálnych zmenách. Napr. z dieťaťa sa stane rodič, zo žiaka sa stáva učiteľ, z víťaza sa stane
porazený. Alebo z porazeného víťaz.
Prečo to spomínam? Lebo každé stretnutie s Ježišom Kristom by sme mohli
charakterizovať slovami: „karta sa obrátila.“ Podobne aj situáciu z evanjelia o uzdravení
posadnutého (Lk 8, 26-39). V čom sa „obrátila karta“ v tomto prípade? V jednej dôležitej veci:
z toho ktorý sa pýta sa stáva ten, kto dostáva otázku. Alebo ináč: z človeka, ktorý akoby chcel
niečo Bohu ponúknuť, niečo dať, sa na konci stáva ten, ktorý od Ježiša dostáva. Lebo počuli sme,
že jednou z prvých vecí, ktorú posadnutý človek urobil po stretnutí s Ježišom bolo, že mu položil
otázku: „čo Ťa do mňa?“, alebo v iných prekladoch môžeme čítať: „čo chceš odo mňa?“ Na konci
ale vidíme niečo úplne opačné. Celý ten príbeh je vlastne akoby jednou odpoveďou na
nevyslovenú (ale reálne) otázku Ježiša: „čo Ty chceš odo mňa? čo môžem ja urobiť pre Teba?“
Vidíme, že je to vlastne ten posadnutý, ktorý niečo chce – niečo potrebuje od Ježiša – potrebuje
pomoc, uzdravenie. Skutočné stretnutie s Ježišom vždy znamená túto vec: „karta sa obrátila.“
Pozrime sa na známu situáciu. Ježiš je na návšteve u sestier Márie a Marty. (Lk 10, 38-42) Marta
má plné ruky práce s obsluhou. Mária si sadne Ježišovi k nohám a počúva. A dostane od Ježiša
pochvalu: „Mária si vybrala lepší podiel...“
A toto môže byť dôležitým mementom aj pre nás. Boh nás všetkých pozýva k jednej veci:
„aby sa karta obrátila.“ Aby som nebol ten/tá, ktorý/á sa pýta: „Bože, čo ti môžem ponúknuť?“,
ale aby som sa ja nechal/-a „obslúžiť“ Bohom. „Obslúžiť“ jeho láskou, odpustením. Aby to
nebolo o tom, že ja obetujem Bohu čas, že ja prichádzam na liturgiu, že ja sa modlím, že ja...
„Obrátiť kartu“ v tomto prípade znamená, že Boh je ten, ktorý mi ponúka čas, prichádza ku mne,
modlí sa vo mne...
Všetkým nám teda zo srdca prajem jedno: „aby sa karta obrátila.“ Aby sme všetci zažili
skutočné stretnutie s Ježišom Kristom. Lebo len takéto stretnutie nás urobí skutočne slobodnými.

LITURGICKÉ OKIENKO

VÝKLAD SVÄTEJ BOŽSKEJ LITURGIE SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO
12. Účasť na Kristovom tele a krvi
Po ďalších prosbách znovu zintenzívňujeme
naše spoločenstvo oslovením Boha ako nášho
Otca. Tradícia osobitne hovorí o dôležitosti
Modlitby Pána v tejto časti: „…a odpusť nám
naše viny, ako i my odpúšťame svojim
vinníkom.” Otčenáš teda slúži ako určité
očistenie. Tradícia tiež poukazuje na prosbu o
„chlieb náš každodenný” a dáva ju do súvisu s
eucharistickými darmi.
Teraz nasleduje „Vnímajme! Sväté svätým.” Táto
starobylá formula je privítaním tých, ktorí
pristupujú prijať sväté dary. Samozrejme to neznamená, že majú pristupovať len nejakí
„perfektní” ľudia. „Svätými” sa označujú pokrstení; tí, čo slúžia Bohu. Skutky a listy svätých
apoštolov chápu „svätých” ako celú cirkev. Počas storočí bolo pridaných viacero modlitieb a
formúl, ktoré zdôrazňujú náležitú dispozíciu potrebnú pre úprimnú účasť na tajomnej večeri.
Pristupujeme k prijímaniu „s Božou bázňou a s vierou”. Taktiež prosíme, aby toto prijatie
„nebolo na odsúdenie alebo zatratenie”. Svätý Ján Zlatoústy hovorí: „Nenechaj nikoho pristúpiť
s nedbalosťou, ale iba zapálených, žhavých, vzrušených… Nenechaj tam žiadneho Judáša,
žiadneho lakomca. Ak niekto nie je učeníkom, nechaj ho odísť. Ježiš bude večerať so svojimi
učeníkmi. (Mt 26, 18) Tento stôl je taký istý ako tamten. Nie je o nič menší. Nie je to tak, že Ježiš
urobil tamten a človek tento. Ježiš v sebe samom učinil aj tento. Toto je tá miestnosť, kde boli
predtým, než vyšli na Olivovú horu.”
V inej homílii Ján Zlatoústy hovorí: „Hovorím tieto veci nie preto, aby sme nepristupovali, ale
aby sme nepristupovali bez uváženia. Pretože nedbalé pristupovanie je nebezpečné, ale aj neúčasť
na tejto tajomnej večeri znamená hladomor a
smrť. Pretože tento stôl je obnovou našich
duší, puto našich myslí, podstata našej viery,
naša nádej, naše vykúpenie, naše svetlo, náš
život.”
Liturgia vyjadruje pnutie medzi posvätnosťou
tajomstiev a vážnosťou hriechov, ktoré sú
odpustené účasťou na Kristovom tele a krvi.
Kňaz oslovuje každého z nás: „Drahocenné,
presväté a prečisté telo a krv Pána a Boha
a Spasiteľa nášho Ježiša Krista podáva sa
Božiemu
služobníkovi
(povie
meno)
na odpustenie hriechov a večný život. Amen.”

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 20. 10. – 26. 10. 2008
Pondelok

17:00 † Júlia, Jozef, Štefan (Papíková)

Utorok

17:00  Ľubomír, Anna (Porhinčák)
19:00 Na úmysel

Streda

17:00 † Mária, Ján, Anna

Štvrtok

17:00 † Michal (Porhinčák)

Piatok

17:00 † Anna, Andrej, Anna, Michal, Anna (Fedor), panychída
† Vojtech, Bernadeta (Hozová), panychída

Sobota

10:00  Za všetkých, ktorí akokoľvek podporili projekt „zvony“.
17:00 Večiereň

Nedeľa

24. Po Päťdesiatnici; Sv. veľkomučeník Demeter Myromvonný, 7. hlas.
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 27. 10. – 2. 11. 2008
Pondelok

17:00  za kňazov našej eparchie a našich biskupov (Petríková)

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00  Mária (Michalková)

Streda

17:00 † Olexij, Mária, Vasiľ, Todoj (Cipan), panychída

Štvrtok

17:00  Marcel s rodinou (Gajdoš)

Piatok

17:00 † Vasiľ a Mária (Gajdoš)

Sobota

17:00

Nedeľa

25. Po Päťdesiatnici; pamiatka zosnulých, 8. hlas.
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Na úmysel
Večiereň

OZNAMUJEME

• Ešte stále sú k dispozícii exempláre knihy Agent a špión Vatikánu od autora Daniela
Atanáza Mandzáka CSsR. Zakúpiť si ju môžete na farskom úrade za „uvádzaciu cenu“ 180,SKK (5,97 €).

• Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča ponúka pre deti maľovanky s motívmi svojho
patróna. Cena je 60,- SKK/kus (1,99 €). Kúpou tejto maľovanky podporíte kňazský seminár.

• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k najsvätejšej eucharistii resp.
k sviatosti zmierenia, aby svoj záujem nahlásili na nižšie uvedené kontakty.

• V nedeľu, 19. 10. 08 (tzv. misijná nedeľa) bude pravidelná jesenná zbierka na podporu misií.
Podobne ako katolícki veriaci na celom Slovensku, aj my prispejeme touto zbierkou na podporu
misijných aktivít riadených Kongregáciou pre evanjelizáciu národov.

• V pondelok, 20. 10. 08 sa v našej farnosti začnú ohlasovať katechézy neokatechumenátnej
cesty. Tieto katechézy (14) budú v pondelky a štvrtky, vždy po sv. liturgii – t.j. cca o 18.00
hod. Srdečne Vás na ne všetkých pozývame.
• V sobotu, 25. 10. 2008 vladyka Peter posvätí náš nový zvon - Peter a Pavol. Slávnosť sa začne
sv. liturgiou o 10.00 hod. Po liturgii bude posviacka a po nej agapé pre všetkých veriacich
v priestoroch biskupského úradu. Sv. liturgia bude slávená za všetkých darcov, ktorí prispeli
duchovne – modlitbami či materiálne – finančnými príspevkami.
ĎAKUJEME

• Bohu známa osoba prispela na zvony sumou 1000,- SKK (33.19 €), a tou istou sumou prispela
aj na chrám, za čo jej vyslovujeme úprimné: „Pán Boh odmeň!“
• Na chrám darovalo aj spoločenstvo „eben-ezer“ 2000,- SKK (66,39 €). Srdečná vďaka!

•

Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu:
rod. Mojzešovej a rod. Krajcsovicsovej (11. 10. 08) a rod. Michalkovej a rod. Bodnárovej
(18. 10. 08).
25. 10. 2008 upratujú: rod. Jancurová a rod. Karczubová
Srdečná vďaka za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

•

V sobotu, 18. 10. 08 sa do nášho farského spoločenstva sviatosťami krstu a myropomazania
začlenili: Milan Lipnický ( 8. 9. 08), Marko Fejda (8. 7. 08) a Pavol Varga (21. 9.
08). Z ďalšieho rozšírenia našej farskej rodiny sa úprimne tešíme a vyprosujeme dary Svätého
Ducha počas celého života.

• V stredu, 8. 10. 08 oslávila svoje 80-te narodeniny aktívna členka našej farskej rodiny
p. Marta Demková. K životnému jubileu jej blahoželáme a vyprosujeme potrebnú Božiu
milosť na „mnohaja i blahaja lita.“
LÚČIME SA

• V piatok, 17. 10. 2008 sme sa na Ružinovskom cintoríne pohrebnými obradmi rozlúčili
so zosnulým Ľudovítom Hanom. († 83) „Večná mu pamiatka!“
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

