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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

slovíčko o Slove
Drahé sestry a bratia!
Všetci sme už zaiste nejakým spôsobom zachytili správy o novej, tzv. prasacej chrípke.
Prvé prípady nákazy boli zaznamenané v Mexiku, odkiaľ sa tento vírus rozšíril takmer do
celého sveta. Podľa najnovších informácií je aj na Slovensku takmer 500 prípadov nákazy
týmto novým vírusom. Dokonca máme už aj prvé obete. Keď sledujeme tieto správy, tak to
v nás môže vyvolať dojem, že toto je ten hlavný problém, ktorý sa ma zatiaľ možno netýka.
Akoby mi potom unikalo, že momentálne oveľa viac ľudí zomrie napr. na následky fajčenia.
Keď si vypočujeme evanjelium 26. nedele po Päťdesiatnici (Lk 12, 16-21), možno
nadobudneme podobný dojem. Podobenstvo o boháčovi. Veď to sa ma netýka. To nie je
o mne. Ja nie som vôbec bohatý. Otázka ale znie: „Ide tu naozaj o bohatstvo ako také?
Myslím si, že nie. Podľa mňa je tu otvorená úplne iná otázka: „Na čom/kom staviam ja svoj
život?“ Boháč z podobenstva na prvý pohľad nekoná nerozumne. Veď v knihe Prísloví
nájdeme vetu: „Kto obrába svoje pole, má chleba nadostač, kto sa však ženie za
daromnicami, je blázon.“ (Prís 12, 11) A tiež mu nešlo o to, čo vidíme dnes u mnohých –
chcieť vždy viac a viac. Ešte toto a potom prestanem. Nie, tento človek sa zdá, akoby mu
stačilo. Má dosť, nechce viac. Len si chce postaviť nové miestnosti, aby mal kde uskladniť
úrodu. A predsa ho Pán Ježiš v podobenstve nazýva bláznom. Prečo? Zrejme preto, že
postavil svoj život sám na sebe, na svojich schopnostiach, na svojich plánoch. Tento človek
hovorí sám so sebou. Pripomína muža zo známej anekdoty, ktorý často hovoril sám so sebou.
A keď sa ho niekto spýtal, prečo to robí, povedal: „Aspoň občas sa porozprávam s niekým
inteligentným.“ Podobne vyznieva aj rozhovor tohto boháča. Moje pole, moja úroda, moje
sýpky. Ďalšie bláznovstvo je ukryté v jeho vete: „Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby
na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!“ (Lk 12, 19) A v tom je obrovský omyl.
Človek z nášho podobenstva žil v predstave, že svoju nehmotnú dušu dokáže uspokojiť,
naplniť hmotou, bohatstvom. Lenže Boh nám nedal dušu na to, aby sme ju márne skúšali
naplniť na niekoľko rokov, ale na celú večnosť. A to sa dá len jedným spôsobom. Preto je toto

podobenstvo výzvou, aby som postavil svoj život na Bohu. Nie na práci, peniazoch, tituloch,
rodine. Ale aby som sa nechal viesť Bohom.
Vieme, že aj hebrejčina pre výraz veriť používa sloveso aman, čo znamená dať sa
niesť. Čiže, kto verí, necháva sa niesť Bohom, postaví svoj život na Bohu. Etymológia
aramejského výrazu mamona má podľa niektorých významných biblistov ten istý koreň – MN
– slovesa aman, ktorým sa vyjadruje úkon viery. A to je vlastne dilema z dnešného evanjelia.
Dám sa viesť Bohom alebo mamonou? Boháč urobil chybu, keď dal do zátvorky Boha
a podčiarkol seba. Preto zostal pred Bohom chudobný.
Toto podobenstvo sa týka nás všetkých, nielen bohatých. Aj nám hrozí chudoba pred
Bohom. Preto nám Boh ponúka ďalší deň, aby sme boli bohatí pred ním. A čo to znamená?
Znamená to, mať u Boha nejaké konto modlitieb, prvých piatkov, pôstov? Skôr si myslím, že
byť bohatý pred Bohom znamená paradoxne: byť si vedomý svojej chudoby. Byť si vedomý,
že pred Bohom stojím len s prázdnymi rukami, že ja tie dobré skutky robím len preto, lebo mi
ich Boh pripravil, ako hovorí apoštol Pavol v liste Efezanom. Byť bohatý pred Bohom
znamená teda jednoducho – mať Boha vo svojom srdci. Postaviť na Ňom celý svoj život.
Chcem dnes takto zbohatnúť?
/-or-/

Zo života farnosti
1. Chrysostomos v Prešove
Náš zbor Chrysostomos sa aj tohto roku zúčastnil na tradičnom festivale, ktorý
prebiehal od 13. do 15. 11. v prešovskom katedrálnom chráme. Tohtoročné podujatie nieslo
poradové číslo 18 a v sobotňajšej nesúťažnej prehliadke sa predstavilo 9 zborov, pričom
každý mal priestor do 10 minút. Bratislavský Chrysostomos na koncerte i na nedeľnej sv.
liturgii, ktorá bola spevácky plne v jeho réžii, opäť ukázal, že patrí medzi špičkové zbory tak
z hľadiska výberu repertoáru, ako aj jeho predvedenia. Potvrdil to aj krátky koncert
Chrysostoma v našej katedrále pri otvorení medzinárodnej konferencie Cyrilo-metodské
kultúrne dedičstvo a národná identita 11. novembra. Treba však zároveň priznať, že sa
prejavuje akútna potreba doplniť zbor o nových členov; tentoraz cestovalo do Prešova takmer
komorné obsadenie. Prešovský festival bol pre zbor v istom zmysle vyvrcholením jesennej
sezóny, symbolickú bodku položila archijerejská sv. liturgia v Nových Zámkoch vo sviatok
Uvedenia Presv. Bohorodičky. Teraz sa začína príprava na púť do Svätej zeme.
Prof. Daniel Škoviera

2. Stretnutie farskej rady
V piatok, 27. 11. 09 sme sa stretli s členmi farskej rady, aby sme prehodnotili uplynulé
obdobie a diskutovali o možnostiach ďalších aktivít. Nosnou témou stretnutia, ktoré sa začalo
úvodnou modlitbou, boli nové skutočnosti týkajúce sa zmeny vlastníctva bývalej farskej
budovy. Stretnutia sa krátko zúčastnil aj protosynkel našej eparchie o. Vladimír Skyba, ktorý
tieto zmeny potvrdil. Zároveň povedal, že byt zakúpený na ul. 29. Augusta 13 pre potreby
farnosti, zostáva vo vlastníctve biskupského úradu.
Hlavnou iniciatívou, ktorá nás v blízkej budúcností čaká, je odstránenie vlhkosti múrov
v našom chráme. S touto aktivitou začneme hneď po udelení povolenia zo strany Krajského
pamiatkového úradu v Bratislave. Ďalšie stretnutie farskej rady sa uskutoční vo februári 2010.
/-or-/

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 11. – 6. 12. 2009
Pondelok

17:00 Na úmysel (Ďurišinová)

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00  Pavol, Barbora, Mojmír (Murínová)

Streda

17:00 † Anna, Anna (Hajdová), panychída

Štvrtok

17:00 † Jozef, Mária, Ján (Chalachanová)

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 Na úmysel
Veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov

Nedeľa

27. po Päťdesiatnici, 2. hlas, Sv. Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
10:30 Sv. Liturgia (slovenská), myrovanie
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 7. – 13. 12. 2009
Pondelok

17:00 Na úmysel (Ďurišinová)
Veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov

Utorok

Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou
17:00 Za veriacich farnosti, myrovanie

Streda

17:00 † Jozef, Jozef (Felixová), panychída

Štvrtok

17:00  Peter, Katarína, Samuel (Žeňuch), panychída za Annu a Margitu

Piatok

17:00 † Peter, Terézia, Peter, Anna (Nálevanková)

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

28. po Päťdesiatnici, 3. hlas.
8:00 Utiereň (cirkevnoslovansky)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovansky)
10:30 Sv. Liturgia (slovensky)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

•

V nedeľu, 29. 11. 09 bude jesenná zbierka na CHARITU. Prosíme o Vašu štedrosť
a podporu, aby aj ľudia bez prístrešia a tí, ktorí našu pomoc potrebujú, ju mohli skrze náš
milodar (almužnu) pocítiť. Boh nech štedro odmení darcov!!!
• Piatok, 4. 12. 09 je zároveň prvým piatkom v mesiaci a zároveň jedinečná príležitosť
presvedčiť sa o Božej láske vo sviatosti zmierenia.
• V nedeľu, 6. 12. 09 je sviatok nášho otca sv. Mikuláša Divotvorcu. V predvečer sviatku
bude veľká večiereň s lítiou. Preto našu farnosť znova navštívi sám sv. Mikuláš, aby našich
najmenších ako každoročne potešil sladkosťami. Príde už v predvečer sviatku, v sobotu, 5. 12.
09 po sv. liturgii, cca o 18. 15. hod. Preto prosíme deti, aby si pripravili básničky, pesničky
alebo iné umelecké kúsky.
• V utorok, 8. 12. 09 je prikázaný sviatok Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. Po
sv. liturgii bude myrovanie. V predvečer sviatku (v nedeľu, 7. 12. 2008 o 17:00 hod.) bude
veľká večiereň s lítiou.
• Ponúkame na predaj knihy, ktoré boli predstavené na prezentácii 3. 11. 09 v priestoroch
biskupského úradu od autora Daniela Atanáza Mandzáka CSsR: DOKUMENTY K
PROCESU S AUGUSTÍNOM A. MACHALKOM A SPOL. (8,- €) a taktiež publikáciu od
roho istého autora ZNÁMY NEZNÁMY (7,- €), ktorá obsahuje životné príbehy
a korešpondenciu o Jána Ivana Mastiliaka, CSsR.
• Spolok sv. Cyrila a Metoda ponúka knižný kalendár na rok 2010, cena je 2,- € (60,-Sk).

•

V dňoch 12. - 19. januára 2010 organizuje naša bratislavská eparchia Eparchiálnu púť do
Svätej Zeme. Podrobný program púte nájdete na oficiálnej internetovej stránke Bratislavskej
eparchie: www.grkatba.sk. Púte sa zúčastní aj náš vladyka Peter Rusnák. Cena je 640,- EUR +
100,- USD za osobu. Svoj záujem nám nahláste čím skôr.
ĎAKUJEME

•

Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Krajcsovicsovej a Mojzešovej (21. 11. 09) a rod. Bodnárovej a Michalkovej (28. 11. 09).
5. 12. 08 upratujú: rod. Jancurová a rod. Karczubová
12. 12. 08 upratujú: rod. Segiňáková a rod. Semberová
Srdečná vďaka za Vašu službu!
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

