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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

slovíč
slovíčko o SLOVE
Drahé sestry a bratia!
Pred niekoľkými dňami zazvonil na náš zvonček jeden človek v núdzi. Nič nezvyčajné.
S manželkou ho už poznáme, lebo stále príde a povie tú istú frázu – za takmer tri roky ešte
nepovedal nič iné. Vždy tú istú vetu a čaká. Keď som ale včera počul jeho hlas v telefóne, tak
som ho nenechal dohovoriť. Skočil som mu do tej jeho vety, a povedal som: „moment, hneď
som dole.“ Lenže kým som dole došiel, tak ten dotyčný tam už nebol. Nenechal som ho
dohovoriť. Preto odišiel? A keď som potom kráčal späť do bytu, tak som nad tým uvažoval:
Nie je to obraz môjho dialógu s Bohom? Vezmime si konkrétne tieto sviatky. Začali sme
pôstom Filipovkou – 15 Novembra, - potom 4 dni predsviatku. Predvečer Narodenia Pána,
Narodenie Pána, Zhromaždenie Presvätej Bohorodičky, dnes je Nedeľa po Narodení Pána.
Možno ma tiež napadne: „ale veď to už poznám, to mi ja známe. Veď toľko krát som to už
počul!“ A mám chuť to prerušiť svojimi myšlienkami. Ale myslím si, že v tom je veľké
nebezpečenstvo – nenechám dohovoriť Boha. Čo sa môže stať? Môže mi uniknúť niečo
podstatné. Preto neprerušujme Boha, ale nechajme ho dohovoriť cez svoje slovo.
Lebo aj evanjelium (Mt 2, 13-23) nás stavia pred také dve možnosti – ako sa ja
zachovám k príchodu Ježiša Krista. Tie dve možnosti sú Jozef a Herodes. Prvá možnosť je
Jozef. Ako sa on zachoval. Dobre vieme, že v celom sv. písme nepovedal ani slovo. Bol
mužom činu. Konal. Urobil veľa? Neviem, ale urobil to podstatné – zostal pri Ježišovi. Na
druhej strane Herodes len hovoril – včera povedal mudrcom: „aby som sa mu šiel pokloniť.“
Dnes vidíme pravý opak. Chce ho zabiť. Po druhé: Jozefovi sa anjel zjavoval vo sne. Jozef
sníval v noci počas spánku. Vtedy k nemu hovoril Boh a on podľa toho aj robil. Na druhej
strane Herodes sníval cez deň – mal svoje plány, svoje sny o kráľovstve. Pre Boží hlas v jeho
snoch nebolo miesta. Počúval len samého seba, svoje ego, preto chcel zabiť Boha. A tretí
protiklad dostaneme, keď si všimneme, čo znamenajú tieto mená: Meno Herodes znamená
v preklade, hrdinom rovný, alebo ohnivý drak, Meno Jozef znamená: Boh rozmnoží, Boh
pridá.
Herodes alebo Jozef? Ktorú možnosť si dnes, zajtra vyberiem? Musím sa znova
rozhodnúť. Jedna vec je istá: Christos raždajetsja!

„Staré sa pominulo a nastalo nové.“ (2 Kor 5, 17)
Už rodičia učia svoje deti, že k základným pravidlám slušnosti patrí poďakovať sa.
Preto by som chcel využiť túto príležitosť a na záver kalendárneho roka 2008 vysloviť
jedno úprimné: „ďakujem“ všetkým Vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
budovaní nášho farského spoločenstva. Mnoho vecí ste robili v skrytosti, ale je dobré, aby
o nich vedela aj celá naša farnosť. Nie preto, aby ste už tu na zemi dostali svoju odmenu
(porov. Mt 6, 2.5.16), ale aby sa na Vašom príklade povzbudila celá naša farnosť.

•

V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým za duchovnú podporu, za všetky Vaše
modlitby, za spoločné liturgické slávenia, spoločné vzdávania vďaky, kde sme mohli rásť ako
spoločenstvo v jednote s Ježišom Kristom uprostred.

•

V súvislosti s liturgickými sláveniami ďakujeme za neoceniteľnú službu kantorov:
Danielovi Škovierovi, Mikulášovi Semanovi a Dávidovi Panczovi, ale aj kantorskému
dorastu: Monike Dzurovčinovej, Beate Sotákovej, Zuzane Kulikovej, Paľovi Šeregimu,
Radovi Antošovi, Ľubovi Michalkovi ml. a ďalším. Ďakujeme aj obom našim chrámovým
zborom (Chrysostomos a Kyrillomethodeon), ktoré svojím spevom často skrášľujú naše
bohoslužby. Ďakujeme taktiež aj „posluhujúcim v našom sv. chráme“ – miništrantom.
Osobitná vďaka patrí nádejnému mladému cerkovníkovi – Tomášovi Fedasovi. Poďakovať
sa treba aj organizátorom nášho farského plesu, najmä Jozefovi Porhinčákovi, ako aj
ostatným mladým.

• Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí „milujú krásu Tvojho (Pánovho) domu“, a podieľali sa
na udržiavaní jeho krásy formou upratovania, či inej výzdoby. Preto sa chceme poďakovať
konkrétne rodinám: Bodnárovej, Jancurovej, Karczubovej, Kováčovej, Krajcsovicsovej,
Krajňákovej, Michalkovej, Mojzešovej, Molčányiovej, Segiňákovej, Semberovej,
Vavríkovej, Ženuchovej a mládeži (oázové spoločenstvo), ktoré sa pravidelne striedajú pri
upratovaní nášho chrámu. Ďakujeme za pravidelnú starostlivosť o kvetinovú výzdobu Anne
Porhinčákovej, Márii Dudokovej a Márii Špalekovej (za výzdobu kaplnky). Zabudnúť by
sme nemali ani na vianočný stromček, ktorý takmer každoročne našej farnosti daruje
Vladimír Kutka.

•

Ďalej všetkým ďakujeme aj za finančnú podporu, či už vo forme darov pri sv. liturgiách,
alebo aj osobitných príspevkov. V roku 2008 sa vďaka Vašim štedrým darom zrealizoval aj
náš spoločný projekt „Zvony“. Tu ďakujeme najmä rodine Mattovej, ktorá sa sponzorsky
výrazným podielom zúčastňuje na mnohých aktivitách našej farnosti. Vďaka patrí aj
Jurajovi Janočkovi, vďaka ktorému môžu byť bezplatne vytlačené tieto oznamy – daruje
totiž toner do tlačiarne. Vďaka však patrí aj mnohým Vám („Bohu známym“), ktorí nechcete
byť menovaní. Presné sumy príjmov a výdavkov budú zverejnené v najbližšej dobe.

Stručná štatistika: zmenšujeme sa, či rastieme?
Dá sa povedať, že aspoň podľa štatistiky sa naša farnosť rozrastá. V roku 2008 sme
udelili iniciačné sviatosti 54 Božím deťom, čo je o 10 viac ako v roku 2007. V uplynulom
roku uzavrelo sviatosť manželstva v našej farnosti 12 párov a našu farskú rodinu opustilo 19
bratov a sestier. Dúfame, že stúpajúca tendencia rozrastania našej farnosti bude pokračovať aj
v novom kalendárnom roku 2009.

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 29. 12. 2008 – 4. 1. 2009
Pondelok

17:00  Gašpar, Ondrej, Benedikt, Jozef, Mária (Froncová)

Utorok

17:00 † o. Jozef, Juliana

Streda

17:00 † Mária, Ján, Ján, Mária, Jozef, Štefan (Mamrila)
Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov, agapé

Štvrtok

Obrezanie podľa tela nášho Pána Ježiša Krista; Bazila Veľkého
Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu!

Piatok

17:00 † Vasiľ, Anna, Juraj (Pisáková)

Sobota

17:00 † Marína, Jozef (Michalková)
Večiereň

Nedeľa

pred Osvietením, 1. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Eucharistická poklona

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 5. 1. – 11. 1. 2009
Pondelok

Utorok

Predvečer Bohozjavenia Pána
8:00 Kráľovské hodinky
16:00 Sv. liturgia s večierňou, následne: posvätenie vody a veľké povečerie
Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu!

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00  Ľubomír (Mihalovič)

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

po Osvietení, 2. hlas.
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

•

Vo štvrtok, 1. 1. 09 budeme sláviť prikázaný sviatok Obrezanie Pána. Preto bude deň
predtým, v stredu 31. 1. 08, po sv. liturgii večiereň s lítiou a požehnaním chlebov a vo sviatok
bude myrovanie.

•

Pozývame všetkých veriacich našej farnosti na sv. liturgiu v stredu 31. 12. 08. Po liturgii
bude spomínaná večiereň spojená s poďakovaním za rok 2008. Po večierni všetkých
pozývame na spoločné agapé.
• Prísny pôst (je dovolené raz za deň sa najesť do sýta a dvakrát je dovolené menšie
občerstvenie) je v pondelo k, 5. 1. 09 (pozri pôstnu disciplínu v knihe Hore srdcia str. 628).
• Piatok, 2. 1. 2009 je prvým piatkom v mesiaci a zároveň aj voľnica.
•K dispozícii je knižný kalendár na rok 2009. Cena je 60,- SKK ( 1,99 €)/kus.

•

Mladí z našej farnosti pripravujú 5. ročník Gréckokatolíckeho plesu, ktorý sa bude konať 14.
februára 2009 v Univerzitnom pastoračnom centre. Lístky sú v predaji od 14. decembra za
zľavnenú cenu 390 Sk (13 euro), v tejto cene si ich môžete zakúpiť do 14. januára 2009, potom
sa už budú lístky predávať za 15 euro (450 Sk). Zakúpiť si ich môžete u Andreja Škovieru.
(Kontakt: e-pošta: andreios@nfo.sk mobil: 0908-435120.)
Aktuálne informácie o plese nájdete aj na našej internetovej stránke
na http://www.grkat.nfo.sk/Bratislava/ples.html

Plesová novinka: Je objednaná živá hudba z východu Slovenska (Majerovce) – skupina
Albions!
ĎAKUJEME

•

Bohu známa osoba prispela na potreby farnosti sumou 2000,- SKK (66,39 €), iná Bohu
známa osoba darovala taktieť 2000,- SKK (66,39 €) a ďalšia Bohu známa osoba prispela
čiastkou 1 000,- SKK. (33,19 €) Štedrým darcom úprimne ďakujeme a vyslovujeme im
srdečné „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu:
mládeži (20. 12. 08) a rod. Semberovej (27. 12. 08)
3. 1. 09 upratuje: rod. Bodnárová a rod. Michalková
10. 1. 09 upratujú: rod. Jancurová a rod. Karczubová
Srdečná vďaka za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

•

V sobotu, 20. 12. 08 sa do nášho farského spoločenstva sviatosťami krstu a myropomazania
začlenili Luboš Gavula ( 20. 10. 08) Tamara Matilda Marta Janočková ( 4. 11. 08)
Posledný tohtoročný prírastok v našej farnosti nás potešil. Prajeme len to najlepšie, teda
maximum spolupráce so Sv. Duchom.
LÚČIME SA

• V utorok, 16. 12. 2008 sme sa v bratislavskom krematóriu aj v mene našej farnosti rozlúčili
so zosnulým Antonom Špalekom. „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@gmail.com
osobne: o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717

