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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

slovíčko o SLOVE

Drahé sestry a bratia!
Keď nedávno naše deti pozerali svoju obľúbenú rozprávku, jedným uchom som
započul rozhovor zvierat, ktoré sa sťažovali na veľkú horúčavu. A v tomto rozhovore som
spozornel pri jednej vete: „Je mi tak horúco a vôbec mi nepomôže, že sa volám dážďovka.“
Krátko som sa zamyslel. Občas možno máme skúsenosť, že nám naše meno pomôže. Chceme
niečo vybaviť, povieme svoje meno a niekto sa nás spýta: „Nie ste vy príbuzný s tým známym
politikom, hercom, vedcom, biskupom?“ Ak odpovieme kladne, možno sa vybavovanie
urýchli. Ak odpovieme, že sme len menovci, asi nám to veľmi nepomôže. Čo je v tejto
súvislosti dôležité pri mene? Príbuzenský vzťah.
Presuňme sa teraz k dnešnej nedeli, ktorá nesie názov - o Zachejovi. Máme najprv pred
sebou jedno meno. Zachej. Toto meno môže mať dvojaký význam. Buď znamená: čistý,
nevinný, alebo ak ide o skratku mena Zachariáš, jeho význam je: Boh pamätá. Pomohlo
Zachejovi jeho meno, aby sa mohol stretnúť s Ježišom Kristom? Možno by sa ho pri
vybavovaní stretnutia niekto z apoštolov spýtal: „Nie si ty príbuzný toho kňaza Zachariáša,
otca Jána Krstiteľa?“ Zachej by zrejme odpovedal záporne. Meno by mu asi nepomohlo.
Takisto ako jeho profesia. V dnešnej reči by sme povedali, že bol šéfom daňového úradu.
A daňový úrad v časoch Ježiša Krista nebol vôbec obľúbený. Práve naopak.
Čo teda pomohlo Zachejovi, že mohol privítať Ježiša Krista vo svojom dome? Najprv
to bola túžba. Zachej „zatúžil vidieť Ježiša, kto to je.“ (Lk 19, 3) Na začiatku bola teda túžba.
Ale nebola to túžba po senzáciách, ako to napríklad vidíme u Herodesa. Ten istý evanjelista
Lukáš na dvoch miestach spomína, že aj Herodes chcel vidieť Ježiša, lebo dúfal, že uvidí
nejaký zázrak. Lenže výsledok jeho stretnutia s Ježišom Kristom bol, že Herodes ním
opovrhol. (porov. Lk 23, 8-11). Zachejova túžba bola iná. On chcel vedieť, kto Ježiš skutočne
je. Nečakal len zázrak, a predsa sa udial zázrak v pravom zmysle slova. Niekto na adresu

Zacheja poznamenal, že je „ťavou, ktorá prešla cez ucho ihly“. Len nedávno Pán Ježiš svojím
apoštolom povedal, že „ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho
kráľovstva.“ (Lk 18, 25) A Zachejovi sa to podarilo. V jeho živote nastala zmena. Druhý
dôvod Zachejovejho úspechu je paradoxne jeho handicap. Zachej bol nízkej postavy. No
nenechal sa pohltiť davom. Ani nerezignoval, neostal sedieť v prázdnom dome nariekajúc nad
nepriaznivým údelom – prečo som sa práve ja narodil taký nízky? Na druhej strane, ak by bol
vysoký, liezol by vôbec na ten strom? Azda by sa len pripojil k anonymnému zástupu. Ježiša
by videl aj odtiaľ, ale všimol by si Ježiš jeho? Zachej svoj handicap nebral ako tragédiu, ani
ako výhovorku, ale výzvu. Využil ho k objavu takého konania, ktoré ho priviedlo k Bohu.
A z toho si môžeme vziať príklad. Lebo v bežnom živote sú situácie, keď sme na niečo
„prikrátki“. V duchovnom živote je to pre nás situácia hriechu. Sami si s tým neporadíme.
Možno nás občas úplne znechutí nejaká naša slabosť. A práve to je moment, kedy sa môžem
obrátiť na Ježiša Krista vo sviatosti zmierenia. Zachej vyliezol na planý figovník. Dobre
vieme, že figovník je v Starom zákone spojený s prvým pádom do hriechu. Preto Ježiš Kristus
povie Zachejovi: „Poď rýchlo dolu,...“ (Lk 19, 5). A to bol tretí predpoklad úspešného konca
príbehu. Zachej zliezol. Nenechal Ježiša Krista, aby išiel ďalej.
Zachejovi nepomohlo jeho meno, a predsa sa jeho meno dostalo do názvu nedele.
Prečo? Lebo Zachej sa stal duchovným príbuzným Ježiša Krista. Túžil po ňom, stretol ho a to
ovplyvnilo jeho život. Vďaka túžbe, handicapu, a odhodlaniu „zísť dole“. Ale predovšetkým
vďaka stretnutiu s Ježišom Kristom. Sme v období po sviatku Stretnutia Pána a dnes sme
mohli vidieť, čo znamená Stretnutie s Pánom.
Môže mi pomôcť, že sa volám kresťan? Môže. Ale len vtedy, keď budem zároveň aj
skutočným duchovným príbuzným Ježiša Krista, keď budem mať jeho Ducha. Nestačí byť
kresťanom len podľa mena.

Zo života našej cirkvi: Tretie výročie vzniku našej eparchie
V nedeľu, 30. januára 2011 si Bratislavská gréckokatolícka eparchia pripomenula tretie
výročie svojho vzniku. Eparchiu zriadil 30. januára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. v rámci
nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Sídlom eparchie je
hlavné mesto Slovenska Bratislava, a jej prvým eparchom (diecéznym biskupom) je Mons.
Peter Rusnák.
Pri tejto príležitosti slúžil v nedeľu, 30. januára 2011 vladyka Peter Rusnák
archijerejskú svätú liturgiu v Katedrále povýšenia svätého Kríža v Bratislave o 9.00 hod. Ako
vo svojom príhovore vladyka zdôraznil, za uplynulé tri roky naša eparchia vošla do
povedomia verejnosti a spoločnosti. Dôležitejšie však je, aby sme vydávali svedectvo ako
praví kresťania podľa Ježišových slov – Vy ste svetlo sveta. Aby tak ako sa o apoštoloch
Slovanov – sv. Cyrilovi a Metodovi hovorí, že boli svedkami evanjelia, aby sme aj my boli
svedkami, nielen našej tradície, dedičstva otcov, ale predovšetkým Božieho Slova.
Bratislavská eparchia bola vyčlenená z pôvodnej Prešovskej eparchie a zahŕňa územie
západného a stredného Slovenska s rozlohou 34 296 km². Na jej území žije 3 838 985
obyvateľov, z toho cca. 20.000 gréckokatolíkov v 15 farnostiach, predovšetkým v okresných
alebo krajských mestách. Eparchia je rozčlenená na štyri protopresbyteráty (dekanáty):
banskobystrický, bratislavsko-trnavský, nitriansko-trenčiansky a žilinský. Eparchiu tvoria
v prevažnej väčšine gréckokatolíci v diaspóre, ktorí sa v minulosti – a tento trend migrácie
trvá naďalej – prisťahovali z východného Slovenska.
Ustanovenie Bratislavskej eparchie bolo súčasťou reorganizácie štruktúry
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovenku a vytvorenia metropolie sui iuris (cirkevnej provincie
svojho práva), pozostávajúcej z troch eparchií (Prešov, Košice, Bratislava) s metropolitným
sídlom v Prešove.

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 7. – 13. 2. 2011
Pondelok

17:00 Na úmysel (Porhinčák ml.)

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00  Mária, Peter (Gerová)

Streda

17:00 † Mária, Ondrej (Bošela)
† Eugen, Elena, Igor, Ivan, Viera

Štvrtok

17:00  o. Gašpar, Ondrej, Benedikt, Jozef, Mária (Froncová)

Piatok

17:00 Na úmysel (Porhinčák ml.)

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

o mýtnikovi a farizejovi - 5. Hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 14. – 20. 2. 2011
Pondelok

17:00 Na úmysel (Porhinčák ml.)

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00  Mária, Peter (Gerová)

Streda

17:00 † Mária Chomová, panychída

Štvrtok

17:00 † o. Georgij, Gizella – Tekla, Mária – Tatiana, Alexej, Mária
(Podhajecký)

Piatok

17:00 Na úmysel (Porhinčák ml.)
† Ivan Šujan, panychída

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

o márnotratnom synovi - 6. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

• Pre našich najmenších sme naplánovali karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu, 12. 2. 2011
so začiatkom o 15. 00 hod. v priestoroch biskupského úradu. Pre deti so zaujímavými
maskami sú opäť pripravené zaujímavé ceny.
• V nedeľu, 13. 2. 2011 bude znova spoločný farský obed s následnou prednáškou
v priestoroch biskupského úradu. Svoj záujem nahláste, prosím, do stredy, 9. 2. 2011 na
nižšie uvedené kontakty.
• Nedeľou o mýtnikovi a farizejovi sa začína Pôstna trióda. V piatok, 18. 2. 2011 po tejto
nedeli je predpísaná voľnica (nie je zdržanlivosť od mäsa - bez akejkoľvek náhrady).
• V nedeľu, 20. 2. 2011 je vyhlásená zbierka na tzv. Solidárny fond. Svojimi príspevkami
môžete podporiť ekonomicky slabšie farnosti našej eparchie, za čo vám vyslovujem už vopred
srdečné „Pán Boh odmeň!“
• Mladí z našej farnosti pripravujú 7. ročník Gréckokatolíckeho plesu. Uskutoční sa v sobotu,
26. februára 2011 tradične v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline. Aj touto
cestou hľadáme sponzorov, ktorí by mohli finančne alebo inak materiálne podporiť náš
gréckokatolícky ples. V prípade Vašej ochoty sa môžete obrátiť na Andreja Škovieru
(kontakt: e-pošta: andreios@nfo.sk, mobil: 0908-435120) alebo aj na farský úrad. Cena
jedného lístka je 18,- €. Predaj lístkov má na starosti Andrej Škoviera.
• Jedným z najdôležitejších podujatí Katolíckej cirkvi v roku 2011 bude stretnutie mládeže
so Sv. Otcom v španielskom Madride. Toto stretnutie bude od 14. do 22. augusta 2011. Aj
z našej eparchie chceme v prípade záujmu objednať autobus na túto akciu. Cena za osobu by
nemala presiahnuť 350 €. Svoj záujem nahláste prosím do 15. Marca 2011. Dolná veková
hranica je 16, horná 40 rokov. Pozývame všetkých mladých k účasti.
ĎAKUJEME

• V nedeľu, 30. 1. 11 sme pri zbierke na Katolícku univerzitu v Ružomberku prispeli sumou
248, 30 €. Srdečná vďaka!
• Bohu známa rodina darovala na chrám 50-, €, iná Bohu známa osoba prispela sumou 30,- €.
Štedrým darcom vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Jancurovej a Mojzešovej (29. 1. 11) a rod. Bodnárovej a Michalkovej (5. 2. 11)
12. 2. 2011 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova
19. 2. 2011 upratuje: rod. Hrubčinova a Semberova .
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

• V piatok, 21. 1. 2011 oslávila svoje 25-te narodeniny aktívna veriaca našej farnosti a členka
zboru Chrysostomos Mária Michalková. Vyprosujeme Božie požehnanie na mnoho rokov!
• V sobotu, 29. 1. 2011 prijal iniciačné sviatosti v našej farnosti Patrik Tušek (* 8. 12. 2010),
v sobotu, 5. 2. 2011 sa tejto milosti dostalo Sáre Štecovej. (* 31. 12. 2010) Novoosvieteným
Božím deťom želáme veľa úspechov v živote i vo viere.
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

