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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

slovíčko o Slove
Drahé sestry a bratia!
Jedna žena sa veľmi ponáhľala na prijímací pohovor do firmy, kde bola prvou
podmienkou maximálna presnosť. Keď prišla na parkovisko firmy, videla, že je úplne obsadené.
Nemala kde zaparkovať. Začala sa modliť: „Pane daj, aby som našla voľné miesto a stihla ten
konkurz.“ Celkom na konci parkoviska našla jedno voľné miesto, tak si v duchu povedala. „Pane,
už nemusíš, našla som ho sama.“ Tento príklad ukazuje rozpor. Rozpor medzi vierou v Božiu
pomoc a tým, čo robím ja „vlastnými silami“. Často tiež najprv prosím Boha o niečo, a keď sa to
splní, mám sklon pripisovať to sebe.
A práve zdroj takého rozporu vidieť v evanjeliu 10. Nedele po Päťdesiatnici (Mt 17, 1423a). Ježiš Kristus sa vracia z hory Premenenia. Jeho učeníci sa snažia vyliečiť posadnutého
chlapca vlastným silami. A tu prichádza rozpor v Ježišových slovách. Najprv svojím učeníkom
povie: "Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť?“ (Mt
17,17) A zasa neskôr, keď sa Ho učeníci pýtajú, prečo nemohli oni pomôcť chlapcovi, povie im:
“Pre svoju malú vieru...“ (Mt 17, 20). Ako je to teda? Na jednej strane im Pán Ježiš vytýka, že sú
neveriaci, na druhej strane im neskôr hovorí, že majú malú vieru. A hneď na to pridáva
prirovnanie, že viera malá, ako horčičné zrnko dokáže prenášať vrchy.
Z toho mi logicky vychádza, že Pán Ježiš tu nemá na mysli malú vieru – čo do intenzity.
Vráťme sa na chvíľu k minulej nedeli, kde sme počúvali o apoštolovi Petrovi, ktorý chce kráčať
po vode. Prejde pár krokov a začne sa topiť. Keď Peter stál na okraji loďky a uvažoval, či má
uveriť a ísť k Ježišovi po vode, alebo nie, stál pred jednoznačným rozhodnutím: Alebo uverí a
pôjde, alebo neuverí a nepôjde. Nič medzi tým. Lebo čo by asi znamenalo v tom prípade mať
„malú vieru“? Viera, ktorá mu umožní ísť po vode, ale bude sa pritom brodiť po kolená, či po
pás, podľa toho, aká je veľká viera?
Existuje teda vôbec malá viera? Podľa mňa je to viera – čo do rozsahu. Keď Ježiš hovorí s
emauzskými učeníkmi, povie im: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili
proroci! (Lk 24, 26) Hovorí tu teda jasne. Malá viera znamená – nechcieť uveriť všetko, čo
hovorí Boh cez svoje slovo. A tu je ten háčik. Učeníci tiež veria, ale nie všetko.

Toto je tá nebezpečná, malá viera. Ja si vyberiem, čomu budem veriť. A potom sa modlím,
prosím Boha, ale v konečnom dôsledku sa spolieham len na svoje sily. Lenže táto viera je malá
(čo do rozsahu). Táto viera nepomáha. Lebo táto viera – čo do intenzity – nie je žiadna viera. Ako
sme pritom vzdialení od Ježišovho slova: „ Tých, čo uveria budú sprevádzať tieto znamenia:
v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi,(...) na chorých budú
vkladať ruky a tí ozdravejú.“ (Mk 16,17). Takúto vieru nám Boh chce darovať. Takýto úžasný
dar. Nielen biskupom, mystikom, ale všetkým.
Mnohé prosby nám Boh nesplní možno práve preto, že zabúdame na tú základnú: „Pane
daruj mi vieru!“

Zamyslenie k sviatku : ZOSNUTIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY
15. augusta slávime sviatok Zosnutie Presvätej Bohorodičky. Čo hovorí o tomto
sviatku východná cirkev? Byzantská tradícia jednomyseľne tvrdí, že Máriina pozemská
existencia má svoje vyvrcholenie v tajomstve smrti - zosnutia, ktoré podstúpila po smrti
svojho Syna, pričom Máriine telo bolo ušetrené pred rozkladom. Už od prvej chvíle jej života
je dôvod Máriinho bytia spätý s tajomstvom vtelenia. Boh si ju od večnosti vyvolil, aby bola
Matkou jeho Syna, nástrojom jeho vtelenia. Táto jednota s Ježišom sprevádza tajomstvo
Máriinho života od detstva až po Kríž. Preto sa na Golgote pripája k obeti Syna, k obeti, ktorá
bola dovŕšením diela vtelenia. Vo všetkom podobná Ježišovi, keď bola povolaná zanechať
tento svet, musela obetovať vlastný život ako on. Následne bola s telom i dušou prenesená do
neba.
V rannej bohoslužbe (na utierni) byzantskej cirkvi sa modlíme:
„Do rúk toho, ktorý sa kvôli nám stal s teba človekom, si odovzdala dušu, keďže je
tvojím Tvorcom a Bohom, a prešla si do neporušiteľného života. Preto ťa dôstojne velebíme,
jediná Čistá a Nepoškvrnená, opravdivo vyznávame, že si Bohorodička a voláme: Pros
Krista, ku ktorému si prešla, aby spasil naše duše.“
V Starom a Novom Zákone sa nenachádza ani jedno formálne svedectvo o tom, ako
Mária zanechala tento svet, aby s telom i dušou vošla do slávy svojho Syna. Jediným
historickým prameňom pre tajomstvo smrti – zosnutia Bohorodičky, o ktorý sa opiera
byzantská tradícia, je tradícia prvých storočí, jednomyseľná viera kresťanov, odovzdávaná
z pokolenia na pokolenie, ktorá nachádza svoj výraz v apokryfných príbehoch. Kazatelia
a cirkevní otcovia si poslúžili týmito príbehmi..., ale od začiatku abstrahujú od malebných
podaní ľudovej zbožnosti, aby prehĺbili teologické prvky. Apokryfné príbehy sa
jednomyseľne zhodujú na skutočnosti Máriinej smrti a pochovania, čo ukazuje, že autori
týchto ľudových príbehov budovali na pevnej tradícii.
Prvé zmienky o slávení sviatku „Zosnutia Bohorodičky“ na kresťanskom Východe
máme zo 6. storočia. Cisár Maurícius (582-602) svojím dekrétom stanovil dátum tohto
sviatku na 15. august a prikázal sláviť ho vo všetkých chrámoch byzantského cisárstva.
V 7. storočí bol sviatok zavedený i v samotnom meste Rím (pápežom Sergejom),
odkiaľ sa rozšíril do celého sveta. Spočiatku niesol titul „Zosnutie“, ale storočie po pápežovi
Sergejovi I. (687-702) sa tento názov zmenil na „Nanebovzatie“. K zmene došlo preto, lebo
na Západe sa nanebovzatie, ktoré predchádza vzkriesenie, považovalo za hlavný predmet
nového sviatku a smrť Panny sa dostala na druhé miesto.
Gréckokatolíci na Slovensku nasledujú byzantskú tradíciu a teda 15. augusta slávia
sviatok Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. Je ich najväčším
mariánskym sviatkom. Má pôst, ktorý trvá od 1. do 14. augusta, potom jeden deň predsviatku
- predprazdenstva - a obdobie po sviatku – poprazdenstvo - ktoré sa zakončuje 23. augusta.
Spracoval: o. Ján Krupa

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 10. – 16. 8. 2009
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 Na úmysel

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 Na úmysel

Piatok

17:00 Na úmysel
Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov

Sobota

Nedeľa

Zosnutie Presvätej Vládkyne Bohorodičky Márie, vždy Panny, prikázaný sviatok
7:00 Utiereň (slovenská)
8:00 Sv. Liturgia (slovenská), myrovanie
9:30 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
11. po Päťdesiatnici, 2. hlas
7:00 Utiereň (slovenská)
8:00 Sv. Liturgia (slovenská)
9:30 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 17. - 22. 8. 2009
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 Na úmysel

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00  Ján a Táňa (Mihalovič)

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

12. po Päťdesiatnici, 3. hlas
7:00 Utiereň (slovenská)
8:00 Sv. Liturgia (slovenská)
9:30 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Večiereň

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, 15. 8. 09 slávime prikázaný sviatok Zosnutie Presvätej Vládkyne Bohorodičky
Márie, vždy Panny, prikázaný sviatok. Bohoslužobný poriadok bude ako v nedeľu! Ako
zvyčajne bude preto v predvečer sviatku večiereň s lítiou a požehnaním chlebov. Po sv. liturgii,
v deň sviatku bude myrovanie.
• V nedeľu 16. 8. 09 je vyhlásená zbierka na „Katechizáciu a katolícke školy.“ Už vopred Vám
ďakujeme za Vašu podporu.
• 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 15 osôb.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Rudolf Buchlák, gréckokatolík, narodený v Snine, bývajúci
v Bratislave a Mária Demjanová, gréckokatolíčka, narodená v Snine, bývajúca v Bratislave.
Sviatosť manželstva prijmú v našom chráme 22. 8. 2009, o 15. 30 hod.
ĎAKUJEME

•

Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu:
rodinám Vavríkovej a Kováčovej (1. 8. 09) a rodinám Segiňákovej a Semberovej (8. 8. 09)
14. 8. 09 upratuje: rod. Molčanyiova a Žeňuchova
22. 8. 09 upratuje: mládež.
Srdečná vďaka!
BLAHOŽELÁME

•

V sobotu, 1. 8. 09 sa do nášho farského spoločenstva sviatosťami kresťanskej iniciácie začlenil
Adam Šafin ( 31. 7. 08); 8. 8. 09 sa k nemu pridal aj Leo Matej Kochan ( 17. 3. 09)
Novoosvieteným Božím služobníkom vyprosujeme Božie požehnanie na „mnoho rokov!“

•

V sobotu 8. 8. 09, prijali v našom chráme sviatosť manželstva Vladimír Ondrejčák a Alena
Hnátová. Novomanželom prajeme najmä veľa otvorenosti pre dary Sv. Ducha na ich spoločnej
ceste životom.
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

