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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
SLOVÍČKO O SLOVE

Drahí bratia a sestry!
sestry!
Pred niekoľkými dňami som navštívil očného lekára. A po obvyklých vyšetreniach bol
čas aj na rozhovor. Spýtal som sa, prečo som po dlhšom čítaní unavený a občas sa objavia aj
bolesti hlavy. Pani doktorka na to odpovedala, že je to bežné, ale u mňa k tomu prispieva aj
astigmatizmus. Je to očné ochorenie, pri ktorom jedno oko vidí horšie ako druhé. A tu je ten
problém. Pretože mozog vlastne musí spracovať dva rôzne obrazy. Jeden ostrejší, druhý
menej. A toto ho veľmi zaťažuje. Preto sa potom človek unaví skôr a nezriedka je to spojené
aj s bolesťami hlavy. Uvedomil som si, že niečo podobné nás môže postihnúť aj v oblasti
viery. Akýsi duchovný astigmatizmus – rozdielne pohľady. Jedným okom sa dívame na svet
okolo seba a tým druhým na svet viery. Lenže môže sa stať, že s rozdielnou ostrosťou.
Zaostrujeme len na to vonkajšie, materiálne. Zaujíma nás škola, práca, rodina, fyzické
zdravie, peniaze. Na tom by nebolo nič zlé, pokiaľ by sme aspoň rovnako ostro zacielili na
náš vzťah s Bohom. Alebo dokonca aj tam. Vidím len to, čo chcem vidieť. Zaostrím len na to
čo mi vyhovuje. Ale čo spôsobuje takýto spôsob kresťanstva? Takáto „viera“ unavuje.
V evanjeliu dnešnej nedele sme počuli, že aj Ježišovi učeníci trpeli istým typom
duchovného astigmatizmu. Ich pohľad smeroval len do minulosti. Vidiac pred sebou od
narodenia slepého človeka kladú svojmu Majstrovi otázku: „Rabbi, kto zhrešil - on, alebo
jeho rodičia -, že sa narodil slepý?“ (Jn 9, 2) Inými slovami: Prečo sa mu stalo? Môže si za to
sám, alebo je to trest za hriech jeho rodičov? Táto otázka zodpovedá židovskému mysleniu.
Choroba je trestom za hriechy a nielen za vlastné. Zaujímavá je hneď prvá časť otázky –
zhrešil on? Kedy mal zhrešiť, keď sa už narodil slepý? Niektoré židovské školy učili, že dieťa
môže „zhrešiť“ už počas prenatálneho obdobia, keď napr. „v hneve kopne mamu.“ Otázka
apoštolov je teda vonkoncom relevantná. Vychádza zo židovského myslenia. Prečo? A počuli
sme, ako zareagoval Pán Ježiš. Zaujímavá je hneď prvá veta evanjelia: „Ako šiel, videl
človeka, ktorý bol od narodenia slepý.“ (Jn 9, 1) Pán Ježiš videl tohto človeka. V jeho realite.
Nie je tam zmienka, žeby ho videli ostatní, ale Ježiš ho videl. Asi preto hneď nasleduje

spomínaná otázka apoštolov na príčinu jeho stavu. Akoby nevideli človeka a jeho potreby, ale
presúvajú sa od neho samého k príčine jeho situácie. A práve toto Ježiš nerobí. On zostáva pri
tom človeku v jeho súčasnom stave. Tak ako niekoľko riadkov skôr zostáva pri žene, ktorá
bola pristihnutá pri cudzoložstve. Ostatní ju chceli kameňovať, lebo sa pozerali len na príčinu.
Ježiš sa pozerá ináč. On vidí aj následok, vidí možnosti. Aj preto neodpovedá na otázku
apoštolov podľa ich schémy. Namiesto otázky prečo smeruje k otázke načo. Z otázky
o našom zlyhaní robí otázku o možnostiach Boha. Ježiš Kristus nehovorí o slepom žobrákovi
ako apoštoli, on hovorí s ním! A dotkne sa ho na mieste jeho zranenia. Bez toho, aby ho
slepec vôbec prosil. Takto vyzerá dotyk Boha. Bez predsudkov. A tento dotyk lieči.
A ešte jedno si môžeme všimnúť. Pán Ježiš nekarhá svojich učeníkov. On, ktorý vie
byť veľmi prísny, keď z jeho blízkosti odháňajú deti. On, ktorý s bičom v ruke vyháňa kupcov
z chrámu, reaguje teraz úplne jemne na otázku svojich učeníkov. Zrejme preto, lebo aj oni
potrebujú uzdravenie. V tomto príbehu ide tak o uzdravenie slepého, ako aj o uzdravenie
vnútorne krátkozrakých, ktorí si mysleli, že vidia dobre. Tých, ktorí sa pozerajú len do
minulosti, len na svoje zlyhania a zlyhania iných a nevidia možnosti Boha, nevidia jeho lásku,
jeho odpustenie, jeho silu, jeho uzdravenie.
Čo nám teda môže dať toto Božie slovo? Správne zaostrenie pohľadu. My, ktorí
chodíme do chrámu, nie sme celkom slepí. Len sa musíme pýtať, či vidíme dobre? Pozeráme
sa na svet len cez svoje predstavy alebo cez otázku: Pane, čo mi tým chceš povedať? Čo je
tvoja vôľa pre môj život a život mojich detí. Ako sa chceš osláviť v tejto situácii? Aj my dnes
máme jednu oslavu. Dvanásť detí, ktoré po prvej sviatosti zmierenia slávnostne prijmú
eucharistiu. Je to len ich slávnosť alebo je to v prvom rade oslava Boha? Keby som tu zostal
len pri otázke prečo, mohlo by ma to uväzniť v minulosti. Prečo som prvýkrát pristúpil
k sviatosti zmierenia a prijal Pána Ježiša v eucharistii? Lebo rodičia tak chceli? Lebo už som
mala 8, 9 rokov? Dobre. Ale dôležité je pýtať sa načo? Na to, aby som ho odteraz prijímal/-a
stále. Na to, aby ma Kristus posilňoval v živote. Keď som im položil otázku, prečo chcú
pristúpiť k sviatosti zmierenia a eucharistie, jedna z odpovedí znela: „Aby som bola v nebi.“
Z otázky prečo urobila otázku načo. Skúsme sa pozerať na svoj život viac týmto pohľadom.
Nezaostrujme len na minulosť, vonkajšok či matériu. Takýto život unavuje a bolí z neho
hlava. Boh nás chce uzdraviť. A znakom tohto uzdravenia môže byť aj spomínaná odpoveď:
Aby som bol/-a v nebi!

ZO ŽIVOTA CIRKVI: PRVÁ PÚŤ GRÉCKOKATOLÍKOV NA DEVÍN
V nedeľu 29. apríla sa v rámci duchovnej prípravy na Jubilejný rok 1150. výročia
príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie konala Prvá púť gréckokatolíkov na Devín. Bola
súčasťou Národnej slávnosti na Devíne.
Celodenný program začal slávnostnou gréckokatolíckou archijerejskou svätou liturgiou
v rímskokatolíckom Kostole Povýšenia sv. Kríža v Bratislave-Devíne. Sláveniu predsedal
prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, spolu s ním liturgiu slávili trnavský
arcibiskup Róbert Bezák, pražský apoštolský exarcha Ladislav Hučko, emeritný trnavský
arcibiskup Ján Sokol a viacero kňazov byzantského a latinského obradu. Množstvo veriacich
zaplnilo aj areál kostola a námestie. Na začiatku slávnosti všetkých privítal miestny farár
Mons. Marián Gavenda. Spevom liturgické slávenie umocnil Gréckokatolícky chrámový zbor
blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného.
Po liturgickom slávení program pokračoval pred kostolom pri súsoší sv. Cyrila
a Metoda príhovorom predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča a kultúrnym programom na
námestí, v rámci ktorého boli prezentované ukážky umeleckých ľudových remesiel.
(zdroj: www.grkatpo.sk)

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 14. – 20. 5. 2012
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00 Na úmysel

Streda

17:00 Na úmysel
Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov

Štvrtok

Pánovo nanebovstúpenie, prikázaný sviatok
7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Za veriacich našej farnosti, myrovanie

Piatok

17:00 Na úmysel (Chalachanová)

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

7. po Pasche – Sv. otcov 1. nicejského snemu, 6. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 21. - 27. 5. 2012
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00 Na úmysel

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 † Eva Mihalovičová, panychída

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

5. zádušná sobota
17:00 † Za zosnutých veriacich našej farnosti, panychída s hramotami
Večiereň

Nedeľa

Svätá Päťdesiatnica
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň s modlitbami na kolenách

OZNAMUJEME

• Od utorka, 15. 5. 12 znova budú pokračovať sv. liturgie o 19. 00 h. Srdečne pozývame!
• V stredu, 16. 5. 12 budeme znova sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR so začiatkom
o 16. 00 h. Táto liturgia je prístupná verejnosti.
• Vo štvrtok, 17. 5. 2012 budeme sláviť prikázaný sviatok Pánovo nanebovstúpenie. Preto
bude v predvečer sviatku veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov. V deň sviatku budú
znova dve sv. liturgie – jedna ráno o 7.00 h. (cirkevnoslovanská) a o 17.00 h. (slovenská).
• V nedeľu, 20. 5. 12 bude znova spoločný farský obed po 2. sv. liturgii v blízkej reštaurácii.
Po ňom bude krátka prezentácia knihy o. Michala Lacka „Užhorodská únia,“ ktorá po viac
ako päťdesiatich rokoch od svojho napísania vyšla po prvýkrát v slovenskom jazyku. Túto
knihu si môžete zakúpiť už teraz za cenu 5 €.
• V nedeľu, 20. 5. 2012 bude zbierka na katolícke masmédiá.

• Sobota, 26. 5. 2012 je 5. zádušná sobota. Sv. liturgia bude slávená za zosnulých veriacich
našej farnosti. Po nej bude panychída s hramotami.
• Naša bratislavská eparchia organizuje púť do Lúrd, ktorá sa uskutoční od 22. do 28. 7. 12.
Pôjde sa autobusom a cena za osobu je 240 €. Svoj záujem nahláste čím skôr na eparchiálnom
alebo farskom úrade.
• Aj tento rok pozývame deti do letného tábora, ktorý sa uskutoční od 9. do 13. 7. 2012
v Kokave nad Rimavicou (okres Poltár).
• Sviatosť manželstva zamýšľajú prijať:
Tomáš Rožňai, syn rodičov Pavla a Kataríny r. Paštékovej, narodený a bývajúci v Bratislave
a Emília Balogová, dcéra rodičov Stanislava a Milany r. Mančákovej, narodená v Bardejove
a bývajúca v Rovinke. Sobáš budú mať v našom chráme 19. 5. 2012.
ĎAKUJEME

• Pri zbierke na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove sme v nedeľu, 29. 4. 12
prispeli sumou 235,- €. Srdečné „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Michalkovej a Mockovej (5. 5. 12) a rod. Kováčovej a Vavríkovej (12. 5.12)
19. 5. 2012 upratuje: rod. Hrubčinova a Semberova
26. 5. 2012 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova.
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

•

V pondelok, 7. 5. 2012 oslávila svoje 60-te narodeniny aktívna veriaca našej farnosti p.
Mária Mojzešová. Oslávenkyni ďakujeme, blahoželáme a vyprosujeme veľa úspechov
v živote i vo viere na mnoho rokov!
• V sobotu, 12. 5. 12 uzavreli manželstvo v našom chráme Peter Nosáľ a Anna Zdravecká.
Novomanželom blahoželáme a vyprosujeme hojnosť darov Svätého Ducha.
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

