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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
SLOVÍČKO O SLOVE

Drahí bratia a sestry!
sestry!
Známa anekdota hovorí o tom, ako sa stretli sa zástupcovia rozličných remesiel a začali
sa medzi sebou dohadovať, ktorí z nich boli na svete prví. „Prví sme boli my,“ prehlásili
murári, „pretože keď sa stavala Babylonská veža, my sme tam nesmeli chýbať!“ „Musíme
vám oponovať“, ozvali sa stolári, „pretože keď sa Noe staval koráb, my sme tam museli byť!“
Ak to by sa staral o kvety a kry v rajskej záhrade, ak nie my,“ protestovali záhradníci. Zdalo
sa, že je rozhodnuté. Tu sa však prihlásili elektrikári: „Prví sme tu boli my, pretože keď Pán
Boh povedal: ,Buď svetlo!´, my sme už museli mať natiahnuté káble.“
Na prvý pohľad anekdota. Čím viac však nad tým všetkým premýšľam, tým viac som
presvedčený, že to nie je iba vtip, ale také súčasné podobenstvo, ktoré odkrýva dôležitú
otázku. O čo ide? O totálny výsmech ľudskej dôležitosti. Nechceli by sme aj my byť náhodou
takýmito „Božími elektrikármi“? Nemyslíme si aj my, že bez nás to nepôjde, že Pán potrebuje
naše káble, aby mohol svietiť? Nepredpisujeme Bohu, ako má svietiť a ako má pôsobiť jeho
milosť? Pane, veď čo by si zmohol bez našich káblov, bez našich projektov? Pane Bože, takto
pôjdeš a takto budeš pôsobiť. Ja ti to presne vyznačím, ja ti to ukážem.
Evanjelium dnešnej nedele nám pripomína dôležitú vec. Pán Ježiš si za svojich
učeníkov vybral prevažne rybárov. A chcel z nich urobiť rybárov ľudí. Pán Ježiš si nevybral
„elektrikárov“. To znamená takých, ktorí majú všetko naplánované a prepočítané. Naproti
tomu kresťan rybár má dve vlastnosti. Nepozná svoju cestu po mori. Nevie, kam ho vietor
zaveje. Kresťan rybár sa jednoducho nechá unášať vetrom Svätého Ducha, ktorý – ako hovorí
Sv. písmo – vanie, kam chce (porov. Jn 3, 8). A druhou vlastnosťou kresťana rybára je, že je
rybárom ľudí. A to je ďalší zaujímavý obraz. Keď rybár loví ryby, vyťahuje ich z vody, kde
prežijú do prostredia, kde zahynú. Kresťan rybár to robí opačne. Veľmi dobre vieme, že

voda tak židovskej, ako aj kresťanskej tradícii predstavuje smrť. Loviť ľudí teda znamená
vyťahovať ich zo smrti hriechu do života s Bohom. Lenže to všetko má znovu malý háčik.
Nemôžem byť kresťanom rybárom, pokiaľ sa najprv nenechám sám uloviť Bohom. Pokiaľ
mu nedovolím, aby ma On najprv vytiahol zo smrti a pokiaľ mu nedovolím, aby tú loď môjho
života riadil Jeho vietor, Jeho Svätý Duch. Tak ako sme to videli u prvých apoštolov
v dnešnom evanjeliu.
Keď počúvam tieto evanjeliové príbehy, priznám sa, že tak trochu úprimne závidím
prvým apoštolom ich promptnú reakciu. „Oni hneď zanechali siete a išli za ním.“ (Mt 4, 20)
A vôbec, keď sa pozrieme do histórie kresťanstva, vidíme viacero príkladov takejto razantnej
reakcie. Zdá sa, že celý náš problém spočíva v tom, že nasledovanie Krista nechápeme ako
proces, ale skôr ako jednorazový skutok. Zabúdame, že do nasledovania Krista sa nedá len tak
z ničoho nič „vhupnúť“. To, že nie sme v nasledovaní Krista dôslední, alebo že máme
problém pochopiť radikálne postoje mnohých velikánov viery, je výsledkom práve takéhoto
nášho náhleho pokusu o „vhupnutie" do nasledovania Krista bez akejkoľvek prípravy. Český
biblista Jozef Hrbata hovorí, že nasledovanie Krista je v skutočnosti proces, ktorý sa skladá z
troch krokov: (1) z prehliadnutia sveta, (2) vyznania Krista, a (3) nasledovania Krista (Cestou
domů, Velehrad, Křesťnská akademie, Řím, 1979, str. 86-88). Lebo ani apoštoli neboli po
tomto kroku hotovými kresťanmi. Zažili ešte mnohé prehry. Dokonca, po Ježišovej smrti
a vzkriesení sa na čas vrátili k tomuto predošlému spôsobu obživy. V poslednej kapitole
evanjelia podľa Jána počujeme, ako Peter povie: „Idem loviť ryby.“ (Jn 21, 3) Aj na konci
evanjelia sa musí zopakovať situácia zo začiatku. Neúspech rybárov a zázrak Ježiša Krista.
Boh nám dnes hovorí, že ak som v sebe našiel kresťana elektrikára – je tu
nevyhnutnosť rekvalifikácie. Treba sa naučiť alebo vrátiť k rybárčeniu. Táto rekvalifikácia
nie je jednorazová . Je to proces, ktorý bude prebiehať v duchu slov 143. žalmu: Na správnu
cestu nech nás vedie Tvoj Dobrý Duch.

Zo života našej cirkvi: Šiesti novokňazi
O šiestich novokňazov sa v nedeľu, 19. júna 2011 rozrástli kňazské rady Prešovskej
archieparchie. Kňazskú vysviacku im vkladaním rúk v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa
udelil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Slávnostnú archijerejskú svätú
liturgiu s ním koncelebroval aj emeritný biskup Ján Eugen Kočiš a viacerí kňazi –
z kňazského seminára, teologickej fakulty, arcibiskupského úradu, ako aj ich duchovní
otcovia z farností, odkiaľ pochádzajú.
Po cherubínskej piesni rektor Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného
biskupa Pavla Petra Gojdiča Miroslav Dancák najprv diakonov – kandidátov kňazských
svätení predstavil ich svätiteľovi – prešovskému arcibiskupovi, a požiadal ho o jeho
rozhodnutie, požehnanie a modlitbu za nich. Diakoni Martin Barna, Peter Kačur, Slavomír
Nergeš, Patrik Palčo, Vladislav Petrík a Peter Varga potom po jednom pristúpili k svojmu
svätiteľovi, pozdravili sa s ním bozkom pokoja a v sprievode svojho duchovného otca
obchádzali oltár – prestol, aby sa s ním zasnúbili. Následné úkony svätenia zakončila
modlitba nad každým novokňazom a odovzdávanie znakov kňazskej služby a obliekanie do
kňazských rúch za spevu Axios – Je hodný.
Ďalšiu časť svätej liturgie už koncelebrovali ako kňazi pri oltári. V závere slávnosti
slová vďaky za všetkých predniesol novokňaz Slavomír Nergeš.
zdroj: www.grkatpo.sk

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 27. 6. – 3. 7. 2011
Pondelok

17:00 † Michal Soľanka

Utorok

17:00 † Mariana (Škovierová)
Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov

Streda

Štvrtok

Piatok

Sv. apoštoli Peter a Pavol, prikázaný sviatok, myrovanie, agapé
7:00 Na úmysel
17:00 Za veriacich našej farnosti
17:00 † Angela (Škovierová)
Nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí
7:00 Na úmysel
17:00 † Jozef, Mária, Jozef (Segiňáková)

Sobota

17:00  Jolana (Michalková)
Večiereň

Nedeľa

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

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 4. - 10. 7. 2011
Pondelok

Utorok

17:00 † Ján, Štefan, Katarína (Krajňák)
Večiereň

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
8:00 Utiereň
9:30 Sv. Liturgia – priamy prenos Slovenským rozhlasom
11:00 Sv. Liturgia (slovenská)

Streda

17:00 † Michal Soľanka

Štvrtok

17:00  Pavol, Barbora, Mojmír (Mihalovič)

Piatok

17:00 † Ján, Katarína (Krajňák)

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

4. po Päťdesiatnici, 3. hlas
8:00 Utiereň (slovenská)
9:00 Sv. Liturgia (slovenská)
10:30 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME
• V nedeľu, 26. 6. 2011 usporiadame deň „Božích detí“ našej farnosti. Začiatok stretnutia bude o 15.
00 h. do 15. 15. h na Patrónke, odkiaľ pôjdeme o 15. 25 h. autobusom č. 43 na konečnú zastávku
a následne si nájdeme miesto na spoločný piknik .
• V stredu, 29. 6. 2011 je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. V tento deň bude
v našej katedrále eparchiálna odpustová slávnosť. Okrem sv. liturgie o 17. 00 hod., bude znova
jedna sv. liturgia ráno o 7. 00 hod. v slovenskom jazyku. Po sv. liturgii bude myrovanie, ktoré bude
zároveň zbierkou na „Halier (cent) sv. Petra“. Jej účelom je podpora Pápežského misijného diela
v krajinách tretieho sveta.
• V stredu, 29. 6. 11, o 16. 00 hod. budeme znova sláviť bohoslužbu na Úrade vlády SR.
• V piatok, 1. 7. 11 je prvý piatok v mesiaci. Týmto prvým piatkom prechádzame na jednu zmenu,
ktorou budú 2 sv. liturgie. Jedna bude ráno o 7. 00 h. a druhá o 17. 00 h. Počas celého dňa bude
v chráme vyložená eucharistia k možnosti adorácie a bude možné celý deň pristúpiť k sviatosti
zmierenia. V tento deň je zároveň sviatok Nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista,
Milujúceho ľudí. Po sv. liturgii bude Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V tento deň je
zároveň voľnica.
• V sobotu, 2. 7. 11, na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, sa uskutoční jednodňová
eparchiálna púť do Šaštína za účasti nášho vladyku Petra Rusnáka. Na túto púť sme objednali
autobus, ktorý bude v deň púte pristavený pri našom chráme. Odchod autobusu je stanovený na 8.00
h. Predpokladaný príchod do Bratislavy je 16. 00 h.
• Nedeľou 3. 7. 11 prechádzame na „prázdninový“ režim nedeľných bohoslužieb. To znamená, že
v nedeľu bude utiereň o 8.00 hod., prvá sv. liturgia o 9.00 hod. v slovenčine a liturgia o 10. 30 hod.
v cirkevnoslovanskom jazyku! Liturgie v utorok o 19. 00 hod. počas prázdnin nebudú. Budeme
v nich pokračovať od utorka, 6. 9. 2011.
• V utorok 5. 7. 2011 je odporúčaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. O 8.00 hod. bude utiereň a po
nej, o 9.30 h. sv. liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorá bude priamo prenášaná Slovenským
rozhlasom. O 11. 00 h. bude sv. liturgia v slovenskom jazyku.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:
Miriam Ladomerská, gréckokatolíčka, dcéra rodičov Karola a Agáty r. Metyľovej, narodená vo
Svidníku, bývajúca v Bratislave a Fedor Lehocki, evanjelik a.v., syn rodičov Vladimíra a Anny r.
Vizi, narodený v Báčskej Polianke a bývajúci v Bratislave. Sviatosť manželstva im bude udelená
v našom chráme 2. 7. 2011.
ĎAKUJEME
• V nedeľu, 19. 6. 2011 sa pri mimoriadnej zbierke na podporu mladých z našej eparchie, ktorí sa
zúčastnia stretnutia so Sv. Otcom Benediktom XVI. v rámci Svetových dní mládeže v Madride,
vyzbierala suma 430,- € Srdečne ďakujeme!
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Mojzešovej a Jancurovej (18. 6. 11) a rod. Michalkovej a Mockovej (25. 6. 11)
2. 7. 2011 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova
9. 7. 2011 upratuje: rod. Hrubčinova a Semberova.
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME
• V utorok, 22. 6. 2011 oslávil svoje 97-me narodeniny o. Ján Škoviera. Srdečne blahoželáme
a vyprosujeme aj naďalej vytrvalosť vo vydávaní svedectva o láske Ježiša Krista k nám!
• V sobotu, 25. 6. 11 prijali iniciačné sviatosti v našej farnosti Sofia Oľga Podhajecká (* 16. 5. 2011)
a Anna Vasilišinová (* 3. 2. 2011) 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

