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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

slovíčko o SLOVE

Drahé sestry a bratia!
Skúsme si predstaviť, že pri stole oproti sebe sedia dvaja ľudia. Vezmeme čistý papier
a napíšeme naňho číslo 8. Obaja vidia zo svojho pohľadu to isté – osmičku. To isté sa stane,
keď na papier napíšeme nulu. Ale keď to skúsime s deviatkou, jeden vidí číslo deväť, ten
druhý zasa číslo šesť. Povieme že, závisí to od toho, z akého uhla pohľadu sa na to pozeráme.
Ináč vidí hŕbu uhlia predajca paliva, ináč ekológ. Ináč vníma mláku na ulici dospelý muž, ináč
malý chlapec.
Aj Pán Ježiš nám vo svojich podobenstvách naznačuje, aký dôležitý je uhol pohľadu.
Vezmime si na mušku to najzákladnejšie podobenstvo – o rozsievačovi (Lk 8, 5-15). Práve
v tomto podobenstve nám Boh ukazuje, aký je najdôležitejší uhol pohľadu na Božie slovo. Je
to pohľad môjho srdca. Srdca, ktoré je čisté od všetkých nánosov predsudkov, pýchy
a starostí. Toto je ten správny uhol pohľadu. Lebo keď sa na Božie slovo pozerám len očami,
tak vidím informácie. Niektoré sympatické, iné menej. Keď zapojím rozum, hľadám
súvislosti. Ale pokiaľ nezapojím srdce, nikdy to nebude slovo pre mňa, pre môj život.
Poznáme viacerých exegétov, ktorí sú v ňom podkutí, a predsa sú to praktickí ateisti. Nie je
dôležité vnímať Božie slovo len očami, len rozumom. Ak chcem zažiť jeho silu, musím
otvoriť svoje srdce. Ako keď čítam list od milovanej osoby. Vnímam slová, informácie, ale
vnímam ich v prvom rade srdcom, ako vyznanie lásky. Často sa v súvislosti s týmto
podobenstvom hovorí o tých štyroch typoch pôdy, a že moje srdce má byť tou úrodnou
pôdou. Skúsme sa ale spýtať, prečo by som to mal/-a robiť? Lebo v Božom slove je ukrytá
obrovská sila. Preto sa pozrime na Božie slovo ako také. A pomôcť nám môže otázka: Mám
ja skutočne hlad po Božom slove, ako po slovách niekoho, kto ma miluje? Alebo ho vnímam
len tak – jedným uchom dnu, druhým von? V 119-tom žalme čítame: „Pane, tvoje slovo mi
vracia život.“ Až 176 veršov tohto žalmu ospevuje krásu a jedinečnú hodnotu Božieho slova
v živote človeka. Sv. Ambróz hovorí, že Božie slovo našu dušu kŕmi, usmerňuje a vedie. Už
Mojžiš hovorí o sile Božieho slova, keď Izraelitom povedal: „Uložte si všetky tieto slová,
ktoré vám dnes ohlasujem do svojho srdca (...) lebo sa vám neukladajú nadarmo, ale aby
ste skrze ne žili.“ (Dt 32, 46n) Sám Pán Ježiš povie na púšti diablovi: „Nielen z chleba žije

človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Lk 4, 4) A toto Božie slovo,
ktoré má takúto silu, je adresované mne osobne. Každý deň prijímame množstvo slov. Útočia
na náš sluch, zrak. Za akým účelom? Väčšinou preto, aby vytvorili moju mienku či ovplyvnili
môj názor. Chcú mi vnútiť svoj uhol pohľadu. Vidíme, že slovo sa dnes stalo nástrojom
biznisu. Koľko peňazí dnes ľudia platia za klebety o súkromí niektorých osôb, za rôzne
horoskopy, veštenie? A v tejto záplave slov je aj Božie slovo, ktoré ma nechce zmanipulovať,
ale je to Slovo, ktoré mi ponúka život. Nie je to slovo určené pre anonymné masy. Je to slovo,
ktoré Boh hovorí konkrétne mne, do mojej situácie. Počujem ho? Chcem ho vôbec počuť?
Teológ a filozof Sören Kierkegaard hovorí, že veľký chaos, lomoz a záplava slov sú vážnou
chorobou ľudstva. A preto je potrebné vyhlásiť pôst – špeciálny pôst od prázdnych slov.
Pred časom som do svojej e-mailovej schránky dostal jednu zaujímavú prezentáciu.
Išlo v nej o nasledujúci text:
Tak si vravím, čo by sa stalo, keby sme s Bibliou zaobchádzali ako s mobilom. Čo keby
sme ju stále nosili v kabelke alebo v taške? Čo keby sme sa pre ňu vrátili, keby sme ju zabudli
doma? Čo keby sme v nej párkrát denne zalistovali? Čo keby sme cez ňu prijímali textové
správy od Boha? Čo keby sme si ju vážili tak, ako keby sme sa bez nej nezaobišli? Čo keby
sme ju niekomu kúpili ako darček? Čo keby sme ju používali na cestách? Čo keby sme ju
používali, keď prídu problémy? Ach, ešte posledné... na rozdiel od mobilu sa nemusíte báť
toho, že by vaša Biblia bola niekedy odpojená zo siete... Ježiš už účet zaplatil!
V evanjeliu o rozsievačovi čítame o štyroch typoch pôdy. Priliehavo k tomu som si
dovolil vybrať štyri semená Božieho slova pre nás všetkých z listu sv. Pavla Efezanom
a Kolosanom. Nezabúdajme však, že toto Slovo prinesie v mojom živote úrodu len vtedy, ak
ho budem vnímať z pohľadu svojho čistého srdca:
Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, každý jeden
nech miluje svoju manželku ako seba samého... nedráždite svoje deti k hnevu, ale
vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. (Ef 5, 25; 6, 4)
Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi (Ef 5, 22)
Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to
je prvé prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. (Ef, 6, 1n)

My všetci: Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako
Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A
vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. (Kol 3, 13-15)

Zo života eparchie: Sv. liturgie už aj v Novom Meste nad Váhom
V nedeľu. 3. 10. 2010 vo farskom chráme Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad
Váhom hod. slávil o 10.30 hod. po prvý krát archijerejskú sv. liturgiu vladyka Peter Rusnák.
Sv. liturgie sa zúčastnili v hojnom počte veriaci oboch katolíckych obradov. Svojím
nádherným spevom liturgiu sprevádzal zbor Chrysostomos z Bratislavy. Po sv. liturgii sa
stretli veriaci, ktorí sa hlásia ku gréckokatolíckej cirkvi v Novom Meste nad Váhom a jeho
okolí i tí, ktorým je blízky gréckokatolícky obrad s duchovným o. Igorom Cingeľom, ktorý
bude do tohto mesta prichádzať sláviť sv. liturgie.
Gréckokatolícke sv. liturgie sa v tomto meste budú sláviť raz mesačne
v rímskokatolíckej kaplnke sv. Ondreja (1719), blízko námestia.

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 17. – 24. 10. 2010
Pondelok

Sv. misie: Hriech a spása v Ježišovi Kristovi
18:00 † Lýdia, Audij a Igor, panychída

Utorok

Sv. misie: Viera a obrátenie
18:00  Jaroslav, Alexander (Tomová)

Streda

Sv. misie: Smrť
18:00  Oľga (Beblavá)

Štvrtok

Sv. misie: Ježiš je Pán
18:00 Na úmysel

Piatok

Sv. misie: Eucharistia
18:00  Oľga (Beblavá)

Sobota

Sv. misie: Hľa, tvoja matka
17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

22. po Päťdesiatnici, 5. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 25. – 31. 10. 2010
Pondelok

17:00 † Ján, Mária (Hattalová)

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00 Na úmysel

Streda

17:00 † Marta, František (Hattalová)

Štvrtok

17:00 Na úmysel

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

23. Po Päťdesiatnici, 6. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

• V nedeľu, 17. 10. 2010 sa po sv. liturgiách uskutoční zbierka na MISIE. Účelom a dôvodom
tejto zbierky je podpora misijných aktivít Katolíckej cirkvi riadených Kongregáciou pre
evanjelizáciu národov. Ďakujeme za Vašu štedrosť a podporu.
• V stredu, 20. 10. 2010, o 16. 00 hod. bude v kaplnke Úradu vlády SR slávená naša sv. liturgia,
ktorá bude prístupná aj verejnosti. Všetci sme srdečne pozvaní. Ide o nový projekt, v rámci
ktorého sa budú každú stredu v tejto kaplnke striedať rôzne cirkvi so svojimi bohoslužbami.
Stabilný priestor sme dostali aj my – gréckokatolíci.
• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k najsvätejšej eucharistii resp.
k sviatosti zmierenia, aby svoj záujem nahlásili čim skôr nižšie uvedeným spôsobom. V októbri
chceme začať prípravu pravidelnými stretnutiami.
• V dňoch 16. - 24. 10. 2010 v rámci bratislavských misií prebiehajú misie aj v našej farnosti.
V bohoslužobnom poriadku je oproti štandardu jedna dôležitá zmena! Sv. liturgie počas
pracovného týždňa od 18. do 22. 10. 2010 budú o 18.00 hod.!
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Juraj Kolesár, gréckokatolík, narodený a bývajúci
v Bratislave a Silvia Buríková, rímskokatolíčka, narodená v Snine, bývajúca v Bratislave.
Sviatosť manželstva im bude udelená v našom chráme 23. 10. 10., o 15. 00 hod.
ĎAKUJEME

•

Bohu známa rodina darovala na chrám 70,- €, za čo jej vyslovujeme vďačné „Pán Boh
odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Michalkovej a Bodnárovej (9. 10. 10) a rod. Semberovej a Hrubčinovej (16. 10. 10)
23. 10. 2010 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova
30. 10. 2010 upratuje: rod. Krajňákova
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

•

V piatok, 8. 10. 2010 oslávila svoje okrúhle 30-te narodeniny aktívna veriaca nášho
spoločenstva - Viera Gottweisová. Srdečne blahoželáme a vyprosujeme jej i celej rodine silu
Svätého Ducha pre ďalšie svedectvo o Kristovi na mnoho rokov!
• V sobotu, 9. 10. 2010 naše farské spoločenstvo zaznamenalo ďalší prírastok – Sofiju Vargovú
(11. 9. 2010). V sobotu, 16. 10. 2010 sa k nej pridali sestry Viktória(21. 4. 2009) a Alissia
(3. 8. 2010) Kutkové. Novoosvieteným Božím deťom vyprosujeme požehnanie Nebeského
Otca 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

