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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

slovíčko o SLove
Drahé sestry a bratia!
Máme skúsenosť, že ak nejaký umelec vytvorí svoje dielo, či už ide o maliara, sochára,
hudobníka, ... jeho tvorba je niekedy ešte viac ocenená po jeho smrti. Možno aj preto, že už
dal definitívnu bodku za svojou tvorbou. Už nič viac neprinesie, neurobí. Myslím, že niečo
podobné sa udialo aj v súvislosti s nedávnou smrťou Michaela Jacksona. V médiách sa
objavila správa, že jeho albumy sa vypredali, mnohé stanice hrali hlavne jeho piesne. Akoby
po smrti stúpol kredit jeho tvorby. Vieme si ale predstaviť, že toto nadšenie časom utíchne.
K tejto myšlienke ma prividelo evanjelium 6. Nedele po Päťdesiatnici (Mt 9, 1-8).
K Ježišovi prinesú ochrnutého človeka a prvé, čo mu povie je: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti
hriechy.“ (Mt 9, 2) A pohoršeným zákonníkom hovorí: „Čo je ľahšie - povedať: ´Odpúšťajú
sa ti hriechy,´ alebo povedať: ´Vstaň a choď´?“ (Mt 9, 5) A pri tejto vete som sa zastavil
a začal premýšľať. Čo bol tým hlavným dôvodom, pre ktorý prišiel Boží Syn Ježiš Kristus na
tento svet? Aby zničil hriech, aby porazil smrť, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu. Ako?
Svojou láskou. Myslím, že toto bol ten hlavný odkaz jeho „kariéry“ tu na zemi. A práve toto
si uvedomovali apoštoli a ostatní kresťania prvotnej cirkvi, keď Pán Ježiš zomrel a vstal
zmŕtvych a ešte viac potom, keď na nich zostúpil Svätý Duch. Ježiš Kristus nás zbavil moci
hriechu. Sme slobodní. Prečo sa k nemu znova vracať? Vládlo isté nadšenie. Ak kresťan
spáchal nejaký ťažký hriech, skutky pokánia pri sviatosti zmierenia boli tiež ťažké. Napr.: Aj
niekoľko rokov neprijímať eucharistiu. Hriech bol chápaný ako zlo, ako niečo, čo nepatrí do
životopisu kresťana. Predsa postupom času, akoby to nadšenie opadalo. Akoby sa to vedomie
škodlivosti hriechu aj u kresťanov vytrácalo. Prečo?
V tejto súvislosti mi vždy napadne osobná skúsenosť. Keď sme presne pred tromi
rokmi s manželkou prišli do tejto farnosti a nasťahovali sa do farského bytu na prvom
poschodí, ktorý má okná od cesty, bolo veľmi náročné tam zaspať. Hluk áut, trolejbusov,
diskotéka oproti. Prišli sme z tichého prostredia a nevedeli sme si zvyknúť. Lenže prešli dva
týždne a my sme sa začali prispôsobovať, začali sme to vnímať ako súčasť nášho života. Dnes
nám to už takmer vôbec nevadí. Skôr naopak. Ak ideme na návštevu na východ, kde je ticho,
akoby nám niečo chýbalo. A niečo podobné vidím aj v duchovnej oblasti. →

Žijeme obklopení týmto svetom, kde vládne názor väčšiny. Správne a dobré je to, čo
povie väčšina. A čo hovorí väčšina? Žiť pred manželstvom v jednej domácnosti je predsa
normálne. Robí to väčšina. Interupcia? Väčšina predsa hovorí, že žena má právo rozhodnúť
o živote či smrti svojho dieťaťa. Nevera v manželstve? Počul som názor, podľa ktorého
neveru v manželstve delíme na deštruktívnu a konštruktívnu, teda takú, ktorá upevní
manželstvo. A ani sa nenazdáme, tento hluk sveta, hluk väčšiny sa stáva normálnym. V tejto
súvislosti si spomínam znova na výrok nacistického ministra propagandy Jozefa Goebbelsa,
ktorý povedal: „Tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou!“
Otázka teda znie: „Aké je riešenie tejto situácie?“ Myslím že prvým krokom je „ticho“.
Boh prichádza v tichu, v tichom vánku. Aj dnes, aby nám pripomenul, že neprišiel v prvom
rade kvôli tomu, aby liečil naše fyzické choroby, ale „aby smrťou zničil toho, ktorý vládol
smrťou, čiže diabla, a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou“
(Hebr 2, 14). Hriech nám škodí a jediné čo ho môže poraziť je Božia láska. Toto je hlavný
odkaz Ježiša Krista, našej najväčšej „Hviezdy“. Víťaza, ktorý nielen zomrel, ale aj vstal
zmŕtvych! Nedal poslednú bodku. Vždy čaká so svojím odpustením.

UDIALO SA...TÝKA SA NÁS!

1. Bratislavská eparchia oslávila svojich patrónov
V nedeľu 28. júna oslávila Bratislavská eparchia Sviatok svojich patrónov - Svätých,
slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla. Eparchiálna odpustová slávnosť
sa konala v bratislavskej Katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratislave. Archijerejské sv. liturgie
v cirkevnoslovanskom a slovenskom jazyku slúžil vladyka Peter (Rusnák) spolu s kňazmi
bratislavskej farnosti a s novokňazom o. Martinom Pavukom MSC.
Liturgickému zhromaždeniu sa vo svojej homílii prihovoril o. Cyril Jančišin ml.,
výkonný tajomník Konferencie biskupov Slovenska a poukázal na končiaci Rok sv. Pavla
a začínajúci Rok kňazov, keď symbolicky akoby „sv. Pavol odovzdával štafetu sv. Petrovi“.
„Rok kňazov má byť predovšetkým o našich kňazoch, o našich biskupoch, ale nie len
o nich, lebo každý kresťan, každý pokrstený má svojím krstom účasť na jedinom kňazstve
Ježiša Krista. A preto je tento rok pozvánkou pre všetkých veriacich, aby sme si uvedomovali
svojej krstné kňazstvo a aby sme ho rozvíjali a hlbšie prežívali“ – zdôraznil kazateľ.

2. Pamätná tabuľa o. ThDr. Jánovi Murínovi
Dňa 4. júla 2009, v predvečer sviatku sv. Cyrila a Metoda v
Sečovciach bola odhalená pamätná tabuľa priekopníkovi cyrilometodského hnutia gréckokatolíkov na Zemplíne ThDr. Jánovi
Murínovi, sečovskému rodákovi.
Realizácia myšlienky verejnej pocty o. Murínovi, ktorý vyše
takmer 25 rokov svojho života strávil v Bratislave, sa zrodila zo
spolupráce Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, mesta
Sečovce a MO Matice slovenskej. Príležitostný medailón o Jánovi
Murínovi predniesol o. Michal Hospodár, ktorý spolu s primátorkou
Monikou Bérešovou a predstaviteľkou Matice slovenskej Ingrid
Lukáčovou aj tabuľu odhalili. Dielo akad. sochára Arpáda Račka
z Košíc následne posvätil vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Prítomným sa prihovoril
aj Mons. Jozef Tóth. Pri tejto príležitosti bola o Jánovi Murínovi vydaná aj skladačka.

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 13. – 19. 7. 2009
Pondelok

17:00  rod. Vavríková

Utorok

17:00 † Alžbeta (Segiňáková)

Streda

17:00  rod. Vavríková

Štvrtok

17:00  Pavol, Barbora, Mojmír (Mihalovič)

Piatok

Blažený hieromučeník Pavol Peter, prešovský biskup
17:00  rod. Vavríková

Sobota

Nedeľa

17:00 Na úmysel
Večiereň
7. po Päťdesiatnici, 6. hlas
7:00 Utiereň (slovenská)
8:00 Sv. Liturgia (slovenská)
9:30 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 20. - 26. 7. 2009
Pondelok

Svätý a slávny prorok Eliáš
17:00  rod. Vavríková

Utorok

17:00  Viera a Ján s rodinou (Michalková)

Streda

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

Štvrtok

17:00  Viera (Michalková)

Piatok

17:00 Na úmysel (Felixová)

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

8. po Päťdesiatnici; 7. hlas
7:00 Utiereň (slovenská)
8:00 Sv. Liturgia (slovenská)
9:30 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

Mimoriadny oznam:

od nedele, 5. 7. 09 sme prešli na prázdninový poriadok
nedeľných bohoslužieb, ktorý potrvá do nedele, 30. 8. 09. Utiereň je o 7.00 hod., prvá sv.
liturgia o 8.00 hod. v slovenskom jazyku a druhá sv. liturgia o 9.30 hod.
cirkevnoslovansky.
• V piatok, 17. júla 2009 je liturgická spomienka na blaženého prešovského biskupa P. P.
Gojdiča. Po sv. liturgii bude Moleben k blaženému hieromučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi.
• Hudobno-dramatický súbor Tarasa Ševčenka a Slovensko-ukrajinská spoločnosť v Bratislave
pozývajú na koncert Inštitútu hudby Rzesowskej univerzity venovaný vokálnym a gitarovým
dielam o. Mychajla Vebyckoho. Tento koncert sa uskutoční v sobotu, 18. 7. 09, o 18. 00 hod.
v Malej sále Domu kultúry Ružinov.
• V nedeľu, 19. 7. 09 o 11.00 hod. bude vladyka Peter Rusnák sláviť slávnostnú sv. liturgiu
v Kostole Sv. Rodiny v Bratislave – Petržalke. Pri tejto príležitosti posvätí vladyka Peter
autá. Táto udalosť sa uskutoční pri príležitosti 10. výročia existencie Miva Slovensko. Táto
nezisková organizácia podporuje misionárov najmä v krajinách tretieho sveta formou
sponzorovania dopravných prostriedkov. Túto organizáciu na Slovensku založil a jej súčasným
predsedom je gréckokatolícky kňaz o. Ľubomír Matejovič, ktorý bol menovaný za správcu
novej farnosti Bratislava – Petržalka.
• Mladí z našej farnosti organizujú farskú dovolenku rodín a mladých, ktorá sa uskutoční
v termíne od 9. do 16. 8. 09 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. Viacero záujemcov sa odhlásilo, takže je voľných asi 20 miest.
• V dňoch 26. – 28. 9. 09 navštívi Českú republiku Sv. Otec Benedikt XVI. Pri svojej
apoštolskej ceste bude sláviť sv. omšu aj v Brne v nedeľu, 27. 9. 09. Pri tejto príležitosti by sme
pre našu farnosť (v prípade dostatočného záujmu) objednali autobus, za účelom účasti na tejto
sv. omši. Svoj záujem nahláste, prosím, čo najskôr.
ĎAKUJEME

• Pri zbierke na „Halier (cent) sv. Petra“ ste v pondelok 29. 6. 09 prispeli dohromady sumou 243,
85 €. Úprimné „Pán Boh odmeň!“

•

Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu:
rodinám mládeži (4. 7. 09) a rodinám Krajcsovicsovej a Mojzešovej (11. 7. 09)

18. 7. 09 upratuje: rod. Bodnárova a Michalkova
25. 7. 09 upratuje: rod. Jancurova a Krajňákova
Srdečná vďaka!
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

