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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

slovíčko o SLOVE

Drahé sestry a bratia!
V upútavke na istú súťaž, ktorá sa zameriava na hľadanie nových speváckych talentov,
sme mohli počuť jeden slogan: „Zmeň číslo na meno!“ Keď sa prihlásiš do súťaže, dostaneš
číslo, ak zaujmeš porotu a divákov, všetci spoznajú tvoje meno. Za touto logikou by som
videl myslenie, ktoré je vo svete bežné. Ak nezaujmeš, neprerazíš, si len jeden z davu. Akoby
len nejaké číslo. Vieme, že jednou z metód ponižovania väzňov bolo - vziať človeku meno
a nahradiť ho číslom. Za mnohých spomeniem nášho blahoslaveného o. biskupa Petra Pavla
Gojdiča. Keď v roku 1960 v leopoldovskom väzení zomrel a pochovali ho na väzenskom
cintoríne, na hrob mu umiestnili nápis: väzeň číslo 681. To bolo všetko. Vziať človeku meno
a nahradiť ho číslom znamená asi toľko, ako povedať mu: ty si nikto. Oveľa rafinovanejšie to
vidíme dnes. Je bežné pozerať sa na niekoho ako na nejaké „číslo“. Pozerať sa na niekoho len
cez veľkosť jeho konta alebo počet dosiahnutých úspechov tiež znamená, nevidieť jeho
skutočnú hodnotu. A možno aj v duchovnom živote vidím často len čísla. Počet sv. spovedí,
sv. liturgií, modlitieb, počet prikázaní, ktoré som dodržal, počet rokov v kňazskej službe či
v manželstve. Môžem len od toho odvodzovať svoju hodnotu?
Máme pred sebou jedno z najkrajších podobenstiev – O márnotratnom synovi. (Lk 15,
11- 32) Na toto podobenstvo sa môžeme pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Jedným z nich je
práve pohľad čísel. Lebo to je pohľad, akým sa na svojho otca pozerá najprv mladší syn. Ten
si žiada percentá zo svojho dedičstva, ešte pred smrťou svojho otca. Potom zrejme zakúsi to,
že sa cez číslo jeho konta naňho pozerajú ostatní. Až kým sa peniaze neminú. Zdalo by sa, že
to je moment, kedy si mladší syn uvedomil, že urobil chybu a začína ľutovať, čo spravil. Ale
je to tak? Myslím, že ešte aj teraz tento syn kalkuluje. V Jeruzalemskom Talmude sa píše, že
ak by sa ten, kto konal v rozpore s miestnymi zvykmi, rozhodol vrátiť do rodnej obce, bol by
potrestaný ceremóniou qetsatsah. Počas tejto ceremónie dedinčania priniesli veľký hlinený

džbán naplnený spálenými orechmi a obilím a rozbili ho pred vinníkom. A počas ceremónie
pritom kričali: „ten a ten je odťatý od svojho ľudu!“ To znamená, že od tej chvíle s ním
miestna komunita prerušila všetky kontakty a vytlačila ho na okraj spoločnosti. A možno
práve tomu sa chce mladší syn vyhnúť. Preto sa chce zamestnať, aby znova zarobil minuté
peniaze a mohol sa vrátiť bez hanby. Lenže veci nejdú podľa plánu. A tak sa rozhodne pre
druhé riešenie. Vráti sa a peniaze si zarobí u otca. Odrobí si to, čo minul a tým si vlastne
znova svojimi silami získa otcovu priazeň. Ešte stále je to o zákone, o čísle nejakého
predpisu. Až kým do deja nevstupuje otec, ktorý uteká synovi naproti a objíma ho. Tu nastáva
zlom. Všimnime si, že syn si ešte pri sviniach pripravil prejav: Otče, zhrešil som proti nebu
i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich
nádenníkov. (Lk 15, 18n) Keď mu ale otec vybehol naproti a objal ho, poslednú vetu už
nedopovedal. Číslo predpisu tu už nehrá úlohu, pretože je tu láska otca. Láska zmenila číslo
na meno. Nie výkon, nie návrat syna ale láska otca.
Mladší syn sa ale pokusu o ceremóniu zavrhnutia aj tak nevyhol. Bolo to zo strany
staršieho brata. Jeho postoj k mladšiemu bratovi by sme mohli vyjadriť vetou: To je ale číslo!
Zvláštne, že ho chce súdiť ten, kto má tiež podobné túžby po kozliatku a zábave s priateľmi.
Rozdiel medzi nimi dvoma je aj v tom, že kým mladší to aj urobil, starší nie. Môžeme len
tušiť príčinu. Zo strachu pred otcom?
Odkaz podobenstva pre nás je jednoducho jasný. Nie čísla sú dôležité. Nie počet
prikázaní, modlitieb, návštev chrámu... Tak ako v oboch predchádzajúcich podobenstvách
o stratenej ovci a o drachme, aj tu je dôležité vidieť úžasnú skutočnosť. Nie človek hľadá
Boha, ale Boh hľadá človeka. Boh hľadá mňa. A riešenie je iba v tom, že prijmem túto
záchranu a budem žiť ako zachránený. Mladší syn z podobenstva ju prijal o staršom nevieme.
My ju dnes môžeme prijať všetci. Len láska nášho Boha môže zmeniť číslo na meno. Ak ju
prijmem, potom na ňu budem môcť odpovedať modlitbami, dodržiavaním prikázaní,
návštevami chrámu... To je veľmi dôležité. Ale bude to len odpoveď na niečo oveľa
dôležitejšie – Lásku.

Východná tradícia – príprava na Veľký pôst
Takáto prax je v latinskej cirkvi neznáma, avšak na Východe je tradícia osobitnej
prípravy na Veľký pôst starobylá. Už veľkí kazatelia a znalci duchovného života 4. stor.,
akými boli sv. Bazil Veľký, sv. Ján Zlatoústy, Cyril Alexandrijský a iní nám zanechali svoje
kázne a slová, slová, v ktorých poukazujú na pôst, ktorý očakávame, nie prežívame.
Cieľom tejto prípravy je obnoviť náš vzťah k Bohu a takto mať čo najväčší duchovný
osoh z pôstu. Príkladmi zo Sv. písma, ktoré nám cirkev po tieto dni predkladá, sa máme
povzbudiť na pravú modlitbu, kajúcnosť a hlbokú ľútosť nad hriechmi. Taktiež nadobudnúť
správny postoj k Bohu, v ktorom máme vidieť milosrdného Otca, ale aj spravodlivého sudcu.
Všetko tu vedie človeka k tomu, aby zanechal pýchu a nadutosť farizeja, pokorne sa modlil
ako mýtnik, kajal sa ako márnotratný syn, mal bázeň pred Božím súdom a oplakával svoje
priestupky ako praotec Adam. Aby prijal námahy pôstu počas Štyridsiatnice, nasledujúc tak
svojho Spasiteľa, ktorý sa štyridsať dní postil v jordánskej púšti.
Nedele o Zachejovi, o mýtnikovi a farizejovi a o márnotratnom synovi sú už za nami.
Pred nami sú ešte dve – Mäsopôstna (o Kristovom súde) a Syropôstna (o vyhnaní prarodičov
z raja). Využime tento zostávajúci čas nato, aby potom prežívanie Veľkého pôstu a následne
slávenie Paschy bolo v duchu názvov našich nedieľ o Bohu a o mne.
zdroj: www.zoe.sk

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 21. – 27. 2. 2011
Pondelok

17:00 Na úmysel (Porhinčák ml.)
† Ján Fedorco, panychída

Utorok

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

Streda

17:00  Marián (Bartková)

Štvrtok

17:00  Helena (Šecková)

Piatok

17:00 Na úmysel (Porhinčák ml.)

Sobota

1. Zádušná
17:00 † Za zosnutých veriacich našej farnosti a ostatných príbuzných
panychída, hramoty

Nedeľa

Mäsopôstna – o Kristovom súde; 7. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 28. 2. – 6. 3. 2011
Pondelok

17:00  Natália, Ján, Nina, Tomáš (Jakubíková)

Utorok

17:00 † Oľga Sičáková, panychída
19:00 † Artúr, Helena, Jozef (Gerová)

Streda

17:00 † Mária, Ján (Sabadošová)

Štvrtok

17:00  Gašpar, Vojtech, Kristína (Froncová)

Piatok

17:00 † Mária, panychída

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

Syropôstna - o vyhnaní prarodičov z raja; 8. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a obradom zmierenia

OZNAMUJEME
• V stredu, 23. 2. 2011, o 16. 00 hod. bude v kaplnke Úradu vlády SR znova slávená naša sv.
liturgia, ktorá bude prístupná aj verejnosti. Všetci sme srdečne pozvaní. Kvôli bezpečnostnej
prehliadke je dobré dostaviť sa aspoň 15 minút pre začiatkom sv. liturgie.
• Sobota, 26. 2. 2011 je prvá zádušná. Svätá liturgia bude slávená za zosnulých veriacich našej
farnosti a našich príbuzných a po nej bude panychída s hramotami. Kto chce obnoviť hramotu svojej
rodiny alebo nahlásiť novú, prípadne dopísať mená zosnulých, môže tak urobiť v najbližších dňoch.
• V sobotu, 26. 2. 2011 sa uskutoční 7. ročník gréckokatolíckeho plesu v UPC v Bratislave so
začiatkom o 19.00 hod. Organizátori prosia o pomoc pri bezprostrednej príprave plesu, v piatok, 25.
2. 2011 od 18. 00 hod a v sobotu, v deň plesu od 8. 00 hod.
• V nedeľu, 27. 2. 2011, pri sv. liturgii o 10. 30 hod. udelí vladyka Peter Rusnák nižšie svätenia
postrihnutia, svieconosiča a čitateľa kandidátovi, ktorým je Michael Scott Lee. Momentálne študuje
v Trumau (Rakúsko) a patrí do Parmskej eparchie (USA), kde je biskupom Mons. John Kudrick. Po
sv. liturgii sme všetci pozvaní na agapé v priestoroch biskupského úradu.
• Piatok, 4. 3. 2011 je prvým piatkom v mesiaci, a tým aj jedinečným pozvaním začať Veľký pôst
sviatosťou zmierenia.
• 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
• Ďakujeme Bohu známej rodine, ktorá pre náš chrám zakúpila koberec v hodnote 597 €. Tento
koberec bol umiestnený do chrámovej lode. Pri kúpe koberca poskytol zľavu p. Michal Kaliňák, za
čo mu tiež ďakujeme.
• Rodina Fedorcová darovala na chrám 110 -, €; iná, Bohu známa osoba prispela sumou 120,- €.
Štedrým darcom vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri príprave 2. ročníka karnevalu pre naše deti, či už išlo
o výzdobu, program, ozvučenie, upratovanie a ostatné záležitosti. Fotky z tohto podujatia si môžete
pozrieť na adrese: https://picasaweb.google.com/grkatba.farnost/Karneval2011# .
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Kováčovej a Vavríkovej (12. 2. 11) a rod. Hrubčinvej a Semberovej (19. 2. 11)
26. 2. 2011 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova
5. 3. 2011 upratuje: rod. Jancurova a Mojzešova.
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME
• V nedeľu, 6. 2. 2011 prijal v chráme Zosnutia Bohorodičky v Svjatouspenskej lavre v Unive na
Ukrajine počas sv. liturgie obrad malej schimy, t.j. večné mníšske sľuby brat Peter Mojzeš, ktorý
dostal nové meno Pimen. Vyprosujeme Božie požehnanie na mnoho rokov! Brat Pimen bude mať vo
štvrtok, 24. 2. 2011, o 18. hod. v našom chráme prednášku o mníšskom živote.
• V sobotu, 12. 2. 2011 prijali iniciačné sviatosti v našej farnosti Juraj Kočiško (* 13. 12. 2010) a Rita
Mocková (* 21. 12. 2010); v sobotu, 19. 2. 2011 sa k nim pridali Michal Šlepecký (* 12. 12. 2010)
a Martin Mrnka (* 19. 11. 2010). Novoosvieteným Božím deťom želáme veľa úspechov v živote i vo
viere.
LÚČIME SA
V utorok, 8. 2. 2011, naše farské spoločenstvo opustil p. Ján Fedorco. Pohrebné obrady boli v piatok,
11. 2. 2011 na cintoríne v Rovinke. Vičnaja pamjať!
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

