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Drahí bratia a sestry!
sestry!
Na počiatku vraj bola bájka. Bolo to na začiatku piateho storočia pred Kristom. Krátko
po tom, ako sa Rím stal republikou. A práve tam rozdiely medzi Patricijmi a Plebejcami
vyústili do povstania nespokojných plebejcov. Ich povinnosti prevažovali nad ich právami.
A tak sa po jednej vojnovej výprave nevrátili do Ríma, ale zhromaždili sa na tzv. Svätom
vrchu. Patricijovia sa naľakali. Ako to bude bez Plebejcov fungovať? V tejto situácii vyslali
k Plebejcom vtedajšieho konzula Menenia Agrippu, aby s nimi vyjednával. A toto
vyjednávanie bolo úspešné. Plebejcov vraj presvedčila bájka, ktorú im Agrippa povedal. Išlo
v nej o to, že aktívne údy tela sa raz nahnevali na žalúdok, lebo si mysleli, že on nič nerobí.
Ony musia pracovať a žalúdok len tak vegetuje. Preto sa rozhodli, že už preňho nebudú
pracovať. Ruky nepodajú potravu ústam, ústa ju nespracujú a tak žalúdok odstavia z hry. Ale
to sa ukázalo ako nesprávne riešenie. Po čase sa dostavila slabosť, ktorá postihla všetky údy.
Až vtedy údy tela uznali, že hoci žalúdok pracuje nebadane, ticho, predsa je jeho práca veľmi
potrebná. Táto bájka vraj prispela k tomu, aby sa Plebejci vrátili do Ríma a uzavreli prímerie.
Myšlienka prepojenosti. Udalosť, ktorá sa dostala do učebných osnov.
O viac ako 500 rokov neskôr túto udalosť použil iný rímsky občan. Apoštol Pavol píše
spoločenstvu kresťanov v Ríme list. Ukážku z tohto listu nám prináša prvé čítanie 6-tej nedele
po Päťdesiatnici. (Rim 12, 6-14) Svoju stať o rozličných daroch v spoločenstve kresťanov
uvádza slovami: „Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú
činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. (Rim
12, 4n) Myšlienka spolupatričnosti ako pri vzbure plebejcov. S jedným podstatným rozdielom
– vtedy bájka, teraz realita. Aspoň pre prvých kresťanov určite. Z bájky pre pohanov sa pre
kresťanov stala realita. Vďaka Ježišovi Kristovi.

Vidíme to aj dnes. Na národnostnej, ekonomickej či politickej úrovni. Ale často žiaľ
v opačnej postupnosti. Z reality spolupatričnosti sa pri problémoch stáva bájka. V bežnom
živote zažívame, že spolupatričnosť má svoje hranice. Tej a tej krajine pomôžeme, ale inej už
nie. S tou národnosťou áno, inú vylúčime. Dokonca aj pri ťažkých krízach vo vzťahu sa aj
u dlhoročných partnerov vynorí otázka spolupatričnosti: Patríme ešte k sebe? Žijeme síce
vedľa seba, ale už nie pre seba navzájom. Na druhej strane je tu spolupatričnosť kresťanov.
Táto spolupatričnosť nemá hranice. Zrušil ich Ježiš Kristus. Apoštol Pavol to vyjadril
známymi slovami: „Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy...“
Gal 3, 28) My v Európe sme si vytvorili tzv. Schengenský priestor, ktorý sa rozšíri vtedy, ak
nejaká krajina splní podmienky. Škoda len, že aj na medziľudskej úrovni máme svoj
„schengenský priestor“, ktorý rozšírime vtedy, ak nám niekto splní naše kritériá. Ale Ježiš
Kristus prišiel s iným priestorom pre každého. Tým priestorom je Božie Kráľovstvo. Všetci,
ktorí žijeme v tomto priestore, patríme spolu. A hoci príde nejaký problém alebo kríza, táto
spolupatričnosť nekončí. Ako je to možné? Odpoveď je ukrytá v evanjeliu tejto nedele. (Mt 9,
1-8) K Ježišovi prinášajú ochrnutého človeka, aby ho uzdravil. Vidíme spolupatričnosť, ktorú
prejavili títo ľudia s ochrnutým človekom. Záleží im na ňom, na jeho zdraví. No Ježiš Kristus
to posúva do inej roviny – odpustenia hriechov. Toto je tá spolupatričnosť, ktorú prináša Pán
Ježiš. Odpustenie. Len tak môžeme naplno fungovať v tomto priestore Božieho kráľovstva.
Na pohrebe ženy, matky šiestich detí, som z úst jej manžela počul svedectvo: „Verím,
že Boh sa nezmýlil. My dvaja sme patrili spolu. Toto manželstvo, bolo pre nás priestorom,
kde sme sa každý deň učili odpúšťať.“ Bájka či realita? Bájka pre tento svet, realita pre
kresťana. Ktorý priestor si vyberieš?

Zo života našej cirkvi: Som kresťanom aj za volantom?
Dobročinná organizácia MIVA Slovensko, n. f. zorganizovala už po tretí raz
Krištofovu nedeľu. Podujatie sa konalo v nedeľu 17. júla 2011, v chráme Svätej Rodiny
v Bratislave-Petržalke.
Idea Krištofovej Nedele spočíva v poďakovaní Pánu Bohu za to, že sme – aj na
príhovor sv. Krištofa, patróna motoristov – prežili ostatný rok bez nehody. Toto poďakovanie
sa prejavuje aj cez finančné príspevky, z ktorých sa potom nakupujú dopravné prostriedky pre
misionárov. Myšlienka spojiť poďakovanie s pomocou misionárom skrsla v mysli Karola
Kumpfmülera, zakladateľa MIVA Rakúsko, pred viac ako päťdesiatimi rokmi. Za ten čas táto
organizácia pomohla mnohým misionárom v ich mobilite. Pomáhali aj našim, slovenským,
zvlášť v časoch neslobody. Teraz sa očakáva, že každý kresťanský národ sa postará o svojich
misionárov aj v tomto smere. Túto úlohu prevzala na seba práve MIVA Slovensko, n. f. Plniť
ju však bude môcť len vtedy, keď sa nájde pochopenie pre túto službu aj v srdciach veriacich.
K tomu, aby sme dokázali uznať svoju hriešnosť a ľudskú obmedzenosť, vyzýval vo
svojej homílii protosynkel našej eparchie, o. Vladimír Skyba, ktorý predsedal tejto liturgickej
slávnosti v chráme Svätej Rodiny. Sv. liturgiu slúžil s o. Ľubomírom Matejovičom a o.
kaplánom Jánom Behulom. Ďalej kazateľ vo svojej homílii upozorňoval aj vodičovkresťanov, aby na to nezabúdali aj vtedy, keď si sadajú do svojho auta. Ak majú Pána Boha
vo svojom srdci, potom aj ich správanie počas jazdy bude poznačené Božou milosťou.
Po sv. liturgii otec protosynkel posvätil osobné autá veriacich, ktoré boli na to
pripravené v areáli chrámu. Vďaka tomu odchádzalo domov skoro sto posvätených áut, a to
nielen z Bratislavy. Nezabúdajme hlavne byť kresťanmi aj za volantom!
o. Ľubomír Matejovič

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 25. – 31. 7. 2011
Pondelok

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky
17:00 † Mária Vasiľová

Utorok

17:00  Peter s rodinou (Michalková)

Streda

17:00  Ján, Mária, Daniela, Dávid (Froncová)

Štvrtok

17:00  Jozef Miroslav, Eva

Piatok

17:00 † Ján, panychída

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

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

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 1. - 7. 8. 2011
Pondelok

17:00 † Oľga Sičáková, panychída

Utorok

17:00  Ján s rodinou (Michalková)

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00  Peter, Mária s rodinou (Mihalovič)

Piatok

7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Na úmysel (Froncová)
Večiereň

Sobota

Nedeľa

Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, myrovanie
8:00 Utiereň
9:00 Sv. Liturgia (slovenská)
10:30 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Večiereň
8. po Päťdesiatnici, 7. hlas
8:00 Utiereň (slovenská)
9:00 Sv. Liturgia (slovenská)
10:30 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

•

V stredu, 27. 7. 2011 sa uskutoční podujatie s názvom XIX. Spomienka na svätého
Gorazda v hlavnom meste SR. Jedným zo spoluorganizátorov je aj naša bratislavská
eparchia. Podujatie sa začne o 19. 00 h. v Kostole Sv. Rodiny v Bratislave-Petržalke
archijerejskou sv. liturgiou, ktorej bude predsedať vladyka Peter Rusnák. Po jej skončení
budú nasledovať príhovory a hudobno-poetická kompozícia Pochvala svätému Gorazdovi.
• 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 sa začne o 12. 00 h. archijerejskou sv. liturgiou a potrvá do 14.15 h. Srdečne
pozývame!
• V pondelok, 1. 8. 2011 slávime sviatok Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného
a životodárneho Kríža. Pri príležitosti tohto sviatku bude v závere liturgie, po zaámbonnej
modlitbe posvätenie vody. Týmto dňom zároveň začína aj pôst pred sviatkom Zosnutia
presvätej Bohorodičky – tzv. spasivka, alebo tiež uspenský pôst. Tento pôst trvá až do
spomínaného sviatku (15. augusta). Na našom území nie je záväzný. Počas jeho obdobia platí
zdržanlivosť od mäsa v piatok.
• Piatok, 5. 8. 2011 je prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať odpustenie vo
sviatosti zmierenia. V tento deň budú dve sv. liturgie – jedna o 7.00 h. a druhá o 17. 00 h.
• V sobotu, 6. 8. 2011 slávime odporúčaný sviatok Sväté Premenenie nášho Pána, Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista. Ako zvyčajne bude preto v predvečer sviatku večiereň s lítiou
a požehnaním chlebov. Bohoslužobný poriadok bude vyzerať ako v nedeľu. Pri sv.
liturgiách bude požehnanie ovocia a myrovanie.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:
Jana Rokytová, gréckokatolíčka, dcéra rodičov Dušana a Márie r. Roháľovej, narodená vo
Vranove n/T, bývajúca v Bratislave a Miloslav Surgoš, rímskokatolík, syn rodičov Miroslava
a Aleny r. Fačkovcovej, narodený v Nitre a bývajúci v Bratislave. Sviatosť manželstva
zamýšľajú prijať v našom chráme 6. 8. 2011.
ĎAKUJEME

•

Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (16. 7. 11) a rod. Hrubčinovej a Semberovej (23. 7. 11)
30. 7. 2011 upratuje: rod. Michalkova a Mockova
5. 8. 2011 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova.
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

•

V stredu, 13. 7. 11 prijala iniciačné sviatosti v našej farnosti Alexandra Országhová.
Novoosvietenej Božej služobníčke 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

