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Informačný (dvoj)týždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

slovíč
slovíčko o SLOVE
Drahé sestry a bratia!
Komici majú veľmi zaujímavú schopnosť. Dokážu úplne jednoduchým spôsobom
podať komplikované veci. A myslím si, že v tomto sú vzorom pre nás všetkých. Keď som
totiž uvažoval nad dnešným evanjeliom (Jn 1, 43-51), tak som v myšlienkach narazil na jednu
vetu slávneho komika Karla Valentina, ktorá znie: Môžete mi, prosím Vás, povedať, kam
chcem ísť? V bežnom živote je to úplne absurdná otázka. Keby sme ju adresovali niekomu na
ulici, tak by nás asi považoval prinajmenšom za „zvláštnych.“ Odkiaľ má niekto neznámy
vedieť, kam chcem ísť. Lenže práve táto otázka – adresovaná správnym smerom, je skutočná
otázka kresťanskej viery. Je to otázka nasledovania Ježiša Krista. Čo to ale znamená –
nasledovať Ho?
Keď si všimneme evanjelistov Marka, Matúša a Lukáša, počujeme, že hovoria
o radikálnej reakcii, ktorá by sa dala vyjadriť vetou: „...vstal a išiel za ním.“ (Mt 9,9; Mk 2,
14; Lk 5, 28) Lenže myslím si, že takéto nasledovanie Ježiša Krista je už dnes zriedkavé.
Dnes už len málokto jasne počuje volanie: „nasleduj ma, toto je tvoja cesta, toto je manžel/ka
pre teba...“ Aj preto som veľmi rád, že Evanjelista Ján je iný, ako prvý traja evanjelisti.
Priznám sa, je to skôr môj typ. Lebo nasledovanie je podľa evanjelistu Jána opatrné, zvedavé
hľadanie, zbieranie skúseností. Všimnime si, že Ježiš nevytrhne Andreja a Jána tvrdo z ich
starého života. Skôr vidíme, že oni sami sa chcú nejako presvedčiť, kto to je. Iniciatíva
neprichádza z Ježišovej strany, ale všetko to sprostredkuje tretia osoba – Ján Krstiteľ.
Dokonca ich Ježiš nepozýva hneď: „Poďte za mnou!“ On začína otázkou: „čo hľadáte?“
A oni odpovedajú protiotázkou: „Učiteľ, kde bývaš?“ Oni nehovoria hneď: „My hľadáme
Teba.“ Nie, najprv sa chcú presvedčiť, spoznať ho bližšie. Mať s ním skúsenosť.
A preto aj nám dnes Boh hovorí vetu: „Poďte a uvidíte Presvedčte sa sami, že som to
ja, koho hľadáte.“ Možno preto evanjelium nehovorí, čo zažili apoštoli Andreja a Ján. Aby
sme sa na ich miesto mohli dosadiť my. Každý musíme zažiť to svoje stretnutie s Ježišom.

LITURGICKÉ OKIENKO

Z histórie nadchádzajúcich sviatkov.
sviatkov.
6. december: Sv. Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry
Svätý Mikuláš patrí medzi najpopulárnejších svätých. Jeho úcta sa rozšírila v celej
Cirkvi, ale zvlášť silná bola a doteraz je na Východe, najmä v Rusku.
Napriek popularite nevieme veľa o jeho skutočnom živote. Pred stovkami rokov sa
narodil niekedy okolo r. 270 a to pravdepodobne v Patare, na južnom pobreží Malej Ázie. Už
v mladosti bol povestný pre svoju dobročinnosť, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v
meste Mýre (terajšia obec Dembre v južnom Turecku). Robil dobré skutky, pomáhal ľuďom,
ale nik ho pritom nevidel. Vždy nebadane zmizol a ľudia, ktorým pomohol, mu nemohli ani
poďakovať.
Z jeho životopisu je známa epizóda, ako dal nepozorovane v noci 3 chudobným
dievčatám peniaze na veno, aby sa mohli čestne vydať. Odtiaľ sa odvodzuje ľudový zvyk, že
v noci pred sviatkom svätého Mikuláša sa dávajú deťom darčeky tak, aby nezbadali, kto im
ich dáva.
V podobe, v akej sa tieto rozprávania zachovali, ich možno zaradiť medzi legendy, v
ktorých ťažko určiť historické jadro. Napriek všetkému je potrebné pripustiť, že v postave
mýrskeho biskupa muselo ísť o výnimočnú osobnosť, ktorá vyvolala nezvyčajnú pozornosť a
úctu.

8. december: Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou
Sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou – v latinskej cirkvi nazvaný
Nepoškvrnené počatie Panny Márie (t.j. počatie bez dedičného hriechu) – má dlhú a pestrú
históriu. 8. decembra 1854 pápež Pius IX. vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny
Márie. Cirkev od apoštolských čias učila, že Boží Syn, Mesiáš a Vykupiteľ sveta sa zrodil z
Panny Márie. Predpovedal to aj starozákonný prorok Izaiáš: „Hľa Panna počne a porodí syna
a dajú mu meno Emanuel, čo značí Boh s nami“ (Iz 7,14).
Sviatok sa začal v Cirkvi sláviť v ôsmom storočí na Východe a o sto rokov neskôr i na
Západe. V 10. storočí sa slávil v Normandii, odkiaľ sa preniesol do Anglicka, kde bol veľmi
obľúbený. V 12. storočí sa slávil v Lyonskej arcidiecéze a na niektorých iných miestach
Francúzska. Obľuba toho sviatku naďalej rástla, pápež Klement XI. v roku 1708 nariadil, že
bude záväzným pre celú Cirkev.
Pápež Pius IX. (1846-1878) apoštolskou konštitúciou Ineffabilis Deus z 8. decembra
1854 vyhlásil ako dogmu katolíckej viery, že „preblahoslavená Panna Mária bola v prvej
chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom na
zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek
škvrny dedičného hriechu“.

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 1. 12 – 7. 12. 2008
Pondelok

17:00 † Helena Bajcurová

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00  Viera s rodinou (Michalková)

Streda

17:00 † o. Štefan Ujhelyi, panychída

Štvrtok

17:00  Viera s rodinou (Michalková)

Piatok

17:00 Na úmysel
Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov

Sobota

Sv. Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry
17:00 † Michal, Mária, Anna, Ján a ostatní (Šecková), myrovanie
Večiereň

Nedeľa

30. po Päťdesiatnici, 5. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 8. 12. – 14. 12. 2008
Pondelok

Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou
17:00  za veriacich našej farnosti, myrovanie

Utorok

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

Streda

17:00 † Jozef (Froncová), panychída

Štvrtok

17:00  Ľubomír (Michalková)

Piatok

17:00 † Peter, Terézia, Peter, Imrich

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

svätých praotcov, 6. hlas.
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME
• V nedeľu, 30. 11. 08 po sv. liturgii bude jesenná zbierka na CHARITU. Prosíme o Vašu
štedrosť a podporu, aby aj ľudia bez prístrešia a tí, ktorí našu pomoc potrebujú, ju mohli skrze
náš milodar (almužnu) pocítiť. Boh nech štedro odmení darcov!!!
• Piatok, 5. 12. 08 je zároveň prvým piatkom v mesiaci a zároveň jedinečná príležitosť
presvedčiť sa o Božej láske vo sviatosti zmierenia.
• V sobotu 6. 12. 08 je sviatok Nášho otca sv. Mikuláša Divotvorcu. V predvečer sviatku
bude veľká večiereň s lítiou. Osobitne pozývame na sv. liturgiu deti. Po sv. liturgii bude
myrovanie a po ňom nás navštívi sám sv. Mikuláš, aby našich najmenších ako každoročne
potešil sladkosťami. Preto prosíme deti, aby si pripravili básničky, pesničky alebo iné
umelecké kúsky. Spoločná úloha pre všetky deti je: nakresliť svoju predstavu o sv.
Mikulášovi a priniesť ju v sobotu na stretnutie s ním.
• V pondelok, 8. 12. 08 je prikázaný sviatok Počatia presvätej Bohorodičky svätou
Annou. Po sv. liturgii bude myrovanie. V predvečer sviatku (v nedeľu, 7. 12. 2008 o 17:00
hod.) bude veľká večiereň s lítiou.
• FAKULTNÁ NEMOCNICA MILOSRDNÍ BRATIA Vás pozýva na výstavu s názvom
„Príbeh Afriky“ od 1. do 14. 12. 08. Adresa tejto výstavy je: Námestie SNP 10, Bratislava.
Návštevou tejto výstavy môžete podporiť chudobné deti v Afrike. Srdečná vďaka!
ĎAKUJEME

•

Bohu známa osoba prispela na chrám a podporu núdznych sumou 3 600,- SKK (119,50 €)
a iná Bohu známa osoba darovala 1 600,- SKK (53,11 €). Štedrým darcom vyslovujeme
srdečné „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu:
rod. Krajcsovicsovej a rod. Mojzešovej (22. 11. 08) a rod. Bodnárovej a rod. Michalkovej
(29. 11. 08).
5. 12. 08 upratujú: rod. Jancurová a rod. Karczubová
13. 12. 08 upratujú: rod. Segiňáková a rod. Semberová
Srdečná vďaka za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

•

V sobotu, 22. 11. 08 sa do nášho farského spoločenstva sviatosťami krstu a myropomazania
začlenili Matej Jozef Porhinčák ( 19. 10. 08) a Kristína Ličková ( 9. 10. 08). Rozšírenie
našej farskej rodiny nás veľmi teší; novoosvieteným Božím deťom a ich rodičom
blahoželáme a vyprosujeme hojnosť darov Svätého Ducha do ďalšieho života.
LÚČIME SA

• V utorok, 25. 11. 2008 sme sa v bratislavskom krematóriu pohrebnými obradmi rozlúčili
so zosnulým Ľudovítom Haraksimom. († 80) „Blažený pokoj, večná 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@gmail.com
osobne: o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný (titulárny dekan), tel.: 0903/946 717

