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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

slovíčko o SLove
Drahé sestry a bratia!
„Predstavte si, že máte auto. Jazdíte ním a príliš ho nešetríte. Zabudnete natankovať, a
keď sa nafta minie, začne na displeji svietiť kontrolka. Keď to neriešite, ešte pár kilometrov
najazdíte, no potom zadriete motor. Oprava je nákladná a náročná a vy si nešťastný sľubujete,
že to už nikdy neurobíte.“
Takéto prirovnanie som našiel v jednej knihe, ktorá sa zaoberá známou témou –
syndrómom vyhorenia. Je to stav, ktorý hrozí človeku z prílišnej aktivity, z prepracovanosti.
Prídem do bodu, kedy poviem: „Ďalej jednoducho nevládzem!“ Prečo to spomínam v čase
prázdnin a dovoleniek? Veď teraz je čas na relax. Čas, kedy môžem „natankovať“.
Spomínam to preto, lebo si myslím, že syndróm vyhorenia nám hrozí aj v duchovnej
rovine a tam prázdniny neexistujú, teda aspoň by nemali. K tejto téme ma doviedol sviatok,
ktorý sme slávili uplynulý týždeň, 20. júla. Hlavnou postavou tohto sviatku bol starozákonný
prorok Eliáš. V súvislosti s ním sa takmer vždy hovorí o tom, ako odvážne sa postavil proti
modloslužbe, proti pohanskému božstvu a ako porazil služobníkov boha Baala. Lenže
z Eliášovho príbehu sa pravidelne zabúda niečo, čo bolo podľa mňa jeho mimoriadne silnou
skúsenosťou so sebou samým a čo patrilo k jeho kľúčovým životným skúsenostiam – chvíle,
keď už nevidel zmysel toho, čo robí, keď nemal chuť žiť, chvíle úplného vyhorenia. Keď je
na úteku pred prenasledovateľmi, pomôže istej vdove v jej životnej kríze. Pomôže jej prežiť.
Ale neskôr sa sám dostáva do hlbokej krízy. Keď už nevidí zmysel svojho konania. Na púšti
si vyčerpaný sadne pod strom a žiada si smrť: "Teraz už dosť, Pane! Vezmi si môj život! Veď
ja nie som lepší ako moji otcovia!" (1 Kr 19,4) Eliáš je človek, ktorý sa do všetkého vkladá
naplno – do zápasu za pravdu, spravodlivosť, do protestu proti pohanskému kultu, tiež do
pomoci chudobnej vdove; jednoducho všetko, čo robí, robí naplno, úplne sa do toho vloží. Až
napokon zažije vyhorenie.
Aké je riešenie tejto situácie? Na pomoc nám prichádza evanjelium 8. Nedele po
Zostúpení Sv. Ducha (Mt 14, 14-22). Ježiš Kristus nasýti veľkú masu ľudí z piatich chlebov

a dvoch rýb. Apoštoli ich chcú poslať preč, aby si kúpili jedlo, ale Pán Ježiš povie: "Nemusia
nikam chodiť; vy im dajte jesť!" (Mt 14, 16) Z ľudského pohľadu nemožné. Apoštoli na
chvíľu rezignujú. Priam počujeme ich otázku: „Ako to máme urobiť?“ Nezaváňa táto
rezignácia v istom zmysle syndrómom vyhorenia?
Otázka ďalej znie: Čo majú spoločné tieto dve situácie zo Starého a Nového zákona so
mnou? Myslím že to spoločné slovo je Chlieb. Keď Eliáš rezignuje, Boh mu posiela chlieb.
A on posilnený týmto pokrmom putuje 40 dní k vrchu Horeb, kde zažije stretnutie s Bohom.
Chlebom nasýtil Pán Ježiš veľký počet ľudí. A toto ponúka aj nám teraz – Chlieb. Prečo? Aby
som nevyhorel. Aby vo mne nezhasla láska. Aby vo mne nevyhorela chuť pomáhať,
odpúšťať, prijímať toho druhého takého, aký je. Aby vo mne nevyhorela chuť žiť. Preto mi
teraz túto lásku ponúka v eucharistickom chlebe.
A môžeme si všimnúť ešte jednu vec. Položili ste si už niekedy otázku: Prečo vlastne
apoštoli zbierali odrobiny po rozmnoženom chlebe? Veď Pán Ježiš mohol chlieb rozmnožiť
chlieb ešte raz. Myslím, že je v tom odkaz pre nás. Aby sme vo svojom živote nezabúdali na
„odrobiny.“ Lebo čo môže byť takou odrobinou? Možno taká „maličkosť“, ktorú si už vôbec
nevšímam. To že chodím, že sa môžem hýbať, že môžem vstať i sadnúť si, že sa môžem
nadýchnuť i vydýchnuť, to je pre mňa „odrobina“, ale pre mnohých chorých to môže byť
absolútna nemožnosť.
Preto nám Boh ponúka proti syndrómu vyhorenia zaručený recept: Chlieb a
„odrobiny“!

UDIALO SA...TÝKA SA NÁS!

Vladyka Peter Rusnák slávil sv. liturgiu
liturgiu v Petržalke
V nedeľu, 19. 7. 2009, pri príležitosti Nedele Sv. Krištofa (v
latinskom obrade) slávil vladyka Peter Rusnák slávnostnú svätú liturgiu,
po ktorej posvätil autá veriacich. Tejto sv. liturgie sa zúčastnili aj viacerí
veriaci našej farnosti. Otec biskup vo svojej homílii vyzdvihol hodnotu
stvorenia: „Všetko čo Boh urobil je dobré, je len na človekovi, čo s
vecami tohto sveta urobí, či sa mu stanú nástrojmi jeho posvätenia, alebo
ich egoisticky zneužije. To samozrejme platí aj o autách, nástrojoch
ľudského približovania.“ Pred kostolom Sv. Rodiny v bratislavskej
Petržalke odparkovali veriaci na posvätenie svoje autá, ktorých sa tu takto zhromaždilo
takmer 100. Po slávnostnej liturgii nasledovalo ich posvätenie.
O živote a pôsobení sv. Krištofa máme len veľmi málo autentických informácií. Bol
umučený pre vieru r. 250 v Lýkii (dnešné Turecko) za cisára Décia. Vzniklo o ňom viacero
legiend. V stredoveku sa úcta k tomu svätcovi značne rozšírila na východe i na západe,
(predovšetkým v Rakúsku, Dalmácii a Španielsku) a boli mu zasvätené mnohé chrámy
i kláštory. Je patrónom cestovateľov, pútnikov, v modernej dobe automobilistov. Vo
východnom obrade sa jeho pamiatka slávi 9. mája, v západnom 25. júla.

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 27. 7. – 2. 8. 2009
Pondelok

17:00  rod. Vavríková

Utorok

17:00  Ľubomír s rodinou (Michalková)

Streda

17:00  rod. Vavríková

Štvrtok

17:00  Ľubomír s rodinou (Michalková)

Piatok

17:00  Katarína a Richard s rodinou (Dušková)

Sobota

17:00 † Artúr (Michalková), posvätenie vody
Večiereň

Nedeľa

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

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 3. - 9. 8. 2009
Pondelok

17:00  Katarína a Richard s rodinou (Dušková)

Utorok

17:00  Ľubomír s rodinou (Michalková)

Streda

17:00  Katarína a Richard s rodinou (Dušková)
Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov

Štvrtok

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, požehnanie
ovocia, myrovanie
17:00  za veriacich našej farnosti

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

10. po Päťdesiatnici; 1. hlas
7:00 Utiereň (slovenská)
8:00 Sv. Liturgia (slovenská)
9:30 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Večiereň a eucharistická poklona

OZNAMUJEME

•

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 sobotu, 1. 8. 09 slávime sviatok Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodárneho
Kríža. Pri príležitosti tohto sviatku bude v závere liturgie, po zaámbonnej modlitbe posvätenie vody.
Týmto dňom zároveň začína aj pôst pred sviatkom Zosnutia presvätej Bohorodičky – tzv. spasivka,
alebo tiež uspenský pôst. Tento pôst trvá až do spomínaného sviatku (15. 8.). Na našom území nie je
záväzný. Počas jeho obdobia platí zdržanlivosť od mäsa v piatok.
• Vo štvrtok, 6. 8. 2009 slávime prikázaný sviatok Sväté Premenenie nášho Pána, Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista. Ako zvyčajne bude preto v predvečer sviatku večiereň s lítiou
a požehnaním chlebov. Pri sv. liturgii, v deň sviatku bude požehnanie ovocia a myrovanie.
• Piatok, 7. 8. 09 je prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou k sviatostnému zmiereniu.

•

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. Zatiaľ je aktuálne nahlásených 9 osôb.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Vladimír Ondrejčák, narodený v Banskej Bystrici, bývajúci
v Stupave a Alena Hnatová, narodená v Humennom, bývajúca v Stupave. Sviatosť manželstva
prijmú v našom chráme 8. 8. 2009, o 15. 30 hod.
ĎAKUJEME

• Bohu známa rodina prispela na zakúpenie ďalších stychárov pre miništrantov sumou 100,- €, za
čo im vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“

•

Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu:
rodinám Bodnárovej a Michalkovej (18. 7. 09) a rodinám Jancurovej a Krajňákovej (25.
7. 09)
1. 8. 09 upratuje: rod. Vavríkova a Kováčova
8. 8. 09 upratuje: rod. Segiňákova a Semberova.
Srdečná vďaka!
BLAHOŽELÁME

• V sobotu, 18. 7. 09 sa do nášho farského spoločenstva sviatosťami kresťanskej iniciácie začlenil
Juraj Alexander Šouc ( 12. 5. 2009). Novoosvietenému Božiemu služobníkovi vyprosujeme
Božie požehnanie na „mnoho rokov!“
KONTAKT
V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte:
osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.: 02/529 328 56, 0907/387 265,

e-mail: rastislav.cizik(zavináč)gmail.com
osobne: o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.:

0903/946 717

