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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislava

slovíčko o SLOVE
Drahé sestry a bratia!
Keď som pred niekoľkými dňami sledoval správy, bola tam aj krátka reportáž o malom
chlapcovi, ktorý bol postihnutý, ale svojou vôľou a prácou sa snažil rozvíjať talent, ktorý dostal.
Sám si vyrába časopisy. A v budúcnosti by chcel byť novinárom. Napriek svojmu postihnutiu
dokázal rozvinúť spomínaný talent. A na záver tej reportáže odznela veta: „Všetci sa zhodujú na
tom, že chlapec má pred sebou skvelú budúcnosť.“
S takouto optikou som sa pozrel aj na to dnešné evanjelium. (Mk 9, 17-31) Aká budúcnosť
stála pred chlapcom, ktorého Ježiš Kristus uzdravil? Evanjelium na to odpoveď nedáva. Myslím
si, že odpoveď musel dať ten chlapec sám. Lebo, keď si všimneme celé to evanjelium, nájdeme
tam 6 otázok. Štyri otázky majú svoju odpoveď. Dve, ktoré vlastne vyjadrujú jeden obsah,
odpoveď nemajú. Ako keby na odpoveď čakali. Pozrime sa na ne bližšie.
Najprv chcem spomenúť otázku, ktorá ma zaujala ako prvá, hoci bola vlastne posledná
v dnešnom evanjeliu. Bola to otázka apoštolov na Pána Ježiša: „Prečo sme ho nemohli vyhnať
my? (Mk 9, 28) Táto otázka je pre mňa veľmi aktuálna. Lebo presne tak ako Ježišovi učeníci, sa
aj ja často pýtam: „Prečo mi to kresťanstvo nejde?“ Prečo často aj ja zo svojho života neviem
vyhnať ducha nelásky, neodpustenia voči niekomu? Prečo to nedokážem? Okrem spomínanej
Ježišovej odpovede (Mk 9, 29) vidím odpoveď práve v tých Jeho nezodpovedaných otázkach,
ktoré adresoval svojím učeníkom: „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám
ešte trpieť?“ (Mk 9, 19) V Starom zákone, najmä v Knihe žalmov, nájdeme opačnú situáciu.
Tam sa človek pýta Boha: „Dokedy?“ Napr.: „Aj dušu mám už celkom zdesenú. Ale ty, Pane,
dokedy...?“ (Ž 6, 4) „Dokedy, Pane? Stále budeš na mňa zabúdať? Dokedy budeš predo mnou
skrývať svoju tvár?“ (Ž 13, 2) „Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? Zľutuj sa nad
svojimi služobníkmi.“ (Ž 90, 13) Teraz sa ale „karta obrátila.“ Boh sa ukázal v plnosti. Ukázal ako
veľmi nás miluje. A pýta sa teraz nás: „Dokedy? Dokedy tomu ešte nebudeš veriť? Ako dlho ti
potrvá, kým to prijmeš?“ Len ak odpoviem na túto otázku, odpoviem zároveň aj na tú svoju:
„Prečo moje ´kresťanstvo´ nefunguje?“ Dve otázky a len jedna odpoveď. Uver tomu, že nie si
náhoda, ale že si chcená/-ý a milovaná/-ý Bohom. Že Boh prišiel na svet z lásky k Tebe!
Skutočne tomu uver. A vtedy to začne fungovať.
Vďaka tomuto slovu je pred nami „skvelá budúcnosť!“

LITURGICKÉ OKIENKO

O ikone nadchádzajúceho sviatku Zvestovanie Presvätej Bohorodičke: 25. marec
Táto ikona patrí medzi menej známe ikony, ale svojimi
farbami a dokonalým prepracovaním pôsobí na človeka veľmi
subjektívne. Znázorňuje archanjela Gabriela ako zvestúva
Božie posolstvo Márii. Dej tohto okamihu veľmi krásne
vystihol autor tropáru piatej pôstnej – akatistovej soboty: „Len
čo anjel prijal poznaním tajomné poslanie, rýchlo sa dostavil
do Jozefovho príbytku, aby povedal tej, ktorá muža
nepoznala: »Ten, ktorý svojím zostúpením naklonil
nebesá, prijíma miesto v tebe celý, bez premeny. Keď ho
vidím v tvojom živote, ako berie podobu služobníka, žasnem
a volám: Raduj sa, panenská Nevesta.«“

Práve toto tajomstvo znázorňuje ikona. Archanjel je tam v chvate, ani ešte nezastal
a stužka jeho čelenky mu veje od náhlenia. Palica, ktorú drží, je symbol pútnika, symbol
cestujúceho. Naozaj sa vybral, aby zvestoval Požehnanej, že si ju Boh vybral, aby sa cez
ňu narodil svetu. Chce jej zvestovať, že ona je tá vyvolená, cez ktorú Boh chce ukázať
svoje milosrdenstvo. „Dnes sa uskutočňuje večné tajomstvo: Syn Boží sa stáva Synom
Panny. Gabriel zvestuje milosť Božiu.“ Hovorí tropár sviatku Zvestovania. Naozaj veľké
tajomstvo, ktoré je znázornené prúdom svetla, ktoré prechádza cez Máriin príbytok bez
toho, aby ho poškodil. Ikonopisec ho namaľoval akoby tam ani nebol. Nenarúša svet okolo
Márie, nemení ho. Mení ju samu. A ona v svojej práci hľadí priamo na nás. Pozerá na
svoje deti, na tie, ktoré skrze tento okamih dostane. Tu sa začne nielen jej materstvo
Božieho Syna, ale aj jej materstvo každého z nás.
Táto ikona však neopisuje len udalosť starú vyše dvoch tisícročí. Hovorí o Božom pláne
s nami. Ona je tým anjelom, ktorý nám zvestuje: „Raduj sa!“. Hovorí nám, že Boh si
vybral nás, aby sa znova narodil pre tento svet, aby ho tento svet mohol znova vidieť, aby
cítil jeho prítomnosť tak, ako na počiatku, keď ho stvoril. A celé stvorenie túžobne
očakáva, kedy sa zjavia praví Boží synovia a dcéry. Tí, ktorí sú pripravení, aby nehľadeli
na seba, ale aby žili v Božej prítomnosti plniac jeho vôľu.

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 23. – 29. 3. 2009
Pondelok

17:00 † Anna (Žeňuch), panychída a modlitba nad kutijou

Utorok

17:00 Na úmysel
Večiereň
19:00  Mária a Peter s rodinou (Gerová)

Streda

Zvestovanie Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
17:00 Sv. liturgia Jána Zlatoústeho s večierňou, myrovanie

Štvrtok

17:00  Mária a Peter s rodinou (Gerová)

Piatok

17:00 Služba vopred posvätených darov

Sobota

Akatistová
16:30 Akatist k Presvätej Bohorodičke
17:00 Sv. liturgia
Večiereň

Nedeľa

5. Pôstna, 5. Hlas, prepodobná Mária Egyptská
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 3. - 5. 4. 2009
Pondelok

17:00 † Jozef

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00  Ján a Magda s rodinou (Gerová)

Streda

17:00 Služba preždeosvjaščénnych dárov
† Štefan, Anna, Michal, Imrich, Michal

Štvrtok

17:00  Peter a Kristína s rodinou (Gerová)

Piatok

17:00  Služba vopred posvätených darov

Sobota

Lazárová
17:00 Na úmysel
Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov.

Nedeľa

Kvetná nedeľa, požehnanie ratolestí
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
10:30 Sv. Liturgia (slovenská), myrovanie
15:30 Stretnutie mladých s vladykom Petrom Rusnákom

OZNAMUJEME

•

V stredu, 25. 3. 09 budeme sláviť prikázaný sviatok Zvestovanie Presvätej Vládkyni,
Bohorodičke Márii, vždy Panne. Z toho dôvodu liturgia vopred posvätených darov nebude.
Namiesto nej budeme sláviť liturgiu sv. Jána Zlatoústeho s večierňou, po ktorej bude myrovanie
a deň predeň sviatkom - v utorok, 24. 3. 09 bude po prvej sv. liturgii večiereň. V deň sviatku je
zároveň aj voľnica.
• Sobota, 28. 3. 09 je tzv. Akatistová sobota. Preto sa pred sv. liturgiu o 16.30. hod.
pomodlíme akatist k Presvätej Bohorodičke.
• V piatok, 3. 4. 09 zakončujeme sv. Štyridsiatnicu. Tento piatok je zároveň prvým piatkom
v mesiaci, a tým vhodná príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
• Nedeľa, 5. 4. 09 je Kvetná nedeľa. Popoludní, o 15:30. hod bude stretnutie mladých s naším
biskupom, vladykom Petrom. Program bude pozostávať z večierne a krížovej cesty. Všetci sme
srdečne pozvaní!
• Mladí z našej farnosti organizujeme farskú dovolenku rodín a mladých, ktorá sa uskutoční
v termíne od 15. do 22. 8. 2009 v našom novozriadenom metropolitnom Centre pre rodinu na
Sigorde (okr. Prešov). Súčasťou tejto dovolenky by bola aj účasť na archieparchiálnej
odpustovej slávnosti v Ľutine. (16. 8. 09). Cena za jednu osobu je 15,- € na deň s plnou
penziou, čo je dohromady 105,- € za 7 plánovaných dní. Keďže ubytovacia kapacita je
obmedzená (cca. 50 miest), prosíme o Vašu promptnú reakciu.
ĎAKUJEME

•

Ďakujeme aj mladým našej farnosti (organizátorom plesu), ktorí zafinancovali opravu
farského vysávača, ktorá stála 130,- € - keďže išlo o kompletnú výmenu motora.
• Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu:
rodinám Segiňákovej a Semberovej (14. 3. 09) a rodinám Žeňuchovej a Molčányiovej
(21. 3. 09)
28. 3. 09 upratuje: mládež (oázové spoločenstvo)
4. 4. 09 bude veľké upratovanie pred Veľkou nocou, na ktoré sú pozvané rodiny:
Mojzešová, Krajcsovicsová, Bodnárová a Michalková. Srdečná vďaka!
BLAHOŽELÁME

•

V stredu, 4. 3. 09 oslávil svoje 60.-te narodeniny Pavol Lunter, aktívny člen našej farskej
rodiny a zároveň aj nášho chrámoveého zboru Chrysostomos. Pri tejto príležitosti mu
vyprosujeme ešte veľa aktívnej spolupráce so Sv. Duchom na „mnoho rokov!“
• V sobotu, 14. 3. 09 naša farnosť opäť zaznamenala prírastok, keďže sa do nej sviatosťami
iniciácie začlenila Viktória Hromuľáková ( 3. 1. 2009). Veríme, že aj toto začlenenie bude mať
svoj potrebný účinok.
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, tel.:

0903/946 717

