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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
SLOVÍČKO O SLOVE

Drahí bratia a sestry!
sestry!
Pamätám si na čas, ktorý sme spolu s niekoľkými rodinami z našej farnosti strávili pod
Kráľovou hoľou. Bol to taký naozajstný relax v prírode. A hoci nám počasie veľmi neprialo,
snažili sme sa využiť každú priaznivú chvíľu na prechádzky, túry, hry s deťmi. Keď sme si
medzi iným plánovali aj výstup na Kráľovu hoľu, predsa to kvôli tomu počasiu nevyšlo.
A jeden z nás vtedy povedal: „Tá hora si na nás počká, tá tu bude aj o rok.“ Neskôr som si
uvedomil, že to platí aj v našom živote. Možno si niekedy myslíme, že keď od nejakého
problému odídeme, vyrieši sa to akosi samo. Lenže vo väčšine prípadov zažívame, že tá „hora
problémov“ si na nás pekne počká, že nezmizne a my sa jej znova musím postaviť. A niekedy
je dokonca ešte väčšia, ako bola predtým.
V príbehu z evanjelia sme počuli, ako sa Pán Ježiš vrátil z hory Tábor, na ktorej sa
premenil pred očami troch apoštolov. A na ceste z tejto hory ho stretáva človek s prosbou, aby
mu uzdravil syna, lebo apoštoli to nedokázali. (Mt 17, 14-23a) A počuli sme tiež, že ich to
trápilo: Prečo sme ho nemohli vyhnať my? A Pán Ježiš im dáva vysvetlenie: „Pre svoju malú
vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu:
"Prejdi odtiaľto ta!" - prejde. A nič vám nebude nemožné." A práve toto je občas odrazom aj
mojej situácie. Tá otázka sa objavuje vo viacerých variáciách. Prečo sme ho nemohli vyhnať
my? Prečo nedokážem riešiť ten a ten problém? Pre svoju malú vieru! Mojím problémom je
malá viera. A my už vieme, že je to malá viera - čo sa týka rozsahu. Keď sa Ježiš Kristus
zhovára s emauzskými učeníkmi, povie im: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo
hovorili proroci!“ (Lk 24, 26) Hovorí tu teda jasne. Malá viera znamená – nechcieť uveriť
všetko, čo hovorí Boh cez svoje slovo. A tu je ten háčik. Učeníci tiež veria, ale nie všetko.
Toto je tá nebezpečná, malá viera. Ja si vyberiem, čomu budem veriť. Vytváram si svoju
vlastnú mozaiku viery z kamienkov, ktoré mi vyhovujú. A potom sa modlím, prosím Boha,

ale v konečnom dôsledku sa spolieham len na svoje sily. Lenže táto viera je malá. Táto viera
nepomáha. Nedokáže prenášať hory mojich problémov. Ako sa teda posilniť vo viere?
Naznačuje to jeden príbeh. Hovorí o kráľovi, ktorému sa stratil jediný syn. Otec – kráľ
ho dlho hľadal, ale nemohol nájsť. Raz ale syn, ktorý už dávno zabudol, kým vlastne je,
zablúdil až k otcovmu palácu. Keď otrhaný a hladný hľadel na palác a videl na balkóne
skvostne oblečeného kráľa, pomyslel si, že to nie je miesto pre neho a pobral sa preč. Otec ho
ale spoznal. S radosťou ihneď poslal dvoch hlavných strážcov, aby syna privítali a priviedli
domov. Syn sa ale strážcov naľakal a bál sa, že ho chcú zatknúť a potrestať za nejaký
neznámy zločin, či dokonca zabiť. Preto sa dal do behu a utiekol medzi bedárske chatrče, kde
sa cítil najbezpečnejšie. Bedár medzi bedármi.
Preto otec zmení taktiku. Zavolá si dvoch verných sluhov, oblečie ich do šiat bedárov a
pošle ich za svojim synom. Tí ho nájdu a ponúknu mu presne to, po čom túži: hrubú a
mizernú prácu v palácovom hospodárstve. Tak sa podarí mladého muža dostať do paláca.
Sprvu je jeho prácou vyvážanie smetí z paláca. Keď si po čase mladík na palác zvykne,
súhlasí, keď mu ponúknu bývanie v chatrči bližšie k palácu. Sám otec – prezlečený za sluhu
– sa s ním stretáva a povzbudzuje ho. Syn dostáva čoraz zodpovednejšie (a čistejšie) úlohy a
časom smie voľne vchádzať a vychádzať z paláca – stále sa ale považuje iba za sluhu
mocného panovníka a sám sa cíti veľmi nehodný jeho šľachetnosti. Pracuje ale usilovne, až sa
nakoniec stáva správcom celého paláca. Jeho pocit podradnosti sa časom zmierni a on sa s
otcom – kráľom spriatelí. Kráľ je pre neho stále menej zamestnávateľom a despotom a stále
viac blízkym a dôverným priateľom. Nakoniec, keď otec zomiera, zavolá si všetkých svojich
hodnostárov a odhali nimi odhalí pravú totožnosť „sluhu“: „Je to môj syn a odteraz panovník!
Čo je viera? To, že si uvedomujem, kto vlastne som. Že mojím otcom je Boh a ja som
jeho dieťa. Ale to nejde naraz, ale postupne. Na to, aby som svojou vierou dokázal prenášať
hory problémov, musím stále vystupovať na tú Horu Premenenia, na horu stretnutia s Ježišom
Kristom. A práve táto hora na nás čaká aj dnes. Tento deň je priestorom, kedy môžem znova
posilniť svoju dôveru v Boha, aby som nakoniec naozaj uveril všetko. Že všetko, čo Boh koná
v mojom živote je pre moju záchranu. Pre záchranu mojej večnosti s ním.

Zo života našej cirkvi: Gréckokatolíci v Madride
Aj mladí gréckokatolíci vyrazili v nedeľu, 14. augusta 2011, o 18. 30 h. z Bratislavy na
púť do Madridu, aby sa už po dvadsiaty tretí krát stretli s viditeľnou hlavou Katolíckej cirkvi
v rámci svetových dní mládeže. V skupine gréckokatolíkov sú mladí ľudia z viacerých našich
farností. Spolu s mladými putujú aj štyria gréckokatolícki kňazi, dve rehoľné sestry a náš
vladyka Peter Rusnák.
Púť zorganizovala Bratislavská eparchia z iniciatívy vladyka Petra, ktorý po
viacnásobných skúsenostiach z takýchto stretnutí prejavil osobný záujem vytvoriť skupinu
gréckokatolíkov, ktorá by sa tohto roku zúčastnila stretnutia so Svätým Otcom v Madride, aby
mohli zakúsiť vzrast vo viere a láske prostredníctvom cirkevného spoločenstva, modlitby
a Božieho Slova.
Bratislavský eparcha v tejto súvislosti povedal: „Dúfam, že svet, ale i Španielsko, ktoré
sa dnes nachádzajú v hlbokej morálnej kríze, nezatvoria oči a nezatvrdia srdce pred
svedectvom viery týchto státisícov mladých ľudí z celého sveta... Pre mňa samého je
novinkou, že to budú moje prvé Svetové dni v službe biskupa. Roky nezastavíš, ale chcel som
byť v kontakte s mladými v autobuse v ozajstnom putovaní... byť im na blízku, ako priateľ,
ako Cirkev, ktorá sprevádza človeka.“ Podľa slov otca biskupa, Cirkev v Európe potrebuje
nanovo evanjelizovať aj seba aj iných, potrebuje počuť z úst „Petra“ Kergymu, slovo
o Kristovom vzkriesení, o potrebe nášho obrátenia a o dare krstu.

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 22. – 28. 8. 2011
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 Na úmysel

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen
17:00 Na úmysel

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00  Lýdia, Iveta, Michal (Šecková)
Večiereň

Nedeľa

11. po Päťdesiatnici, 2. Hlas
8:00 Utiereň (slovenská)
9:00 Sv. Liturgia (slovenská)
10:30 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Veľká večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 29. 8. - 4. 9. 2011
Pondelok

Sťatie úctyhodnej hlavy slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

7:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel
Utorok

17:00  Mária (Michalková)

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 † Oľga Sičáková, panychída

Piatok

7:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

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

OZNAMUJEME

• V pondelok, 29. 8. 2011 slávime zároveň odporúčaný sviatok - Sťatie úctyhodnej hlavy
slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána (Usiknovenije čestnyja hlavy Joanna Krestiteľa).
V tento deň je predpísaná zdržanlivosť od mäsa. V deň sviatku budú znova dve sväté liturgie,
prvá o 7. 00 h. v slovenskom jazyku a druhá o 17. 00 h. v cirkevnej slovančine.
• V stredu, 31. 8. 2011 bude v kaplnke Úradu vlády SR slávená naša sv. liturgia
s obvyklým začiatkom o 16. 00 h. Táto sv. liturgia je prístupná verejnosti.
• Vo štvrtok, 1. 9. 2011 je začiatok indiktu, teda nového cirkevného roka.

•

Piatok, 2. 9. 2011 je zároveň prvým piatkom v mesiaci, kedy nás cirkev znova pozýva
k prijatiu odpustenia vo sviatosti zmierenia. V tento deň budú znova dve sväté liturgie, prvá
o 7. 00 h. v slovenskom a druhá o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. Počas celého dňa
bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a k verejnej adorácii bude vyložená Najsvätejšia
eucharistia.
• Nedeľou, 4. 9. 2011 prechádzame znova na tzv. „cezročný režim“ nedeľných bohoslužieb.
(Viď bohoslužobný poriadok)
• Veriaci našej farnosti ThLic. Andrej Škoviera, PhD. vydal knihu Svätí slovanskí
sedmopočetníci, ktorá je venovaná učeníkom sv. Cyrila a Metoda a rôznym otázkam
spojeným s cyrilometodskou misiou. Túto vedeckú publikáciu si môžete zakúpiť na farskom
úrade za sumu 11 €.
• Konfederácia politických väzňov Slovenska a Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej
a justičnej stráže pozývajú na Pietnu spomienku na nespravodlivo a protiprávne väznených
komunistickým režimom, ktorá sa uskutoční v sobotu, 27. 8. 11 v Leopoldove. Program sa
začne archijerejskou sv. liturgiou o 9. 15 h vo farskom chráme sv. Ignáca, ktorú bude sláviť o.
arcibiskup Mons. Ján Babjak. Predpokladaný záver podujatia je 14. 30 h. Prípadní
záujemcovia sa môžu nahlásiť na dopravu autobusom.
ĎAKUJEME

•

Ďakujeme za upratovanie chrámu:
p. Semberovej, Vavríkovej a Segiňákovej (13. 8. 11) a p. Semberovej a Vavríkovej (20.
8. 11)
27. 8. 2011 upratuje: –––––––––––––––
3. 9. 2011 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova.
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

• V sobotu, 13. 8. 11 prijali v našom chráme iniciačné sviatosti Matej Petro ( 31. 5. 2011),
Matej Čisárik( 12. 7. 2011) a Zuzana Hlohincová( 7. 7. 2011). Novoosvieteným Božím
deťom želáme veľa úspechov v živote i vo viere! V ten istý deň prijali v našom chráme sviatosť
manželstva Martin Macko a Antónia Chomová. Novomanželom vyprosujeme stálu otvorenosť
pre Božiu lásku a odpustenie!
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

