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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
SLOVÍČKO O SLOVE

Drahí bratia a sestry!
sestry!
Jednou z tém, o ktorej v kruhu priateľov a známych často diskutujeme sú vzťahy na
diaľku. Akú máte skúsenosť so vzťahom na diaľku. Aký je Váš názor? Myslíte si, že to môže
fungovať? Mám minimálne troch dobrých známych, ktorí potvrdili, že im vzťah na diaľku
nevyšiel. Na druhej strane aj minimálne toľko mi potvrdilo, že diaľka ich vzťah preverila
a ešte viac upevnila. Môže vzťah na diaľku fungovať?
Pri pohľade na nás kresťanov môže niekto povedať, že akoby sme žili vzťah na diaľku
s Bohom. Raz za čas prichádzame do chrámu na sv. liturgiu, raz za čas pristupujeme
k sviatostiam, počúvame Sv. písmo. Prichádzame, aby sme sa stretli. Možno sa niekto opýta:
Ako to môže to fungovať? To závisí minimálne od dvoch vecí. Ako prežijem to svoje
stretnutie s Bohov v chráme? Prežívam ho len ako nejakú rutinu, tradíciu alebo ako živé
stretnutie s Láskou svojho života? A táto prvá vec úzko súvisí s tou druhou. Ovplyvní toto
stretnutie aj môj život mimo chrámu? Žijem ako človek, ktorý je zadaný Bohu? Dá sa
povedať, že táto diaľka: chrám – domov, chrám – práca, chrám – škola chce len preveriť náš
vzťah s Bohom. V dnešnom evanjeliu máme pred sebou stotníka, ktorý prichádza za Pánom
Ježišom s prosbou, aby uzdravil jeho sluhu.
Všimnime si najprv kontext tohto príbehu. Pán Ježiš skončil svoju „reč na vrchu“.
A hneď nasledujú tri uzdravenia. Najprv je to malomocný (Mt 8, 1-4), hneď za ním je to
dnešné uzdravenie stotníkovho sluhu (Mt 8, 5-13) a krátko nato Pán Ježíš uzdraví Petrovu
svokru v jeho dome (Mt 8, 14-17). Trojnásobné uzdravenie nám predstavuje Boha a jeho
plnosť. Aj postupnosť uzdravení má svoj význam. Najprv je uzdravený predstaviteľ
židovstva, keďže Ježiš prišiel najprv k židovskému národu. Je postihnutý malomocenstvom.
Táto choroba bola v židovstve chápaná ako trest za znečistenie vnútra a vybočenie zo
správnej starozákonnej cesty. Potom pomáha pohanovi, ktorý je postihnutý ochrnutím -

chorobou, ktorá zamedzuje akúkoľvek činnosť. Je obrazom ochrnutého života pohana, ktorý
si chce vystačiť bez Boha. Potom je uzdravená Petrova svokra ako obraz tých, ktorí sú a budú
dokonale uzdravení v „Petrovom dome“ - cirkvi. A po týchto uzdraveniach čítame vetu: Keď
sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal
duchov a uzdravoval všetkých chorých. (Mt 8, 16)
Čo je spoločným menovateľom týchto uzdravení? To vlastne ukazuje kontext. Je to
viera. Aká viera? Konkrétne nám to znázorňuje príbeh stotníka a jeho sluhu. Toto uzdravenie
je iné v tom, že Pán Ježiš tu uzdravuje takpovediac na diaľku. S chorým sluhom sa osobne
nestretol. A predsa tu k stretnutiu došlo. Ježiš Kristus sa stretol so stotníkom a jeho vierou.
A práve túto vieru Pán vyzdvihuje, keď povie: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel
u nikoho v Izraeli.“ (Mt 8, 10) Viera, ktorú tu Pán Ježiš vyzdvihuje, je viera slovu. A v tom je
celý recept kresťanstva. Uveriť Slovu, ktoré sa stalo Telom. Nestačí veriť len v existenciu
Boha. Lebo potom sa podobám horolezcovi zo známeho kazateľského príkladu. Tento
horolezec ateista sa raz rozhodol v noci zdolať nebezpečnú horu. Lenže v tme sa pošmykol
a začal padať. Nakoniec ho ale zachytilo lano, na ktorom bol upevnený. V ťažkej situácii
začal volať na Boha. „Pomôž mi, prosím ťa, pomôž mi!“ Ozval sa hlas: „Prečo na mňa
kričíš, keď si celý život tvrdil, že neexistujem? Horolezec začal sľubovať: „Už to viac nikdy
nepoviem! Verím, že si, len mi, prosím ťa pomôž!“ Hlas pokračoval: „Tak to hovoria všetci,
ale keď sa dostanú z nebezpečenstva, už na mňa zabudnú.“ Horolezec sľuboval ďalej: „Ja
nikdy nezabudnem! Budem ťa poslúchať, budem veriť každému tvojmu slovu!“ Hlas ho
prerušil: „Uveríš každému môjmu slovu? No dobre. Pusti sa lana a ja ťa zachránim…“ Na to
horolezec ukončil rozhovor: „Pustiť sa lana? Taký blázon zasa nie som…“ Na druhý deň
našli horolezca zmrznutého. Visel na lane, meter nad zemou. Stačilo uveriť hlasu.
Vráťme sa k úvodnej otázke: Môže vzťah na diaľku fungovať? Môže. Ak je zachovaná
podmienka každého jedného vzťahu. Tou podmienkou je viera. Dôvera voči slovu toho
druhého. Bez dôvery veľmi ľahko skrachuje každý vzťah. Aj dnes si môžeme upevniť túto
dôveru. Stačí si to preveriť. Stačí vyskúšať na vlastnej koži, že Bože slovo je pravdivé. Stačí
možno len „pustiť sa lana“ svojej istoty a spoľahnúť sa na Boha.

Zo života našej cirkvi: Púť do Šaštína
V sobotu, 2. 7. 2011, na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky sa uskutočnila
tretia eparchiálna púť do Šašína, ktorej sa zúčastnili veriaci takmer zo všetkých kútov našej
eparchie. Aj pre veriacich našej farnosti sme objednali autobus, ktorý sme zaplnili. Už cestou
na pútnické miesto sme sa pomodlili utiereň sviatku. Krátko po našom príchode program
samotnej púte začal modlitbou akatistu k Presvätej Bohorodičke, po ktorom nasledovala
archijerejská svätá liturgia. Predsedal jej náš o. biskup vladyka Peter Rusnák, slávnostným
kazateľom bol doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD. V homílii sa o. Haľko sústredil na postavu
Panny Márie a jej vieru, s ktorou prijímala všetko utrpenie vo svojom živote, počnúc od
pôrodu v chudobnej maštaľke v Betleheme až po ukrižovanie a smrť jej syna, Ježiša Krista,
ktorý sa mal stať podľa prorockých slov Simeona svetlom národov. Liturgické slávenie
svojím spevom sprevádzal Katedrálny zbor Chrysostomos.
Program potom pokračoval agapé pre všetkých prítomných, po ktorom nasledovala
prednáška doc. PhDr. Albína Škovieru z našej farnosti na tému Rodičovstvo v dnešnom svete,
v ktorej na základe svojich odborných skúseností prednášajúci poukázal na dôležitosť
i náročnosť kresťanskej výchovy v dnešnej sekularizovanej spoločnosti.
Na záver stretnutia vladyka poďakoval doc. Škovierovi za hodnotnú prednášku
a všetkých pozval na budúcoročnú eparchiálnu púť do Šaštína.

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 11. – 17. 7. 2011
Pondelok

17:00 † Juraj, Anna (Segiňáková)

Utorok

17:00  Lýdia (Michalková)

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00  Ján s rodinou (Michalková)

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

5. po Päťdesiatnici, 4. Hlas, Blažený hieromučeník Pavol Peter, prešovský biskup
8:00 Utiereň (slovenská)
9:00 Sv. Liturgia (slovenská)
10:30 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 18. - 24. 7. 2011
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00  Richard (Michalková)

Streda

Svätý a slávny prorok Eliáš
7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

17:00  Peter, Kristína, Ema, Peter, Michal (Mihalovič)

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

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

OZNAMUJEME

•

V nedeľu, 17. 7. 11 je liturgická spomienka na blaženého prešovského biskupa P. P.
Gojdiča.
• V nedeľu, 17. 7. 11 o 11.00 hod. bude o. protosynkel Vladimír Skyba sláviť slávnostnú sv.
liturgiu v Kostole Sv. Rodiny v Bratislave – Petržalke. Pri tejto príležitosti posvätí autá,
keďže táto nedeľa v latinskom obrade nesie názov Krištofova nedeľa a sv. Krištof sa považuje
za patróna cestovateľov. Hlavným organizátorom tejto akcie je MIVA Slovensko, n. f., ktorej
predsedom a zakladateľom je bratislavský protopresbyter o. Ľubomír Matejovič.
• V stredu, 20. 7. 2011 slávime odporúčaný sviatok Svätého a slávneho proroka Eliáša.
V predvečer sviatku sa po sv. liturgii pomodlíme večiereň a v deň sviatku budú 2 sv. liturgie –
o 7.00 hod. v slovenskom jazyku a o 17.00 hod v cirkevnej slovančine.
• V stredu, 20. 7. 2011 budeme znova sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR so
začiatkom o 16. 00 h.
• Nedeľou 3. 7. 11 sme prešli na „prázdninový“ režim nedeľných bohoslužieb. To znamená,
že v nedeľu je 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 nie sú.
Budeme v nich pokračovať od utorka, 6. 9. 2011.
• V sobotu, 30. 7. 2011 sa uskutoční tretia púť gréckokatolíkov na Velehrad, ktorú organizuje
Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Duchovný program vo velehradskej bazilike
bude od 12. 00 do 14.15 h. V prípade väčšieho záujmu by sme objednali autobus, preto
prosíme o skoré nahlásenie. Srdečne pozývame!
• Sviatosť manželstva chcú prijať:
Anna Čižmárová, gréckokatolíčka, dcéra rodičov Pavla a Anny r. Mirgucovej, narodená v
Michalovciach, bývajúca v Moste pri Bratislave a Peter Blatnický, evanjelik a.v., syn rodičov
Petra a Anny r. Hašovej, narodený v Bratislave a bývajúci v Moste pri Bratislave. Sviatosť
manželstva zamýšľajú prijať v našom chráme 16. 7. 2011.
ĎAKUJEME

•

V stredu, 29. 6. 2011 sa pri zbierke na Halier (cent) sv. Petra vyzbierala suma 153,- €
Účelom tejto zbierky je podpora Pápežského misijného diela v krajinách tretieho sveta.
Srdečne ďakujeme!
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Kováčovej a Vavríkovej (2. 7. 11) a rod. Hrubčinovej a Semberovej (9. 7. 11)
16. 7. 2011 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova
23. 7. 2011 upratuje: rod. Jancurova a Mojzešova.
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

• V sobotu, 9. 7. 11 prijali iniciačné sviatosti v našej farnosti dve ratolesti - Veronika Mária
Porhinčáková a Matej Smetanka. 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

