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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
SLOVÍČKO O SLOVE

Drahí bratia a sestry!
sestry!
Jeden misionár rozpráva svoju skúsenosť zo svojej misie. Keď raz putoval púšťou so
svojím sprievodcom, všimol si, ako si ten ľahol a dlho akoby niečo počúval. Misionár sa ho
opýtal, čo robí. Sprievodca odpovedal: „Počúvam púšť.“ „A čo počuješ?“, spýtal sa misionár.
„Počujem, ako púšť plače“, znela odpoveď. A misionár položil ešte jednu otázku: „Prečo
plače?“ A sprievodca odpovedal: „Pretože sa chce stať záhradou.“ Teológ Tomislav Ivančič
použil tento príbeh na to, aby vyjadril svoj názor, že cirkev sa podľa neho stáva púšťou.
Masívne výstupy, rôzne škandály uvádza ako sprievodný znak tejto nepriaznivej situácie. Je
Cirkev naozaj akoby záhradou, ktorá sa premieňa na púšť?
Stále mám v živej pamäti obraz, ktorý prirovnáva cirkev k záhrade. Túto záhradu
založil Boh. On je majiteľ. Odovzdal ju ľuďom. Za dve tisícročia sa veľa podarilo, ale niečo
aj nevyšlo. To je realita. V cirkvi sú oba faktory – Božský aj ľudský. A práve ten ľudský
občas zlyháva. Lenže Boh svoju záhradu Cirkev neopustí. Cirkev sa nikdy nestane púšťou.
Prečo potom ľudia opúšťajú cirkev, prečo sú naladení proti nej? Kvôli škandálom? Je dobre
známe, že existujú tri škandály kresťanstva: 1. Boh, hoci je jeden, je Trojica osôb; 2. Boh sa
zjavuje v človeku, ktorého misia skončila ako najväčšie pohoršenie pre tých, čo v neho majú
uveriť; 3. že Bohočlovek netvorí svoje spoločenstvo z ľudských hrdinov, ale z nemotorných,
neustále sa potkýnajúcich hriešnikov. Do takéhoto spoločenstva je kresťan povolaný, aby sa
stal jeho organickým prvkom, aby veril, že Kristus je hlavou takéhoto „spolku“. To je
obrovský škandál a kameň úrazu, na ktorom sa potkne nejeden človek.
My dnes slávime zrodenie cirkvi. Na jej začiatku bola udalosť. Zostúpenie Sv. Ducha.
A práve pri tejto udalosti si môžeme položiť otázku my kresťania. Je pre mňa osobne cirkev
skôr záhradou alebo púšťou? Odpoveď závisí vo veľkej miere od toho, ako vnímam práve

Osobu Svätého Ducha. A práve problém je pri hlavnom prívlastku – osoba. Sv. písmo jasne
ukazuje, že Sv. Duchu je možné klamať (Sk 5, 3.4.9), že ho môžeme zarmútiť (Ef 4, 30),
odporovať mu (Sk 7, 51), rúhať sa mu (Mt 12, 31.32) alebo sa mu vysmievať (Hebr 10, 29).
Svätý Duch ako osoba učí (Jn 14, 26), oslavuje Krista (Jn 16, 14), zvestuje pravdu (Jn 16,
14.15), premieňa nás na Boží obraz (2 Kor 3, 18), posilňuje (Sk 1, 8). Teda sv. Duch je
Osoba. Aj preto my dnešný sviatok nazývame Zostúpenie sv. Ducha a to na rozdiel od
Zoslania viac zdôrazňuje Jeho aktivitu. Ak ja ale považujem Sv. Ducha len za silu alebo
energiu, budem rozmýšľať, ako ju získať, aby som ju mohol použiť pre seba. Ak však Sv.
Ducha vnímam ako osobu, rozmýšľam skôr nad tým, ako ma môže použiť on. A v tom je
zásadný rozdiel. Nejde o to, aby sme Sv. Duchom disponovali, ale aby sme sa ním nechali
viesť. Je to ako s veľkou plachetnicou. Keď neroztiahnem všetky plachty, alebo len nejakú
maličkú, nevyužijem plnú silu vetra. Ak ja neotvorím Sv. Duchu celé svoje vnútro, nezakúsim
jeho plnú silu. A som v nebezpečnom pokušení byť kresťanom na čiastočný úväzok. Možno
preto sa mi zdá, že cirkev je akoby púšťou a nie záhradou.
Kresťanský autor Bob George požíva vo svojej knihe Kresťanstvo na každý deň
plastický obraz. Hovorí o žene v kuchyni, ktorá pripravuje večeru, počúva pritom hudbu,
pospevuje si a pohybuje sa v rytme hudby. Na jej tvári vidieť výraz šťastia. Do miestnosti
vstúpi jej príbuzný, ktorý je hluchý a vidí, ako sa žena rytmicky pohybuje a má pritom šťastný
výraz v tvári. Začne robiť to, čo ona. Pohybuje sa v tom istom rytme a skúsi sa tváriť šťastne.
Máme pred sebou dvoch ľudí, ktorí robia to isté. Ale je tu jeden podstatný rozdiel. Jeden z
nich počuje hudbu, druhý nie.
Keď sa ja započúvam do svojho kresťanstva, čo počujem? Púšť, ktorá plače, lebo chce
byť záhradou? Nepočujem nič? Alebo počujem slovo Majiteľa záhrady? Boh investoval
všetko. Ponúka svoju prirodzenosť. Záleží na mne, či sa pre to všetko rozhodnem.

Zo života našej cirkvi: Rozlúčili sme sa s relikviami sv. Cyrila

Po dvojmesačnom putovaní sa v utorok, 31. mája 2011 ukončilo putovanie vzácneho
relikviára s ostatkami sv. Cyrila po Bratislavskej eparchii. Pri tejto príležitosti slúžil
bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák sv. liturgiu v Katedrále Povýšenia sv. Kríža
v Bratislave za účasti viacerých kňazov.
Na záver liturgie sa zhromaždeným prihovoril generálny vikár o. Vladimír Skyba,
ktorý zhrnul význam dvojmesačného putovania relikvií po eparchii, ako duchovnej prípravy
na jubilejný rok 2013, keď budeme sláviť 1150. výročie príchodu našich slovanských
vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Vyvrcholením putovania relikvií bol
odborný a umelecký program, ktorý pripravila Gréckokatolícka eparchia Bratislava
v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV. V nedeľu, 29. mája sa konala
prezentácia monografie Andreja Škovieru Svätí slovanskí sedmopočetníci a prednáška Svätý
Cyril Filozof a jeho spolupracovníci – osvietitelia Slovanov.V pondelok 30. mája 2011 to
zasa bola prednáška prof. Jána Doruľu, Proglas svätého Konštantína.
Po sv. liturgii nasledoval koncert byzantskej chrámovej hudby v podaní zboru
Kyrillomethodeon popretkávaný prednesom veršov duchovnej poézie s cyrilometodskou
tematikou súčasného slovenského básnika, Michala Chudu. V stredu, 1. júna odovzdala
bratislavská eparchia relikviár Trnavskej arcidiecéze, v ktorej začne svoju púť.
Zdroj: www.grkatba.sk

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 13. – 19. 6. 2011
Pondelok

Svätého Ducha
7:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel, sprievod okolo chrámu

Utorok

17:00 † Mikuláš Onufrák, panychída
19:00 † Theresia Sailer (f. Seywerth)

Streda

17:00

Andrej (Škovierová)

Štvrtok

17:00

Lórant, Norbert (Krajcsovicsová)

Piatok

17:00

Ján , Mária, Daniela, Dávid (Froncová)

Sobota

17:00 † Ján Kaliňák, panychída
Večiereň

Nedeľa

1. po Päťdesiatnici – všetkých svätých, 8. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 20. - 26. 6. 2011
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 † Marianna (Škovierová)

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista
7:00 Na úmysel
17:00
Ján, Viera, Ján, Viliam, Richard (Mihalovič)
Večiereň

Piatok Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
7:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel
Sobota

Nedeľa

17:00 Na úmysel
Večiereň
2. po Päťdesiatnici, 1. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME
• V pondelok, 13. 6. 2011 slávime sviatok Pondelok Svätého Ducha - Najsvätejšej Trojice. Po
sv. liturgii bude sprievod okolo chrámu.
• V piatok 17. júna 2011 je voľnica (nie je zdržanlivosť od mäsitých pokrmov).
• V nedeľu, 19. 6. 2011 bude mimoriadna zbierka na podporu mladých z našej eparchie, ktorí sa
zúčastnia stretnutia so Sv. Otcom Benediktom XVI. v rámci Svetových dní mládeže v Madride.
Vopred Vám za podporu veľmi ďakujeme!
• Vo štvrtok, 23. 6. 2011 slávime sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi
nášho Pána Ježiša Krista (ľudový názov Božie telo). V predvečer sviatku bude preto večiereň
a vo sviatok bude po sv. liturgii myrovanie. V deň sviatku budú dve sv. liturgie.
• V piatok, 24. 6. 2011 je sviatok Narodenia úctyhodného a slávneho Pánovho proroka,
predchodcu a krstiteľa Jána. Preto bude deň pred sviatkom veľká večiereň. Okrem sv. liturgie
o 17.00 hod. bude znova jedna sv. liturgia ráno o 7.00 hod. v slovenskom jazyku. V tento deň je
zároveň voľnica (nie je zdržanlivosť od mäsitých pokrmov).
• V nedeľu, 26. 6. 2011 usporiadame deň „Božích detí“ našej farnosti. Presný program
popoludňajšieho stretnutia oznámime včas. Všetci sme pozvaní na toto spoločné stretnutie.
• V sobotu, 2. 7. 2011, na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, sa uskutoční
jednodňová eparchiálna púť do Šaštína za účasti nášho vladyku Petra Rusnáka. Z našej
farnosti plánujeme objednať autobus. Svoj záujem nahláste, prosíme, čím skôr.
• Pozývame deti a mládež našej eparchie do letného tábora, ktorý sa uskutoční v termíne od 4.7.
(pondelok) do 8.7. (piatok) 2011 v Banskej Štiavnici, v skautskom dome - Hostel sv. Juraja.
Tábor je určený pre deti a mládež od 9-tich rokov. Cena na osobu je 40 €. Bližšie informácie si
môžete prečítať na plagáte alebo získať kontaktovaním farského úradu.
ĎAKUJEME

•

Pri zbierke na Katolícke masmédiá sme v nedeľu, 29. 5. 2011 prispeli sumou 293, 50 €.
Srdečná vďaka!
• Bohu známa rodina darovala na chrám 50,- €. Úprimné „Pán Boh odmeň!“

•

Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Hrubčinovej a Semberovej (4. 6. 11) a rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (11. 6. 11)
18. 6. 2011 upratuje: rod. Mojzešova a Jancurova
25. 6. 2011 upratuje: rod. Michalkova a Mockova.
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

• V uplynulé dni oslávili svoje životné jubileá viaceré aktívne veriace našej farnosti – p. Jolana
Šecková 75 rokov, p. Lýdia Mrvová 50 rokov a p. Katarína Škovierová 50 rokov života.
Oslávenkyniam za ich aktívny prínos do života našej miestnej cirkvi ďakujeme a vyprosujeme
otvorenosť pre dary Svätého Ducha ešte na mnoho rokov!
LÚČIME SA

•

V nedeľu, 5. 6. 11 naše farské spoločenstvo opustil p. Michal Soľanka. († 87) Pohrebné
obrady sa uskutočnili vo štvrtok, 9. 6. 11 na Ružinovskom cintoríne v Bratislave. Večná
pamiatka!
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

